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ค�ำน�ำ

  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นกฎหมายที่กระจายอ�านาจให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการด�าเนินงานตามอ�านาจหน้าที่ทางด้านการสาธารณสุข 
โดยการควบคุมดูแลกิจกรรมและกิจการต่าง ๆ  ในชุมชนที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน 
โดยการกระจายอ�านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นัน้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มอี�านาจด�าเนนิการได้ 
๒ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ ให้อ�านาจแก่สภาท้องถิ่นสามารถออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อควบคุมดูแลกิจกรรมและ
กิจการต่าง ๆ  ได้แก่ ๑) การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ๒) การควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ ๓) กิจการ 
ทีเ่ป็นอนัตรายต่อสขุภาพ ๔) ตลาด ๕) สถานทีจ่�าหน่ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร และ ๖) การจ�าหน่าย
สินค้าในทีห่รอืทางสาธารณะ ซ่ึงข้อบญัญตัท้ิองถิน่จะมผีลบงัคบัแก่ประชาชนทีอ่ยูอ่าศยัในพืน้ทีท้่องถิน่น้ัน
ทุกคน ส่วนที่ ๒ ให้อ�านาจแก่หัวหน้าผู้บริหารท้องถิ่น (นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล 
นายกเมืองพัทยา ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด) ในการควบคุม ก�ากับ 
ดูแลให้เป็นไปตามข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยการออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง การออกค�าสั่ง 
ให้ปรบัปรงุแก้ไขด้านสขุลกัษณะ หรอืให้หยดุด�าเนนิกจิการ ให้พกัใช้ใบอนญุาต หรอืให้เพกิถอนใบอนญุาต 
แล้วแต่กรณี อย่างไรก็ดี เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการและเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
ที่เน้นเรื่อง “การคุ้มครองและป้องกันด้านสุขภาพจากเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคและมลพิษสิ่งแวดล้อม” 
ฉะนัน้ การออกข้อบญัญตัท้ิองถิน่เพือ่ควบคมุดแูลกจิกรรมและกจิการต่าง ๆ  ย่อมจะมปีระสทิธภิาพในการ
คุม้ครองและป้องกนัมากกว่าการออกค�าสัง่ทางปกครอง เมือ่มีเหตทุีอ่าจเป็นอันตรายต่อสขุภาพเกดิขึน้แล้ว

  จากสถานการณ์ปัจจุบนัเทศบาลและองค์การบรหิารส่วนต�าบลอกีจ�านวนหนึง่ ยงัไม่ได้ออก
ข้อบัญญัติท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และในส่วนที่ได้มีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นแล้ว 
กพ็บว่ามกัจะมปัีญหาทางด้านคณุภาพในการก�าหนดหลกัเกณฑ์ด้านสขุลกัษณะ แม้ว่ากรมอนามยัได้ด�าเนินการ 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้มาตรการด้านกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขมาโดยตลอด แต่เนื่องจาก
บุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขของแต่ละหน่วยงาน โดยเฉพาะบุคลากร 
ในระดบัท้องถิน่มกัจะมกีารเปลีย่นแปลงกนับ่อยครัง้ จงึท�าให้ขาดบคุลากรทีม่ปีระสบการณ์และเชีย่วชาญ 
ประกอบกับได้มีการออกอนุบัญญัติตามกฎหมายเพิ่มขึ้น เช่น กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
อีกหลายฉบับ ซึ่งจะมีผลใช้บังคับกับการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ดังนั้น กรมอนามัยจึงเห็นเป็นการสมควร
ที่จะต้องให้การสนับสนุนการด�าเนินงานออกเทศบัญญัติและข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลให้แก่
เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต�าบลทั่วประเทศ โดยการจัดท�าเอกสารเผยแพร่ “ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม” ฉบับนี้ขึ้น 

  กรมอนามัยหวังว่าเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต�าบลจะสามารถน�าตัวอย่าง 
ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในแต่ละท้องถิ่นได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพต่อไป

       
(นางพรรณพิมล วิปุลากร)

               อธิบดีกรมอนามัย     
        



ค�ำชี้แจง

  ตวัอย่างร่างข้อบัญญตัท้ิองถิน่ตามพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเอกสารนี้ 

ผู้จัดท�าได้ด�าเนินการศึกษาข้อมูลความรู้ด้านกฎหมาย เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมาย 

ว่าด้วยการสาธารณสุข กฎหมายว่าด้วยรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

และกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง กฎหมายจัดตั้งเทศบาลและองค์การบริหาร

ส่วนต�าบล กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และแบบการร่างกฎหมายของส�านักงาน 

คณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นต้น รวมทั้งต้องใช้ความรู้ทางด้านวิชาการ เช่น การอนามัยสิ่งแวดล้อม  

การสุขาภิบาลอาหารและน�้า เป็นต้น โดยวิเคราะห์หลักเกณฑ์ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

เพือ่ออกแบบโครงสร้างของร่างข้อบญัญติัท้องถิน่ ประกอบกับวเิคราะห์หลกัเกณฑ์ทางด้านวชิาการเพือ่ก�าหนด 

เป็นข้อปฏิบัติในการควบคุมกิจการต่าง ๆ ซึ่งบางกิจการได้มีกฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกมาใช้บังคบัแล้ว และสามารถน�ามาก�าหนดเป็นหลักเกณฑ์ของร่างข้อบัญญตั ิ

ท้องถิ่นได้ เช่น กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕ กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะ

ของตลาด พ.ศ. ๒๕๕๑ กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวงสุขลักษณะสถานที่จ�าหน่าย

อาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑ กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้น และบางประเภท

กิจการได้มีค�าแนะน�าของคณะกรรมการสาธารณสุข ซึ่งสามารถน�ามาใช้เป็นแนวทางในการก�าหนด 

หลักเกณฑ์ของร่างข้อบัญญัติท้องถ่ินได้ ส�าหรับบางประเภทกิจการที่ยังไม่มีกฎกระทรวงหรือค�าแนะน�า

ของคณะกรรมการสาธารณสุขก็ได้ประสานขอข้อมูลจากหน่วยงานทางด้านวิชาการ ได้แก่ ส�านักอนามัย 

สิ่งแวดล้อม และส�านักสุขาภิบาลอาหารและน�้า กรมอนามัย เพื่อน�ามาก�าหนดเป็นหลักเกณฑ์ของตัวอย่าง

ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเหล่านี้

  ผู้จัดท�าหวังว่าตัวอย่างร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเหล่านี้จะสามารถอ�านวยความสะดวกและ

ใช้เป็นต้นแบบในการยกร่างเทศบัญญัติและข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนต่อไป 



สำรบัญ

บทน�ำ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๑

ตัวอย่ำงร่ำงเทศบัญญัติและข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล

 ๑) การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ        ๕

 ๒) การจัดการมูลฝอยทั่วไป        ๒๗

 ๓) การจัดการสิ่งปฏิกูล         ๔๒

 ๔) ควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์       ๕๑

 ๕) ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แบบรวมกิจการ)    ๕๕

 ๖) สุขลักษณะในการด�าเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ    ๗๗

 ๗) สุขลักษณะในการด�าเนินกิจการการผลิต สะสม แบ่งบรรจุ และขนส่งน�้าแข็ง ๘๑

 ๘) ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แบบแยกกิจการ)    ๙๑

 ๙) ควบคุมกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน     ๙๙

 ๑๐) ควบคุมกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ   ๑๐๙

 ๑๑) ควบคุมตลาด         ๑๑๙

 ๑๒) ควบคุมสถานที่จ�าหน่ายอาหาร       ๑๓๒

 ๑๓) ควบคุมสถานที่จ�าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร    ๑๕๐

 ๑๔) ควบคุมการจ�าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ     ๑๖๘

บททำ้ย	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๑๘๑





ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 1

บทน�ำ

 เนือ้หาของตวัอย่างร่างข้อบญัญตัท้ิองถิน่ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสขุนีจ้ะประกอบไปด้วย

ตัวอย่างข้อบญัญตัท้ิองถิน่ทัง้เทศบญัญตัขิองเทศบาลและข้อบญัญตัอิงค์การบรหิารส่วนต�าบลอยูใ่นตัวอย่าง

ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเรื่องเดียวกัน ซึ่งมีบางส่วนที่แตกต่างกัน ดังนั้นเพื่อให้สามารถน�าไปเป็นแนวทาง 

ในการร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องตรงกัน จึงต้องท�าความเข้าใจในหลักการดังต่อไปนี้

๑.บันทึกหลักกำรและเหตุผล

วตัถปุระสงค์เพือ่เป็นข้อผกูมดัและให้ผู้พจิารณาร่างข้อบญัญตัท้ิองถ่ินทราบถงึขอบเขตในการ

มีหรือการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้น หรือยกเลิกข้อบัญญัติที่มีใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน และเพื่อให้

สาธารณชนทราบถึงเหตุผลหรือความจ�าเป็นที่จะต้องมีหรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อบัญญัตินั้น และเป็นเครื่องมือ

ประการหนึง่ในการพิจารณาตคีวามหรือค้นหาเจตนารมณ์ของกฎหมายหรอืเหตผุลในการยกเลกิข้อบญัญตัิ

ท้องถิ่น

๒.	ชื่อร่ำงข้อบัญญัติท้องถิ่น

ชื่อร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นจะประกอบด้วยชื่อของข้อบัญญัติท้องถิ่นตามรูปแบบขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ  เช่น เทศบาล เรียกว่า เทศบัญญัติ องค์การบริหารส่วนต�าบล เรียกว่า ข้อบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนต�าบล เป็นต้น และเรื่องซึ่งเป็นสาระส�าคัญ ขอบเขตในการใช้ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้น 

ซึ่งเป็นช่ือเรื่องที่ตรงหรืออยู่ในขอบเขตของกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เช่น การจัดการส่ิงปฏิกูล 

การควบคมุกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสขุภาพ เป็นต้น แล้วตามด้วย พ.ศ. .... ยงัไม่ต้องใส่เลข พ.ศ. ให้ใส่จดุไว้ 

สี่จุดก่อน จนกว่าจะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าวจึงจะใส่เลข พ.ศ. 

๓.	ค�ำปรำรภ

  ค�าปรารภจะก�าหนดให้ทราบว่าสมควรให้มข้ีอบญัญตัท้ิองถิน่ว่าด้วยเร่ืองใด หรอืแก้ไขเพิม่เตมิ 

ข้อบัญญัติท้องถิ่นว่าด้วยเร่ืองใด หรือปรังปรุงข้อบัญญัติท้องถิ่นว่าด้วยเรื่องใด หรือยกเลิกข้อบัญญัติ 

ท้องถิ่นว่าด้วยเรื่องใด

๔.	บทอำศัยอ�ำนำจตำมกฎหมำยในกำรตรำข้อบัญญัติท้องถิ่น

ข้อบัญญัติท้องถิ่นเป็นกฎหมายระดับอนุบัญญัติซึ่งจะตรามาใช้บังคับได้จะต้องมีกฎหมาย

แม่บท (พระราชบัญญัติหรือกฎหมายในระดับเทียบเท่า) บัญญัติให้กระท�าได้ ดังนั้น การยกร่างข้อบัญญัติ

ท้องถิ่นจึงต้องเขียนข้อความที่กล่าวถึงการอาศัยอ�านาจจากกฎหมายแม่บทไว้ด้วย โดยในตัวอย่างนี้จะใช้

รูปแบบในการตราข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยอาศัยอ�านาจตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

(ในส่วนของกระบวนการขั้นตอนการตราข้อบัญญัติท้องถิ่น กรณีเทศบัญญัติ อาศัยอ�านาจตามมาตรา ๖๐ 
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และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ และกรณข้ีอบัญญัตอิงค์การ

บรหิารส่วนต�าบล อาศัยอ�านาจตามมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบญัญตัสิภาต�าบลและองค์การบรหิารส่วนต�าบล 

พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และอาศัยกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ในส่วนของเนื้อหาสาระที่ให้

อ�านาจแก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต�าบลในการตราข้อบัญญัติท้องถิ่น)

  กรณีตัวอย่ำงร่ำงข้อบัญญัติท้องถิ่นในเรื่องกำรจัดกำรมูลฝอยทั่วไป จะมีบทอาศัย

อ�านาจที่แตกต่างไปจากเร่ืองอื่น โดยที่จะอาศัยอ�านาจตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

ส่วนของกระบวนการขั้นตอนการตราข้อบัญญัติท้องถิ่น ประกอบกับกฎหมายเฉพาะในส่วนที่ให้อ�านาจ 

ในการก�าหนดเนือ้หาสาระ ซึง่ได้แก่กฎหมายสองฉบบั ดงันี ้๑) พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  

พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ในส่วนที่ต้องอาศัยอ�านาจตามกฎหมายเฉพาะฉบับนี้เพิ่มขึ้น ต่างจาก

ข้อบัญญัติท้องถิ่นเรื่องอื่น เนื่องจากได้มีการตราพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ แก้ไขเพิ่มเติมจากฉบับเดิม โดยเพิ่มเติมในหมวด ๓/๑  

การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

๕.	วันใช้บังคับข้อบัญญัติท้องถิ่น

  โดยหลักทั่วไปวันใช้บังคับกฎหมายจะก�าหนดให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เพื่อให้ประชาชนหรือผู้อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายได้รับทราบล่วงหน้า 

ยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะก�าหนดให้มีการเผยแพร่หรือเปิดเผยด้วยวิธีการอย่างอื่น (มาตรา ๑๐  

แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐) ซึ่งวันใช้บังคับของเทศบัญญัติและ 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลมีความแตกต่างกันดังนี้

  ๑) เทศบัญญัติ ตามมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ก�าหนดว่า  

“นอกจากที่ได้มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น เทศบัญญัตินั้นให้ใช้บังคับได้ เม่ือประกาศไว้โดยเปิดเผย 

ที่ส�านักงานเทศบาลแล้วเจ็ดวัน เว้นแต่กรณีฉุกเฉิน ถ้ามีความระบุไว้ในเทศบัญญัตินั้นว่าให้ใช้บังคับทันที  

ก็ให้ใช้บังคับในวันที่ได้ประกาศนั้น”

๒) ข้อบญัญัตอิงค์การบริหารส่วนต�าบล ด้วยการออกข้อบญัญตัอิงค์การบรหิารส่วนต�าบล

เป็นกรณีที่กฎหมายเฉพาะคือพระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การบริหารส่วนต�าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ไม่ได้

ก�าหนดการเผยแพร่หรือเปิดเผยด้วยวิธีการอื่นเอาไว้ และเมื่อข้อบัญญัติดังกล่าวมีลักษณะที่เป็นกฎและมี

ผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนท่ีเก่ียวข้อง จึงถือเป็นข้อมูลข่าวสารของทางราชการตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง

(๔) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งต้องน�าลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

๖.	 บทยกเลิกข้อบัญญัติท้องถิ่น

บทยกเลกิข้อบญัญตัท้ิองถิน่เป็นการระบวุ่าข้อบญัญตัท้ิองถ่ินเรือ่งใดจะถกูยกเลกิไม่ใช้บงัคบั

ต่อไป หรือในกรณีการปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมอันเป็นการให้มีข้อบัญญัติใหม่แทนที่ข้อบัญญัติเดิมก็ต้องมี
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การยกเลิกข้อใดหรือส่วนใดบ้าง ทั้งนี้ต้องระบุชื่อข้อบัญญัติที่จะยกเลิกให้ชัดเจนและครบถ้วน การยกเลิก

กฎหมายระดบัใดตอ้งยกเลกิด้วยกฎหมายระดบัเดียวกนั ไม่ว่าจะยกเลกิทั้งฉบบัหรือยกเลกิบางเรือ่งก็ตาม 

ทัง้น้ี ไม่ให้ใช้วธิกีารก�าหนดบทยกเลกิข้อบญัญตัท้ิองถิน่ทีข่ดัหรือแย้งในลกัษณะรปูแบบของบทกวาด ท่ีเรียก

ว่า “บทยกเลิกบทบัญญัติที่ขัดหรือแย้ง” เพราะจะมีปัญหาในการตีความและท�าให้เกิดความไม่แน่นอน 

ในการใช้บังคับซึ่งเป็นการไม่ถูกต้อง

๗.	 บทนิยำม	

บทนิยามไม่จ�าเป็นต้องมีในข้อบัญญัติทุกฉบับเสมอไป แต่ถ้าประสงค์หรือจ�าเป็นที่จะต้อง

ก�าหนดบทนิยามข้ึนเพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกัน และยังเป็นเทคนิคในการย่อความให้สั้นลง ไม่ต้องใช้

ถ้อยค�าให้ยาวเกินไปทุกครั้งก็ได้ ซึ่งพอสรุปได้ว่าก�าหนดบทนิยามขึ้นเพื่อ ก�าหนดขอบเขต ความหมายของ

ถ้อยค�าให้ชัดเจน หรือให้กว้างกว่าปกติท่ัวไปที่เข้าใจกัน หรือที่กว้างเกินไปให้มีขอบเขตที่แคบลง อธิบาย

ศัพท์ทางเทคนิคหรือใช้แทนข้อความในข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือย่อค�าหรือข้อความในข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้น

๘.	 บทรักษำกำร

บทรักษาการเป็นการก�าหนดผูร้บัผดิชอบการปฏบิตักิารให้เป็นไปตามข้อบญัญตัท้ิองถิน่นัน้ 

เช่น การวางระเบียบการปฏิบัติ การเตรียมงบประมาณ การสั่งการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ เป็นต้น และเพื่อให้

ประชาชนสามารถติดต่อกับทางราชการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้นได้อย่างถูกต้อง

  ต�ำแหน่งของบทรักษำกำร

  ๑) กรณีที่ข้อบัญญัติท้องถิ่นฉบับนั้นมีการแบ่งหมวดหมู่ ให้ก�าหนดไว้ในบทน�า โดยอยู่ 

ต่อจากค�านิยามและอยู่ก่อนการแบ่งหมวดหมู่ 

๒) กรณทีีข้่อบญัญตัท้ิองถิน่ฉบับนัน้ไม่มีการแบ่งหมวดหมู่ ให้ก�าหนดไว้เป็นข้อสุดท้ายของ

ข้อบัญญัติท้องถิ่น

	ผู้รักษำกำรข้อบัญญัติท้องถิ่น	กรณีเทศบาล ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไป

ตามเทศบัญญัตินั้น กรณีองค์การบริหารส่วนต�าบล ให้นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลเป็นผู้รักษาการ 

ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลนั้น 

๙.	 บทบังคับ

บทบังคับ คือข้อห้ามหรือข้อปฏิบัติตามข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งได้แก่ ๑) บทบังคับตามที่

กฎหมายแม่บทก�าหนดไว้ ในส่วนนี้ ถึงแม้มิได้น�ามาก�าหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่นก็จะมีผลบังคับใช้ตาม 

บทกฎหมายแม่บท ๒) บทบังคับที่กฎหมายแม่บทให้ก�าหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในข้อบัญญัติท้องถิ่น

๑๐.	สภำพบังคับ	(บทก�ำหนดโทษ)

สภาพบังคับเป็นการจูงใจให้คนท�าตามโดยไม่กล้าท�าผิดข้อบัญญัติท้องถ่ิน ป้องกันไม่ให้

เกิดผลร้าย โดยห้ามหรือให้หยุดการกระท�า รวมทั้งการเยียวยาความเสียหาย ซึ่งสภาพบังคับตามกฎหมาย

ว่าด้วยการสาธารณสุขมีก�าหนดไว้แล้วในกฎหมาย ดังนั้น ในร่างขอ้บัญญัติท้องถิ่นจึงไม่จ�าเป็นต้องก�าหนด
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รายละเอียดของสภาพบังคับ (บทก�าหนดโทษ) ก็ได้ หรืออาจก�าหนดเพียงข้อความว่าให้มีสภาพบังคับตาม 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เท่านั้นก็ได้

  ส�าหรับร่างข้อบญัญตัท้ิองถิน่เรือ่งการจดัการมลูฝอยทัว่ไป ซ่ึงมกีฎหมายแม่บทสองฉบบัทีใ่ห้ 

อ�านาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ก�าหนดในส่วนเนือ้หาสาระของร่างข้อบญัญตัท้ิองถิน่ ดงัน้ัน สภาพบังคบั

ในตัวอย่างร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นจึงแตกต่างกับเรื่องอื่น ๆ โดยก�าหนดข้อความว่าให้มีสภาพบังคับตาม 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามพระราชบัญญัติรักษา 

ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๑๑.	บทเฉพำะกำล	

  บทเฉพาะกาลอาจจ�าเป็นต้องก�าหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่น ถ้าข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้นมีผล 

ต่อการก่อให้เกิดหรือสิ้นสุดของสิทธิ หน้าที่ หรือผลประโยชน์ต่อบุคคล ซึ่งเรื่องที่อาจจ�าเป็นต้องก�าหนด

เป็นบทเฉพาะกาลของข้อบัญญัติท้องถิ่นแต่ละเรื่องมีความแตกต่างกัน อีกทั้งประเด็นในข้อเท็จจริงก็มี 

ความหลากหลายมาก ดังนั้นจึงไม่มีรูปแบบที่แน่นอน

๑๒.	ส่วนแนบท้ำยข้อบัญญัติท้องถิ่น

  ส่วนแนบท้ายข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมาย โดยน�าส่วนที่ก�าหนด 

รายละเอียดของข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ส�าคัญ ซึ่งมีเนื้อหาในหัวข้อหรือประเด็นเรื่องเดียวกันค่อนข้างมาก 

ให้กะทัดรัด สามารถเข้าใจง่าย แต่ถ้าก�าหนดไว้ในบทบัญญัติรายข้อ โดยการอธิบายความ ก็จะท�าให้

บทบัญญัติยาวเยิ่นเย้อ กรณีท่ีบทบัญญัติใช้ถ้อยค�าว่า “บัญชีท้ายข้อบัญญัตินี้” แสดงว่าในส่วนแนบท้าย

จะต้องมีการจัดท�าในรูปแบบของตาราง แต่ถ้าบทบัญญัติใช้ถ้อยค�าว่า “อัตราท้ายข้อบัญญัตินี้” ก็จะไม่มี

การจัดท�าในรูปแบบของตาราง

  จำกหลกักำรท่ีส�ำคญัทัง้	๑๒	ข้อ	ข้ำงต้นนัน้	เป็นสิง่จ�ำเป็นทีต้่องท�ำควำมเข้ำใจถึงกฎหมำย

ท่ีให้อ�ำนำจในกำรตรำข้อบญัญตัท้ิองถ่ิน	รวมถงึควำมแตกต่ำงของตัวอย่ำงร่ำงข้อบัญญัตท้ิองถิน่แต่ละ

เรื่อง	ก่อนที่จะด�ำเนินกำรยกร่ำงข้อบัญญัติท้องถิ่น	ทั้งนี้	 เพื่อให้น�ำไปปรับใช้กับกำรยกร่ำงข้อบัญญัติ 

ท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นได้อย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ	สำมำรถบังคับใช้ได้จริง	ซึ่งจะส่งผลให้เกิด 

กำรคุม้ครองป้องกนัสุขภำพของประชำชนในท้องถิน่จำกเช้ือจลิุนทรย์ีท่ีก่อโรคและมลพษิจำกส่ิงแวดล้อมได้ 

  (ตวัอย่างร่างข้อบญัญตัท้ิองถิน่ทัง้เทศบญัญตัแิละข้อบญัญตัอิงค์การบรหิารส่วนต�าบลแต่ละ

เรื่องได้จัดท�าไว้ในฉบับเดียวกัน โดยจะใช้ข้อความส�าหรับเทศบาลว่า “เทศบัญญัติ” และองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลว่า “ข้อบัญญัติ” และจะใช้สัญลักษณ์แทนดังนี้ “เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ” ส�าหรับตัวอย่าง

แบบฟอร์มเอกสาร หนังสือ บันทึกข้อความ ของตัวอย่างร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นแต่ละเรื่องซึ่งใช้เหมือนกัน

ได้รวบรวมไว้ด้วยกันในบทท้ายของเอกสารเล่มนี้)
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

พ.ศ. ....

หลักการ

ให้มีเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

เหตุผล

โดยทีก่ารจดัการมลูฝอยตดิเชือ้ทีไ่ม่ถกูต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของ
ประชาชน การจัดการมูลฝอยติดเชื้อท่ีเหมาะสมและถูกสุขลักษณะจะควบคุมและป้องกันไม่ให้มีการแพร่
กระจายของโรคและไม่ก่อให้เกดิเหตเุดอืดร้อนร�าคาญต่อประชาชน และไม่ก่อให้เกดิมลพษิต่อสิง่แวดล้อม
อีกด้วย ซ่ึงการจัดการมูลฝอยติดเชื้อมีขั้นตอนการด�าเนินการหลายข้ันตอนตั้งแต่การเก็บ ขน และก�าจัด 
สมควรก�าหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และมาตรการเกีย่วกบัสขุลกัษณะในการจดัการมลูฝอยตดิเช้ือ หลกัเกณฑ์
การอนญุาตให้บคุคลใดเป็นผูด้�าเนนิกจิการรับท�าการเก็บ ขน หรอืก�าจดัมูลฝอยตดิเชือ้โดยท�าเป็นธรุกจิหรอื
โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบรกิาร และอตัราค่าธรรมเนยีมการให้บรกิารเกบ็ ขน หรอืก�าจดั
มลูฝอยตดิเช้ือของราชการส่วนท้องถิน่และอตัราค่าธรรมเนยีมการออกใบอนญุาตให้บคุคลใดเป็นผูด้�าเนนิ
กิจการรับท�าการเก็บ ขน หรือก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยท�าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วย
การคิดค่าบริการ จึงตราเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้
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( ร่าง )
เทศบัญญัติเทศบาล…………/ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบล...............

การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
พ.ศ. ….

โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา  ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 

พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (กรณีเทศบัญญัติ) หรือ มาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต�าบลและ
องค์การบริหารส่วนต�าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (กรณีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบล) 
ประกอบมาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ เทศบาล……............/องค์การบรหิารส่วนต�าบล................
โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล........../ สภาองค์การบริหารส่วนต�าบล.......................และผู้ว่าราชการ
จังหวัด....................../นายอ�าเภอ...................จึงตราเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาล........……… การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
พ.ศ. ….”/ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบล......................การจัดการมูลฝอย 
ติดเชื้อ พ.ศ. ....”

ข ้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ ให ้ใช ้บังคับในเขตเทศบาล………. ตั้งแต ่เมื่อได ้ประกาศไว ้
โดยเปิดเผยที่ส�านักงานเทศบาล………..แล้วเจ็ดวัน /ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหาร 
ส่วนต�าบล.........................ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้
“มูลฝอยติดเชื้อ” หมายความว่า มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ในปริมาณหรือมีความเข้มข้น

ซึ่งถ้ามีการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับมูลฝอยนั้นแล้วสามารถท�าให้เกิดโรคได้
กรณีมูลฝอยดังต่อไปน้ี ที่เกิดขึ้นหรือใช้ในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์และ

การรกัษาพยาบาล การให้ภมูคิุม้กนัโรคและการทดลองเกีย่วกบัโรค และการตรวจชนัสตูรศพหรอืซากสตัว์  
รวมทั้งในการศึกษาวิจัยเรื่องดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นมูลฝอยติดเชื้อ

(๑)  ซากหรือชิ้นส่วนของมนุษย์หรือสัตว์ที่เป็นผลมาจากการผ่าตัด การตรวจชันสูตรศพ
หรือซากสัตว์ และการใช้สัตว์ทดลอง

(๒) วัสดุของมีคม เช่น เข็ม ใบมีด กระบอกฉีดยา หลอดแก้ว ภาชนะที่ท�าด้วยแก้ว สไลด์ 
และแผ่นกระจกปิดสไลด์

(๓) วัสดุซึ่งสัมผัสหรือสงสัยว่าจะสัมผัสกับเลือด ส่วนประกอบของเลือด ผลิตภัณฑ์ที่ได้
จากเลือด สารน�้าจากร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์ หรือวัคซีนที่ท�าจากเชื้อโรคที่มีชีวิต เช่น ส�าลี ผ้าก๊อส  
ผ้าต่าง ๆ และท่อยาง
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(๔) มูลฝอยทุกชนิดที่มาจากห้องรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ
“การจดัการมลูฝอยตดิเชือ้” หมายความว่า กระบวนการด�าเนนิการตัง้แต่การเก็บ ขน และ

ก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
“ห้องรักษาผู้ป่วยติดเชื้อร้ายแรง” หมายความว่า ห้องรักษาผู้ป่วยซึ่งติดเชื้อร้ายแรง 

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“สถานบริการการสาธารณสุข” หมายความว่า
(๑) สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และหมายความรวมถึงสถาน

พยาบาลของทางราชการ
(๒) สถานพยาบาลสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ และหมายความรวมถึง

สถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ
“สถานพยาบาลของทางราชการ” หมายความว่า สถานพยาบาลของราชการส่วนกลาง 

ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถ่ิน สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลของหน่วยงานอื่นของรัฐ  
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

“สถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ” หมายความว่า สถานพยาบาลสัตว์ของราชการ 
ส่วนกลาง ราชการส่วนภมูภิาค ราชการส่วนท้องถิน่ สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลสตัว์ของหน่วยงานอืน่ 
ของรัฐตามที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

“ห้องปฏบิติัการเชือ้อนัตราย” หมายความว่า ห้องปฎบิตักิารเช้ืออนัตรายทีม่ไิด้ตัง้อยูภ่ายใน
สถานบริการการสาธารณสุข ซึ่งได้แก่ ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารเคมีและจุลินทรีย์ในวัตถุตัวอย่าง
จากร่างกายมนษุย์หรอืสตัว์ทีอ่าจก่อให้เกิดเช้ืออันตราย และห้องปฏบัิตกิารทดสอบด้านสาธารณสขุทีท่�าการ
ตรวจวเิคราะห์คุณภาพ ส่วนประกอบ และความปลอดภยัของผลติภัณฑ์สขุภาพทีอ่าจก่อให้เกดิเชือ้อนัตราย  
ทั้งนี้ ตามลักษณะและเงื่อนไขที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

“ผู้ประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุข” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตให้
ประกอบกิจการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และผู้ได้รับใบอนุญาตให้ตั้งสถาน
พยาบาลสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ และหมายความรวมถึงราชการส่วนกลาง ราชการ
ส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น สภากาชาดไทย และหน่วยงานอื่นของรัฐที่จัดตั้งสถานพยาบาลของทาง
ราชการหรือสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ

“ผู้ด�าเนนิการสถานบรกิารการสาธารณสขุ” หมายความว่า ผูไ้ด้รบัใบอนญุาตให้ด�าเนนิการ
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และผูไ้ด้รบัใบอนญุาตให้ด�าเนนิการสถานพยาบาลสัตว์
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสตัว์ และหมายความรวมถงึผูอ้�านวยการหรอืเจ้าหน้าทีข่องรฐัท่ีเรยีกช่ือ
อย่างอื่นซึ่งรับผิดชอบด�าเนินการสถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ

“ผู้ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย” หมายความว่า เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย
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“ผู้ด�าเนินการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย” หมายความว่า ผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ท่ีเรียก
ชื่ออย่างอื่นซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบด�าเนินการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย

“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาล................./องค์การบริหารส่วน
ต�าบล....................

“เจ้าพนักงานท้องถ่ิน” หมายความว่า นายกเทศมนตรี......../นายกองค์การบริหารส่วน
ต�าบล........

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ข้อ ๔ ให้นายกเทศมนตร…ี………...../นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบล.................เป็นผู้รกัษา
การให้เป็นไปตามเทศบญัญตั/ิข้อบญัญติันี ้และให้มอี�านาจออกระเบยีบ ประกาศ หรอืค�าสัง่เพือ่ปฏบิติัการ
ให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ 

หมวด ๑

บททั่วไป

ข้อ ๕ การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขตราชการส่วนท้องถิ่นเป็นอ�านาจของราชการ 
ส่วนท้องถิ่น 

ในการด�าเนินการตามวรรคหนึ่ง ราชการส่วนท้องถิ่นอาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือ
ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นด�าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้ 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรราชการส่วนท้องถ่ินอาจมอบให้บุคคลใดด�าเนินการขน หรือ
ก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อแทนภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่นหรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็น 
ผู้ด�าเนนิกจิการรบัท�าการขน หรือก�าจดัมลูฝอยตดิเชือ้โดยท�าเป็นธรุกจิหรอืโดยได้รบัประโยชน์ตอบแทนด้วย 
การคิดค่าบริการก็ได้

ข้อ ๖ ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมอบให้บุคคลอื่นด�าเนินการขนมูลฝอยติดเชื้อแทน 
หรอืจะอนญุาตให้บคุคลใดด�าเนนิกจิการขนมลูฝอยตดิเชือ้โดยท�าเป็นธรุกิจหรอืโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน
ด้วยการคิดค่าบริการ ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินประกาศก�าหนดเขตพื้นที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้
บุคคลอื่นด�าเนินการขนมูลฝอยติดเชื้อแทน หรือเขตพื้นที่การอนุญาตให้บุคคลใดด�าเนินกิจการขนมูลฝอย 
ติดเชื้อโดยท�าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี และเผยแพร่
ให้ประชาชนทราบ

ข้อ ๗  ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท ทิ้ง หรือท�าให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งมูลฝอยติดเชื้อ
นอกจากถ่าย เท หรือทิ้ง หรือก�าจัด ณ สถานที่ หรือตามวิธีที่ราชการส่วนท้องถิ่นก�าหนดหรือจัดให้
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ให้ราชการส่วนท้องถิน่จดัให้มสีถานทีถ่่าย เท หรอืทิง้มลูฝอยตดิเชือ้ในทีห่รอืทางสาธารณะ
หรือก�าหนดให้มวีธิกี�าจดัมลูฝอยตดิเชือ้ท่ีถ่าย เท หรอืทิง้โดยวธิอีืน่ ตามมาตรฐานทีก่�าหนดตามเทศบญัญตั/ิ
ข้อบัญญัตนิี ้รวมทัง้กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงทีอ่อกตามความในพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ข้อ ๘ ห้ามมใิห้ผูใ้ดท�าการเกบ็ ขน และก�าจดัมูลฝอยตดิเชือ้ เว้นแต่จะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�าหนดตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวง 
ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๙ เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติในส่วนที่ว่าด้วยการก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อให้ใช้บังคับแก ่
ผู้ประกอบกจิการ สถานบรกิารการสาธารณสุขหรือผูป้ระกอบกจิการห้องปฏบิตักิารเชือ้อนัตรายทีด่�าเนินการ 
ก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยตนเองด้วย และให้สถานบริการการสาธารณสุขหรือห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย
นั้นแจ้งให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปท�าการตรวจสอบระบบก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไป
ตามมาตรฐานท่ีก�าหนด และเมื่อราชการส่วนท้องถิ่นได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ผู้ด�าเนินการสถานบริการ
การสาธารณสุขหรือผู้ด�าเนินการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายดังกล่าวจึงจะด�าเนินการก�าจัดมูลฝอยติดเช้ือ 
ด้วยตนเองได้

ข้อ ๑๐ ในการปฏิบัติการตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ ให้ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ
การสาธารณสุข ผู้ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย และราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล 
ซึง่ราชการส่วนท้องถิน่มอบให้ด�าเนนิการก�าจดัมลูฝอยตดิเชือ้ภายใต้การควบคมุดแูลของราชการส่วนท้อง
ถิน่ และบคุคลซึง่ได้รับใบอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถิน่ให้ด�าเนนิกิจการรบัท�าการขน และก�าจดัมูลฝอยตดิ
เช้ือโดยท�าเป็นธุรกจิหรือโดยได้รบัประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบรกิาร แล้วแต่กรณี ด�าเนินการดงัต่อไปนี้

(๑) ในการเก็บและหรือขนมูลฝอยติดเชื้อ ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บและ
หรอืขนมลูฝอยติดเชือ้ อย่างน้อยหนึง่คน โดยเจ้าหน้าทีด่งักล่าวจะต้องมคุีณสมบัตสิ�าเรจ็การศกึษาไม่ต�า่กว่า
ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาวทิยาศาสตร์ในด้านสาธารณสุข สขุาภบิาล ชวีวทิยาและวทิยาศาสตร์
การแพทย์ ด้านใดด้านหนึ่ง

(๒) ในการก�าจดัมลูฝอยตดิเชือ้ ต้องจดัให้มเีจ้าหน้าทีร่บัผดิชอบในการก�าจดัมลูฝอยตดิเชือ้
อย่างน้อยสองคน โดยคนหนึ่งต้องมีคุณสมบัติตามที่ก�าหนดใน (๑) ส่วนอีกคนหนึ่งต้องมีคุณสมบัติส�าเร็จ
การศึกษาไม่ต�่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ในด้านสุขาภิบาล วิศวกรรม 
สิ่งแวดล้อม และวิศวกรรมเครื่องกล ด้านใดด้านหนึ่ง

(๓) ในกรณีที่มีการด�าเนินการทั้ง (๑) และ (๒) จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บ
ขน และก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อ อย่างน้อยสองคน ซึ่งมีคุณสมบัติตาม (๒) ก็ได้

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่การเก็บ การขน และการก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยตนเอง
ของราชการส่วนท้องถิ่นหรือสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ 
แต่ราชการส่วนท้องถิ่นหรือสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการนั้น 
จะต้องแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีของตนอย่างน้อยหน่ึงคนซึง่มีคณุสมบตัติาม (๒) ในสาขาวชิาวทิยาศาสตร์หรอืสาขา



ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม10

วิชาวิศวกรรมศาสตร์ ด้านใดด้านหนึ่ง เป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บ การขนและการก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อนั้น
ราชการส่วนท้องถิ่นสองแห่งหรือหลายแห่งที่อยู่ใกล้เคียงกันอาจด�าเนินกิจการร่วมกัน 

ในการเก็บขน และหรือก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นแห่งใดแห่งหนึ่ง 
อย่างน้อยหนึ่งคน ซึ่งมีคุณสมบัติตาม (๒) ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ด้านใด
ด้านหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บ ขน และหรือก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อร่วมกันก็ได้

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บ ขน และหรือก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง
และวรรคสาม อาจแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกซึ่งมีคุณสมบัติดังกล่าวก็ได้

ส�ำหรบัร่ำงเทศบญัญตัเิทศบำลต�ำบลและร่ำงข้อบญัญตัอิงค์กำรบรหิำรส่วนต�ำบล จะมี
ความแตกต่างจากเทศบัญญัติเทศบาลนครและเทศบาลเมือง ในส่วนของ ข้อ	๑๐	เจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบใน
กำรเก็บ	ขน	และก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ	เนื่องจากเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก�าหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยการขนและการก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อในท้องที่เทศบาลต�าบลและองค์การ
บริหารส่วนต�าบล พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้

ข้อ	๑๐ ในการปฏิบตักิารตามเทศบัญญัตนิี ้ให้ผูป้ระกอบกิจการสถานบรกิารการสาธารณสขุ 
ผูป้ระกอบกจิการห้องปฏบิตักิารเชือ้อนัตราย และราชการส่วนท้องถิน่ รวมทัง้บคุคลซ่ึงราชการส่วนท้องถิน่
มอบให้ด�าเนนิการก�าจัดมลูฝอยตดิเชือ้ ภายใต้การควบคมุดแูลของราชการส่วนท้องถิน่ และบคุคลซึง่ได้รบั
ใบอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถิน่ให้ด�าเนนิกจิการรบัท�าการขน และก�าจดัมูลฝอยตดิเชือ้โดยท�าเป็นธรุกจิ
หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี ด�าเนินการดังต่อไปนี้

(๑) ในการเก็บมูลฝอยติดเช้ือ ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บมูลฝอยติดเชื้อ 
อย่างน้อยหนึ่งคน โดยเจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติส�าเร็จการศึกษาไม่ต�่ากว่าปริญญาตรีหรือ 
เทียบเท่าในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ในด้านสาธารณสุข สุขาภิบาล ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์การแพทย์  
ด้านใดด้านหนึง่

(๒) ในการขนมูลฝอยติดเชื้อต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการขนมูลฝอยติดเช้ือ 
อย่างน้อยหนึง่คน โดยเจ้าหน้าท่ีดงักล่าวจะต้องมคีณุสมบตัสิ�าเรจ็การศกึษาไม่ต�า่กว่าปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า 
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ด้านสาธารณสุข สุขาภิบาล ด้านใดด้านหนึ่ง

(๓) ในการก�าจดัมูลฝอยตดิเช้ือต้องจดัให้มเีจ้าหน้าทีผู่ร้บัผดิชอบในการก�าจดัมลูฝอยตดิเช้ือ
อย่างน้อยสองคน โดยคนหนึ่งต้องมีคุณสมบัติตามที่ก�าหนดใน (๒) ส่วนอีกคนหนึ่งต้องมีคุณสมบัติส�าเร็จ 
การศึกษาไม่ต�า่กว่าปรญิญาตรหีรือเทยีบเท่าในสาขาวศิวกรรมศาสตร์ในด้านสุขาภบิาล วศิวกรรมส่ิงแวดล้อม 
และวิศวกรรมเครื่องกล ด้านใดด้านหนึ่ง

(๔) ในกรณีที่มีการด�าเนินการทั้ง (๒) และ (๓) จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการขน 
และการก�าจัดมูลฝอยติดเชื้ออย่างน้อยสองคน ซึ่งมีคุณสมบัติตาม (๓) ก็ได้

ความในวรรคหนึง่ไม่ใช้บงัคบัแก่การขนและการก�าจดัมลูฝอยตดิเชือ้ด้วยตนเองของราชการ
ส่วนท้องถิ่นหรือสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ แต่ราชการส่วน
ท้องถ่ิน หรือสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการนั้นจะต้องแต่งตั้ง 
เจ้าหน้าทีข่องตนอย่างน้อยหนึง่คนซึง่มคุีณสมบตัติาม (๓) เป็นผู้รบัผดิชอบในการขนและการก�าจดัมลูฝอย
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ติดเชื้อนั้น หรืออาจแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีของตนอย่างน้อยหน่ึงคนซ่ึงต้องผ่านการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ในการขน และการก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

เจ้าหน้าทีผู่ร้บัผดิชอบในการขนและการก�าจดัมลูฝอยตดิเชือ้อาจแต่งตัง้จากบคุคลภายนอก
ซึ่งมีคุณสมบัติดังกล่าวก็ได้

ข้อ ๑๑ ในการเก็บและหรือก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานบริการการสาธารณสุข  
ซึ่งมิใช่สถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการหรือภายในห้องปฏิบัติการ
เชือ้อนัตรายของเอกชน ให้ผูป้ระกอบกจิการสถานบรกิารการสาธารณสุขหรอืผู้ประกอบกจิการห้องปฏบัิติ
การเชื้ออันตราย ควบคุมดูแลให้ผู้ด�าเนินการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผู้ด�าเนินการห้องปฏิบัติการ
เชือ้อันตรายจัดให้มเีจ้าหน้าท่ีรับผดิชอบในการเกบ็และหรือก�าจดัมูลฝอยตดิเชือ้ตามเทศบญัญตั/ิข้อบญัญตัิ
นี้ และด�าเนินการเก็บและหรือก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก�าหนด
ไว้ในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๒ ในการเก็บ ขน และหรือก�าจัดมูลฝอยติดเช้ือของราชการส่วนท้องถิ่นหรือสถาน
พยาบาลของทางราชการหรอืสถานพยาบาลสตัว์ของทางราชการ ให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภมิูภาค 
ราชการส่วนท้องถิ่น สภากาชาดไทย หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่จัดตั้งสถานพยาบาลของทางราชการหรือ
สถานพยาบาลสตัว์ของทางราชการ แล้วแต่กรณ ีควบคุมดแูลให้เจ้าพนกังานท้องถิน่หรือผูด้�าเนนิการสถาน
พยาบาลของทางราชการหรอืผูด้�าเนนิการสถานพยาบาลสตัว์ของทางราชการนัน้แต่งตัง้เจ้าหน้าทีร่บัผดิชอบ
ในการเก็บ ขน และหรือก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ ด�าเนินการเก็บ ขน และหรือก�าจัด
มูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก�าหนดในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ 

ในการขนและการก�าจดัมูลฝอยตดิเชือ้ของบคุคลซึง่ราชการส่วนท้องถิน่มอบให้ด�าเนนิการ
ขนและการก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อแทนภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น และของบุคคลซึ่งได้ 
รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ด�าเนินกิจการรับท�าการขนหรือก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยท�าเป็น
ธรุกจิหรอืโดยได้รบัประโยชน์ตอบแทนด้วยการคดิค่าบรกิาร ให้ราชการส่วนท้องถิน่หรอืเจ้าพนกังานท้องถ่ิน 
แล้วแต่กรณี ควบคุมดูแลให้บุคคลดังกล่าวจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และด�าเนินการขนและก�าจัด
มูลฝอยติดเช้ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขตามที่ก�าหนดไว้ตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติน้ีและ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

ในการมอบให้บคุคลใดด�าเนนิการขนและการก�าจดัมลูฝอยตดิเชือ้ หรอืการออกใบอนญุาต
ให้บคุคลใดด�าเนนิกจิการรบัท�าการขนและการก�าจดัมูลฝอยตดิเชือ้ ให้ราชการส่วนท้องถิน่ก�าหนดระยะเวลา
และเส้นทางขน ตลอดจนเงื่อนไขหรือข้อปฏิบัติอื่น ๆ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
นี้และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้บุคคลดังกล่าวถือปฏิบัติไว้ด้วย  

ข้อ ๑๓ บุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ด�าเนินการขนและก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อแทน
ภายใต้ควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิน่ และบคุคลซึง่ได้รบัใบอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถิน่ให้ด�าเนนิ
กจิการรบัท�าการเก็บมลูฝอยตดิเชือ้ โดยท�าเป็นธรุกจิหรอืโดยได้รบัประโยชน์ตอบแทนด้วยการคดิค่าบริการ 
แล้วแต่กรณี มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บ การขน และหรือ 
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การก�าจัดมลูฝอยตดิเชือ้ และด�าเนนิการเกบ็ ขน และหรือก�าจัดมูลฝอยตดิเชือ้ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่ก�าหนดในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๑๔ ให้ผูด้�าเนนิการสถานบรกิารการสาธารณสขุ ผูด้�าเนนิการห้องปฏบัิตกิารเชือ้อันตราย 
และเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บ การขน และหรือการก�าจัด
มลูฝอยตดิเชือ้ของตน และด�าเนนิการเกบ็ ขน และก�าจัดมลูฝอยติดเชือ้ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไข
ที่ก�าหนดในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ 
 

หมวด  ๒

หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 

ส่วนที่ ๑
การเก็บมูลฝอยติดเชื้อ

ข้อ ๑๕ ให้เก็บบรรจุมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะส�าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ ดังต่อไปนี้
(๑) มูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุของมีคม ให้เก็บบรรจุในภาชนะส�าหรับบรรจุมูลฝอย 

ติดเชื้อที่เป็นกล่องหรือถัง
(๒) มูลฝอยติดเชื้ออื่นซึ่งมิใช่ประเภทวัสดุของมีคม ให้เก็บบรรจุในภาชนะส�าหรับบรรจุ 

มูลฝอยติดเชื้อที่เป็นถุง 
ภาชนะส�าหรับบรรจุมูลฝอยติดเช้ือตามวรรคหนึ่ง ต้องใช้เพียงครั้งเดียวและต้องท�าลาย 

พร้อมกับการก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อนั้น
ข้อ ๑๖ ภาชนะส�าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) ภาชนะส�าหรบับรรจมุลูฝอยตดิเชือ้ทีเ่ป็นกล่องหรอืถงั ต้องท�าด้วยวัสดทุีแ่ขง็แรง ทนทาน

ต่อการแทงทะลแุละการกดักร่อนของสารเคม ีเช่น พลาสตกิแขง็หรือโลหะ มฝีาปิดมดิชดิ และป้องกนัการร่ัว
ไหลของของเหลวภายในได้ และสามารถเคล่ือนย้ายได้สะดวกโดยผู้ขนย้ายไม่มีการสัมผัสกบัมูลฝอยตดิเชือ้

(๒) ภาชนะส�าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นถุง ต้องท�าจากพลาสติกหรือวัสดุอื่นที่มีความ
เหนียวไม่ฉีกขาดง่าย ทนทานต่อสารเคมีและการรับน�้าหนัก กันน�้าได้ ไม่รั่วซึมและไม่ดูดซึม

ภาชนะส�าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง ต้องมีสีแดง ทึบแสง และมีข้อความสีด�า
ที่มีขนาดสามารถอ่านได้ชัดเจนว่า “มูลฝอยติดเชื้อ” อยู่ภายใต้รูปหัวกะโหลกไขว้คู่กับตราหรือสัญลักษณ์ 
ทีใ่ช้ระหว่างประเทศตามทีก่ระทรวงสาธารณสขุก�าหนด และต้องมีข้อความว่า “ห้ามน�ากลบัมาใช้อกี” และ 
“ห้ามเปิด” ในกรณีท่ีสถานบริการการสาธารณสขุมไิด้ด�าเนินการก�าจดัมูลฝอยตดิเชือ้ด้วยตนเอง สถานบรกิาร
การสาธารณสขุดงักล่าวจะต้องระบชุือ่ของตนไว้ทีภ่าชนะบรรจมูุลฝอยตดิเชือ้ และในกรณีทีภ่าชนะส�าหรับ
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บรรจมูุลฝอยตดิเชือ้นัน้ใช้ส�าหรับเกบ็มูลฝอยตดิเชือ้ไว้เพือ่รอการขนไปก�าจดัเกนิกว่าเจด็วนันบัแต่วนัทีเ่กดิ
มูลฝอยติดเชื้อนั้น ให้ระบุวันที่ที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อดังกล่าวไว้ที่ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อด้วย

ภาชนะส�าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่งมีได้หลายขนาดตามความเหมาะสมของ
การเก็บ การขน และการก�าจัด  

ข้อ ๑๗ การเก็บมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะส�าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้ออาจจะจัดให้มีภาชนะ
รองรับภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อก็ได้ โดยภาชนะรองรับนั้นจะต้องท�าด้วยวัสดุที่แข็งแรง ทนทานต่อ 
สารเคมี ไม่รัว่ซมึ ท�าความสะอาดได้ง่าย และต้องมฝีาปิดเปิดมดิชดิ เว้นแต่ในห้องท่ีมกีารป้องกนัสตัว์ทีเ่ป็น
พาหนะน�าโรคและจ�าเป็นต้องใช้งานตลอดเวลา จะไม่มีฝาปิดเปิดก็ได้

ภาชนะรองรับตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ได้หลายครั้งแต่ต้องดูแลรักษาให้สะอาดอยู่เสมอ
ข้อ ๑๘ การเก็บมูลฝอยติดเชื้อ ต้องด�าเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ต้องเก็บมูลฝอยตดิเชือ้ตรงแหล่งเกดิมูลฝอยตดิเชือ้นัน้ และต้องเกบ็ลงในภาชนะส�าหรบั

บรรจมุลูฝอยตดิเชือ้ โดยไม่ปนกบัมลูฝอยอืน่ และในกรณทีีไ่ม่สามารถเกบ็ลงในภาชนะส�าหรบับรรจมูุลฝอย
ติดเชื้อได้โดยทันทีที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อ จะต้องเก็บมูลฝอยติดเชื้อนั้นลงในภาชนะส�าหรับบรรจุมูลฝอย 
ติดเชื้อโดยเร็วที่สุดเมื่อมีโอกาสที่สามารถจะท�าได้

(๒) ต้องบรรจุมลูฝอยตดิเชือ้ไม่เกนิสามในสีส่่วนของความจขุองภาชนะส�าหรบับรรจมูุลฝอย
ตดิเชือ้ทีเ่ป็นกล่องหรอืถงัแล้วปิดฝาให้แน่น หรอืไม่เกนิสองในสามส่วนของความจขุองภาชนะส�าหรบับรรจุ
มูลฝอยติดเชื้อที่เป็นถุงแล้วผูกมัดปากถุงด้วยเชือกหรือวัสดุอื่นให้แน่น

(๓)  กรณกีารเกบ็มลูฝอยตดิเช้ือภายในสถานบรกิารการสาธารณสขุหรือภายในห้องปฏิบตักิาร 
เชื้ออันตรายที่มีปริมาณมาก หากยังไม่เคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อน้ันออกไปทันที จะต้องจัด 
ให้มีท่ีหรือมุมหนึ่งของห้องส�าหรับเป็นที่รวมภาชนะที่ได้บรรจุมูลฝอยติดเชื้อแล้ว เพื่อรอการเคลื่อนย้าย 
ไปเก็บกักในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ แต่ห้ามเก็บไว้เกินหนึ่งวัน

(๔) จัดให้มีท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อ เพื่อรอการขนไปก�าจัด และต้องท�าความสะอาดและ
ฆ่าเชื้อโรคในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้ออย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง

ข้อ ๑๙ ในการเก็บมูลฝอยติดเชื้อจะต้องจัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นห้องหรือเป็น
อาคารเฉพาะแยกจากอาคารอื่น โดยมีลักษณะดังต่อไปนี้ ส�าหรับใช้เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 
เพื่อรอการขนไปก�าจัด

(๑) มีลักษณะไม่แพร่เชื้อ และอยู่ในที่ที่สะดวกต่อการขนมูลฝอยติดเชื้อไปก�าจัด
(๒) มีขนาดกว้างเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อได้อย่างน้อยสองวัน
(๓) พื้นและผนังต้องเรียบ ท�าความสะอาดได้ง่าย
(๔) มีรางหรือท่อระบายน�้าทิ้งเชื่อมต่อกับระบบบ�าบัดน�้าเสีย
(๕) มีลักษณะโปร่ง ไม่อับชื้น
(๖) มีการป้องกันสัตว์ แมลง เข้าไป มีประตูกว้างพอสมควรตามขนาดของห้อง หรืออาคาร

เพื่อสะดวกต่อการปฏิบัติงาน และปิดด้วยกุญแจหรือปิดด้วยวิธีอื่นที่บุคคลทั่วไปไม่สามารถที่จะเข้าไปได้
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(๗) มีข้อความเป็นค�าเตือนที่มีขนาดสามารถเห็นได้ชัดเจนว่า “ที่พักรวมมูลฝอยติดเช้ือ” 
ไว้ที่หน้าห้องหรือหน้าอาคาร

(๘) มีลานส�าหรับล้างรถเข็นอยู่ใกล้ท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อ และลานนั้นต้องมีรางหรือ 
ท่อรวบรวมน�้าเสียจากการล้างรถเข็นเข้าสู่ระบบบ�าบัดน�้าเสีย

ในกรณทีีเ่กบ็กกัภาชนะบรรจมูุลฝอยตดิเช้ือไว้เกนิเจด็วนั ทีพ่กัรวมมูลฝอยตดิเชือ้ตามวรรค
หนึ่ง ต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่สิบองศาเซลเซียสหรือต�่ากว่านั้นได้ 

ข้อ ๒๐ การเคล่ือนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปเก็บกักในที่พักรวมมูลฝอยติดเช้ือ 
เพื่อรอการขนไปก�าจัดต้องด�าเนินการให้ถูกสุขลักษณะ ดังนี้

(๑) ต้องมผีูป้ฏบิตังิานซึง่มคีวามรูเ้กีย่วกบัมูลฝอยตดิเชือ้ โดยบุคคลดงักล่าวต้องผ่านการฝึก
อบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะ
เวลาที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนด

(๒) ผู ้ปฏิบัติงานต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ ถุงมือยางหนา  
ผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดปาก ปิดจมูก และรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน และถ้าในการปฏิบัติ
งาน ร่างกายหรือส่วนใดส่วนหนึ่งไปสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ ให้ผู้ปฏิบัติงานต้องท�าความสะอาดร่างกาย
หรือส่วนที่อาจสัมผัสมูลฝอยติดเชื้อโดยทันที

(๓) ต้องกระท�าทุกวันตามตารางเวลาที่ก�าหนด เว้นแต่มีเหตุจ�าเป็น
(๔) ต้องเคลือ่นย้ายโดยใช้รถเขน็ส�าหรบัเคลือ่นย้ายภาชนะบรรจมูุลฝอยตดิเชือ้ทีม่ลีกัษณะ

ตามทีก่�าหนดในข้อ ๒๒ เว้นแต่มลูฝอยตดิเชือ้ทีเ่กดิขึน้มีปรมิาณน้อยทีไ่ม่จ�าเป็นต้องใช้รถเขน็จะเคล่ือนย้าย
โดยผู้ปฏิบัติงานซึ่งมีคุณสมบัติตาม (๑) ก็ได้

(๕) ต้องมีเส้นทางเคลื่อนย้ายที่แน่นอน และในระหว่างการเคลื่อนย้ายไปที่พักรวม 
มูลฝอยติดเชื้อห้ามแวะหรือหยุดพัก ณ ที่ใด

(๖) ต้องกระท�าโดยระมัดระวัง ห้ามโยน หรือลากภาชนะส�าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
(๗) กรณีที่มีมูลฝอยติดเช้ือตกหล่นหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือแตกระหว่างทาง 

ห้ามหยบิด้วยมอืเปล่า ต้องใช้คีมคีบหรือหยบิด้วยถงุมอืยางหนา หากเป็นของเหลวให้ซับด้วยกระดาษ แล้วเกบ็ 
มลูฝอยตดิเชือ้หรือกระดาษนัน้ในภาชนะส�าหรบับรรจมุลูฝอยตดิเชือ้ใบใหม่ แล้วท�าความสะอาดด้วยน�า้ยา 
ฆ่าเชื้อที่บริเวณพื้นนั้นก่อนเช็ดถูตามปกติ

(๘) ต้องท�าความสะอาดและฆ่าเชื้อรถเข็นและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่างน้อยวันละ
ครั้ง และห้ามน�ารถเข็นมูลฝอยติดเชื้อไปใช้ในกิจการอย่างอื่น

ข้อ ๒๑ รถเข็นส�าหรับเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้ออย่างน้อยต้องมีลักษณะและ 
เงื่อนไขดังนี้

(๑) ท�าด้วยวัสดุท่ีท�าความสะอาดได้ง่าย ไม่มีแง่มุมอันจะเป็นแหล่งหมักหมมของเช้ือโรค 
และสามารถท�าความสะอาดด้วยน�้าได้
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(๒) มีพ้ืนและผนังทึบ เมื่อจัดวางภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแล้วต้องปิดฝาให้แน่น เพื่อ
ป้องกันสัตว์และแมลงเข้าไป

(๓) มีข้อความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นชัดเจนอย่างน้อยสองด้านว่า “รถเข็น 
มูลฝอยติดเชื้อ ห้ามน�าไปใช้ในกิจการอื่น”

(๔) ต้องมีอุปกรณ์หรือเครื่องมือส�าหรับใช้เก็บมูลฝอยติดเชื้อที่ตกหล่นระหว่างการ 
เคลือ่นย้าย และอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือส�าหรบัใช้ท�าความสะอาดและฆ่าเชือ้บริเวณทีม่ลูฝอยตดิเชือ้ตกหล่น 
ตลอดเวลาที่ท�าการเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ

ข้อ ๒๒ สถานบริการการสาธารณสุขดังต่อไปนี้จะไม่จัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อก็ได้  
แต่ต้องจัดให้มีบริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้เป็นการเฉพาะ

(๑) สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
(๒) สถานพยาบาลสัตว์ประเภทที่ไม่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน หรือประเภทที่มีที่พักสัตว์

ป่วยไว้ค้างคืนตามชนิดและจ�านวนไม่เกินที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนด
(๓) สถานที่ที่อาจมีมูลฝอยติดเชื้อตามที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนด
บริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง ให้มีลักษณะตามที่กระทรวง

สาธารณสุขก�าหนด
 

        ส่วนที่ ๒
          การขนมูลฝอยติดเชื้อ
 

ข้อ ๒๓ ราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ด�าเนินการขน 
มูลฝอยติดเช้ือแทนภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น และบุคคลซ่ึงได้รับใบอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ด�าเนินกิจการรับท�าการขนมูลฝอยติดเช้ือโดยท�าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการซึง่รับท�าการขนมลูฝอยตดิเชือ้จากทีพ่กัรวมมลูฝอยตดิเชือ้ของสถานบรกิาร
การสาธารณสุขหรือของห้องปฏิบัติการเช้ืออันตรายเพื่อน�าไปก�าจัดภายนอกสถานบริการการสาธารณสุข
หรือภายนอกบริเวณที่ตั้งห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายต้องจัดให้มี 

(๑) ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะตามที่ก�าหนดในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้  
โดยให้มีจ�านวนที่เพียงพอกับการประกอบการหรือการให้บริการ

(๒) ผูข้บัขีแ่ละผูป้ฏบิตังิานประจ�ายานพาหนะต้องมีความรูเ้กีย่วกบัมูลฝอยตดิเชือ้ โดยผ่าน
การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนด 

(๓) ทีเ่กบ็กกัภาชนะบรรจมุลูฝอยตดิเชือ้เพือ่รอการก�าจดัซึง่มีคุณลักษณะเช่นเดยีวกบัทีพ่กั
รวมมลูฝอยติดเชือ้ ต้องมขีนาดกว้างขวางเพียงพอทีจ่ะเก็บกกัภาชนะบรรจมูุลฝอยตดิเชือ้ไว้ได้จนกว่าจะขน
ไปก�าจัด และให้มีข้อความเป็นค�าเตือนว่า “ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ” ด้วยสีแดง และมีขนาด
ที่สามารถ มองเห็นได้ชัดเจนแสดงไว้ในสภาพถาวรด้วย 
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(๔) บริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นสถานที่เฉพาะมีขนาดกว้างขวาง
เพยีงพอมรีางหรือท่อระบายน�า้เสียจากการล้างยานพาหนะเข้าสูร่ะบบบ�าบัดน�า้เสยี และต้องท�าความสะอาด
บริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้ออย่างสม�่าเสมอ 

ข้อ ๒๔ การขนมลูฝอยตดิเชือ้จากทีพ่กัรวมมลูฝอยตดิเชือ้ของสถานบรกิารการสาธารณสขุ 
หรือของห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายเพ่ือน�าไปก�าจัดภายนอกสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายนอก
บริเวณที่ตั้งห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย ต้องด�าเนินการให้ถูกสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

(๑)  ต้องขนโดยยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อเท่านั้น 
(๒) ต ้องขนอย่างสม�่าเสมอตามวันและเวลาที่ก�าหนด โดยค�านึงถึงปริมาณของ 

มูลฝอยติดเชื้อ และสถานที่จัดเก็บ เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจ�าเป็น
(๓) ผูป้ฏบิตังิานประจ�ายานพาหนะขนมูลฝอยตดิเชือ้ต้องด�าเนนิการให้ถกูสขุลกัษณะ ดงันี้ 
ก. ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ ถุงมือยางหนา ผ้ากัน

เปื้อน ผ้าปิดปาก ปิดจมูก และรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน และถ้าในการปฏิบัติงาน 
ร่างกายหรือส่วนใดส่วนหนึ่งไปสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ ให้ผู้ปฏิบัติงานต้องท�าความสะอาดร่างกาย หรือ
ส่วนที่อาจสัมผัสมูลฝอยติดเชื้อโดยทันที 

ข. ต้องกระท�าโดยระมัดระวัง ห้ามโยน หรือลากภาชนะส�าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 
ค. กรณีท่ีมีมูลฝอยติดเชื้อตกหล่นหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกระหว่างทาง ห้าม

หยิบดว้ยมือเปลา่ ต้องใช้คมีคบีหรือหยิบดว้ยถุงมือยางหนา หากเป็นของเหลวให้ซับดว้ยกระดาษ แล้วเกบ็
มลูฝอยตดิเชือ้หรือกระดาษนัน้ในภาชนะส�าหรับบรรจมุลูฝอยตดิเชือ้ใบใหม่ แล้วท�าความสะอาดด้วยน�า้ยา
ฆ่าเชื้อที่บริเวณพื้นนั้นก่อนเช็ดถูตามปกติ 

(๔) ผู้ขับขี่ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ และผู้ปฏิบัติงานประจ�ายานพาหนะขนมูลฝอย
ตดิเชือ้ต้องระมดัระวงัมใิห้มลูฝอยตดิเชือ้และภาชนะส�าหรบับรรจมุลูฝอยตดิเชือ้ตกหล่นในระหว่างการขน 

ห้ามน�ายานพาหนะขนมูลฝอยติดเช้ือไปใช้ในกิจการอย่างอื่น และให้ท�าความสะอาดและ
ฆ่าเชื้ออย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง เว้นแต่กรณีภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกหรือมีการรั่วไหลต้องท�าความ
สะอาดในโอกาสแรกที่สามารถจะท�าได้ 

ข้อ ๒๕ ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อต้องมีลักษณะและเงื่อนไขดังนี้
(๑) ตัวถังปิดทึก ผนังด้านในต้องบุด้วยวัสดุที่ทนทาน ท�าความสะอาดได้ง่ายไม่รั่วซึม
(๒) ในกรณท่ีีเป็นยานพาหนะส�าหรบัใช้ขนขยะมลูฝอยตดิเชือ้จากทีพ่กัรวมมลูฝอยตดิเชือ้ 

ภายในตัวถังของยานพาหนะนั้นต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่สิบองศาเซลเซียส หรือต�่ากว่าน้ันได้ 
และจะต้องติดเครื่องเทอร์โมมิเตอร์ที่สามารถอ่านค่าอุณหภูมิภายในตัวถังไว้ด้วย

(๓) ข้อความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนปิดไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้าง 
ทั้งสองด้านว่า “ใช้เฉพาะขนมูลฝอยติดเชื้อ”

(๔) กรณรีาชการส่วนท้องถิน่ท�าการขนมลูฝอยตดิเชือ้ ให้ราชการส่วนท้องถิน่นัน้แสดงชือ่
ของราชการส่วนท้องถิน่ด้วยตวัหนงัสอืสแีดงทีมี่ขนาดสามารถมองเหน็ได้ชัดเจนไว้ทีภ่ายนอกตวัถงัด้านข้าง
ทั้งสองด้านของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ
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กรณีบคุคลซึง่ได้รับมอบจากราชการส่วนท้องถิน่ให้เป็นผูด้�าเนนิการขนมลูฝอยตดิเชือ้แทน
ภายใต้การควบคมุดแูลของราชการส่วนท้องถิน่ท�าการขนมูลฝอยตดิเช้ือ ให้บคุคลนัน้แสดงชือ่ราชการส่วน
ท้องถ่ินด้วยตัวหนังสือสีแดงท่ีมีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้าน
ของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ พร้อมกับแสดงแผ่นป้ายขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนระบุชื่อ ที่อยู่ 
หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลนั้นไว้ในยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถ 
มองเห็นได้อย่างชัดเจนด้วย

กรณีบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตราชการส่วนท้องถ่ินให้เป็นผู้ด�าเนินการรับท�าการขนมูลฝอย
ติดเช้ือโดยท�าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการท�าการขนมูลฝอยติดเชื้อ  
ให้บคุคลนัน้แสดงชือ่ราชการส่วนท้องถิน่ด้วยตวัหนงัสือสีแดงทีมี่ขนาดสามารถมองเห็นได้ชดัเจนพร้อมกบั
แผ่นป้ายขนาดท่ีสามารถมองเห็นได้ชัดเจน ระบุรหัสหรือหมายเลขใบอนุญาต ช่ือ สถานที่และหมายเลข
โทรศัพท์ของบุคคลนั้น ไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ

(๕)  ต้องมีเคร่ืองป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมส�าหรับผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงาน
ประจ�ายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ อุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการตกหล่น
หรือการรั่วไหลของมูลฝอยติดเชื้อ อุปกรณ์หรือเครื่องมือเครื่องมือป้องกันอัคคีภัย และอุปกรณ์หรือเครื่อง
มอืสือ่สารส�าหรบัใช้ติดต่อแจ้งเหต ุอยูใ่นยานพาหนะขนมลูฝอยตดิเชือ้ตลอดเวลาทีท่�าการขนมลูฝอยติดเช้ือ

ข้อ ๒๖ ในกรณีที่ใช้รถเข็นขนมูลฝอยติดเชื้อไปก�าจัดยังสถานที่ก�าจัดท่ีอยู่ภายในสถาน
บริการการสาธารณสุขหรือภายในบริเวณที่ตั้งห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายแทนยานพาหนะขนมูลฝอย 
ติดเชือ้ ให้ด�าเนนิการตามหลกัเกณฑ์การเคลือ่นย้ายภาชนะบรรจมูุลฝอยตดิเช้ือไปเกบ็กกัในทีพ่กัรวมมูลฝอย
ติดเชื้อโดยอนุโลม

 
         ส่วนที่ ๓
         การก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อ
 

ข้อ ๒๗ การก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อต้องด�าเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ต้องก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ก�าหนดในเทศบัญญัตินี้
(๒) ต้องก�าจดัมลูฝอยตดิเชือ้ภายในระยะเวลาไม่เกนิสามสบิวนันบัแต่วนัทีข่นจากทีพ่กัรวม

มูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุขหรือของห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย
(๓) ในระหว่างรอก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อ ต้องเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือไว้ในที่ 

เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อท่ีมีลักษณะเช่นเดียวกับท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อ โดยมีขนาดกว้างขวาง
เพยีงพอทีจ่ะเกบ็กกัภาชนะบรรจมุลูฝอยตดิเชือ้ไว้ได้จนกว่าจะท�าการก�าจดั รวมทัง้จดัให้มข้ีอความเป็นค�า
เตอืนว่า “ทีเ่กบ็กกัภาชนะบรรจมุลูฝอยตดิเชือ้” ด้วยสีแดงและมีขนาดสามารถมองเหน็ได้ชัดเจน แสดงไว้ด้วย

(๔) จดัให้มผีูป้ฏบิตังิานก�าจดัมูลฝอยตดิเชือ้ซึง่มีความรูเ้กีย่วกบัมูลฝอยตดิเชือ้ โดยผ่านการ
ฝึกอบรมการป้องกนัและระงับการแพร่เชือ้หรอือนัตรายทีอ่าจเกดิจากมลูฝอยติดเชือ้ตามหลกัสตูรและระยะ
เวลาตามที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนด
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(๕) จัดให้มีเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมส�าหรับผู้ปฏิบัติงานก�าจัดมูลฝอย
ติดเชื้อรวมท้ังอุปกรณ์หรือเครื่องมือส�าหรับป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการตกหล่นหรือการรั่วไหล
ของมลูฝอยตดิเชือ้และอปุกรณ์หรอืเครือ่งมอืป้องกนัอคัคภียัไว้ประจ�าบรเิวณทีต่ัง้ระบบก�าจดัมลูฝอยตดิเช้ือ

(๖) กรณีที่สถานบริการการสาธารณสุข ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย หรือผู้ที่ได้รับอนุญาต 
ใช้วิธีก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีการอื่นที่มิใช่วิธีเผาในเตาเผา ให้สถานบริการการสาธารณสุขห้องปฏิบัติ
การติดเชื้ออันตราย หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตนั้นตรวจวิเคราะห์ตาม เพื่อตรวจสอบเกณฑ์มาตรฐานในการ
ก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อเป็นประจ�าทุกเดือน และให้รายงานผลการตรวจวิเคราะห์นั้นให้ราชการส่วนท้องถ่ิน
ทราบเป็นประจ�าภายในวันที่ห้าของเดือน

ข้อ ๒๘ การก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อ มีวิธีการดังนี้
(๑) เผาในเตาเผา
(๒) ท�าลายเชื้อด้วยไอน�้า
(๓) ท�าลายเชื้อด้วยความร้อน
(๔) วิธีอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๒๙ การก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยการเผาในเตาเผา ให้ใช้เตาที่มีห้องเผามูลฝอยติดเชื้อ

และห้องเผาควนั การเผามลูฝอยตดิเชือ้ให้เผาทีอ่ณุหภมูไิม่ต�า่กว่า ๗๖๐ องศาเซลเซยีส และในการเผาควัน
ให้เผาด้วยอุณหภูมิไม่ต�่ากว่า ๑,๐๐๐ องศาเซลเซียส ทั้งนี้ ตามแบบเตาเผาที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนด
หรอืเหน็ชอบ และในการเผาต้องมกีารควบคมุมาตรฐานอากาศเสียทีป่ล่อยออกจากเตาเผาตามทีก่ระทรวง
สาธารณสุขก�าหนด

ข้อ ๓๐ การก�าจดัมลูฝอยตดิเชือ้ด้วยวธิกีารท�าลายเช้ือด้วยไอน�า้หรอืวิธที�าลายเชือ้ด้วยความ
ร้อนหรอืวธิอ่ืีนจะต้องด�าเนนิการให้ได้ตามเกณฑ์มาตราฐานทางชีวภาพโดยมปีระสทิธภิาพทีส่ามารถท�าลาย
เชื้อบัคเตรี เชื้อรา ไวรัส และปาราสิต ในมูลฝอยติดเชื้อได้หมด

ภายหลังการก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีดังกล่าวตามวรรคหนึ่งแล้ว ต้องมีการตรวจสอบ
เกณฑ์มาตรฐานทางชีวภาพโดยวิธีการตรวจวิเคราะห์เชื้อบะซิลลัสสะเทียโรเธอร์โมฟิลลัส หรือบะซิลลัส 
ซับทิลิส แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนด

ข้อ ๓๑ เศษของมูลฝอยติดเชื้อที่เหลือหลังจากการเผาในเตาเผาหรือที่ผ่านการก�าจัดเช้ือ
แล้ว ให้ด�าเนินการก�าจัดตามวิธีก�าจัดมูลฝอยทั่วไป เว้นแต่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนดเป็นอย่างอื่น 

หมวด  ๓
ใบอนุญาต

ข้อ ๓๒ ห้ามมิให้ผู้ใดด�าเนินกิจการรับท�าการขน หรือก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยท�าเป็นธุรกิจ
หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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ข้อ ๓๓ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ด�าเนินกิจการรับท�าการขน หรือก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยท�า
เป็นธรุกจิหรอืโดยได้รบัประโยชน์ตอบแทนด้วยการคดิค่าบรกิารในเขตราชการส่วนท้องถ่ิน จะต้องยืน่ค�าขอ
รับใบอนุญาตตามแบบที่ก�าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 

(๑)  บัตรประจ�าตัวประชาชน
(๒)  ส�าเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบกิจการ (ที่ดิน/อาคาร/ยานพาหะ)
(๓)  ส�าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๔)  หนังสือยินยอมรับก�าจัดจากสถานประกอบกิจการก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อ (กรณีที่ส่งไป 
 ก�าจัดที่อื่น 
(๕)  หนงัสอืให้ความเหน็ชอบการประเมนิผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม (กรณีทีก่ฎหมายก�าหนด) 
(๖)  หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (กรณีที่กฎหมายก�าหนด)
(๗)  ใบมอบอ�านาจ (กรณีที่มีการมอบอ�านาจ)
(๘)  ส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)
(๙)  หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ�านาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)

ข้อ ๓๔ เมื่อได้รับค�าขอรับใบอนุญาตหรือค�าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจสอบความถูกต้องของค�าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน  
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นค�าขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อด�าเนินการ หากไม่สามารถด�าเนินการได ้
ในขณะนั้น ให้จัดท�าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลา 
ที่ก�าหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค�าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 

เจ้าพนักงานท้องถิน่ต้องออกใบอนญุาตหรอืมีหนงัสอืแจ้งค�าสัง่ไม่อนญุาตพร้อมด้วยเหตุผล
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค�าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่
ก�าหนดในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้

ในกรณีที่มีเหตุจ�าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค�าสั่ง 
ไม่อนุญาตได้ภายในก�าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกิน 
สบิห้าวนั แต่ต้องมหีนงัสอืแจ้งการขยายเวลาและเหตจุ�าเป็นแต่ละครัง้ให้ผู้ขออนญุาตทราบก่อนส้ินก�าหนด
เวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณา
ยังไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค�าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณา
แล้วเสร็จ พร้อมส�าเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง

ข้อ ๓๕ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน (หรือตามที่เห็นสมควร) 
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว 

ข้อ ๓๖ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่
ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ�านาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น
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การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค�าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค�าขอพร้อมกับ 
เสียค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต

ข้อ ๓๗ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้
ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ

ข้อ ๓๘ ในกรณทีีใ่บอนญุาตสญูหาย ถกูท�าลาย หรอืช�ารดุในสาระท่ีส�าคัญ ให้ผูไ้ด้รบัใบอนญุาต 
ยื่นค�าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท�าลาย หรือช�ารุด  
ตามแบบที่ก�าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ และเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณใีบอนญุาตสญูหาย ให้ผูย้ืน่ค�าขอรบัใบแทนใบอนุญาตน�าส�าเนาบันทกึการแจ้งความ 
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท�าลาย หรือช�ารุดในสาระที่ส�าคัญ ให้ผู้ยื่นค�าขอรับใบแทน 
ใบอนุญาต น�าใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย

ข้อ ๓๙ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือ
ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัติ/
ข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก�าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับ
ใบอนุญาตตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลา 
ที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน

ข้อ ๔๐ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจออกค�าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับ 
ใบอนุญาต

(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(๒) ต้องค�าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท�าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 

๒๕๓๕
(๓) ไม่ปฏบิตัหิรอืปฏบิตัไิม่ถกูต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก�าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบ
กจิการตามทีไ่ด้รบัใบอนญุาตตามเทศบญัญติันี ้และการไม่ปฏบิตัหิรอืปฏบิตัไิม่ถกูต้องนัน้ก่อให้เกดิอนัตราย
อย่างร้ายแรงต่อสขุภาพของประชาชน หรือมผีลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยูท่ีเ่หมาะสมกบัการด�ารงชีพ
ของประชาชน

ข้อ ๔๑ ค�าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค�าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท�าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีท่ีไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค�าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค�าสั่ง
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดค�าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล�าเนาหรือส�านักท�าการงาน 
ของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค�าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค�าสั่งไปถึง หรือ 
วันปิดค�าสั่ง แล้วแต่กรณี
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ข้อ ๔๒ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส�าหรับการประกอบกิจการที่ถูก 
เพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก�าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

หมวด ๔
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ

ข้อ ๔๓ เจ้าของหรือผูค้รอบครองอาคารหรอืสถานทีใ่ด ๆ  ซึง่อยูใ่นเขตพืน้ทีก่ารให้บริการขน 
มูลฝอยติดเช้ือของราชการส่วนท้องถิ่น หรือเขตพื้นที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้บุคคลอ่ืนด�าเนินการ
แทนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการขนและก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อแก่ราชการส่วนท้องถิ่นตามอัตรา 
ทีก่�าหนดไว้ท้ายเทศบญัญตั/ิข้อบญัญตันิี ้ทัง้น้ี การจดัเก็บค่าธรรมเนยีมการก�าจดัมูลฝอยตดิเชือ้ ราชการส่วน
ท้องถิ่นจะต้องด�าเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามที่ก�าหนดในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้และกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ ๔๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก�าหนดไว้
ท้ายเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตส�าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือ
ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุส�าหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังด�าเนินกิจการนั้น ถ้า
มไิด้เสยีค่าธรรมเนยีมภายในเวลาทีก่�าหนด ให้ช�าระค่าปรบัเพิม่ขึน้อีกร้อยละยีสิ่บของจ�านวนค่าธรรมเนยีม 
ทีค้่างช�าระ เว้นแต่ผูไ้ด้รบัใบอนญุาตจะได้บอกเลกิการด�าเนนิกจิการนัน้ก่อนถงึก�าหนดการเสยีค่าธรรมเนยีม
ครั้งต่อไป

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช�าระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน 
เกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด�าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสีย 
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ�านวน 

ข้อ ๔๕ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของ
ราชการส่วนท้องถิ่น

หมวด ๕
ค่าบริการขั้นสูง

ข้อ ๔๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ด�าเนินกิจการตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้จะพึงเรียก
เก็บค่าบริการจากผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามที่ก�าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้
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หมวด	๖
บทก�ำหนดโทษ

ข้อ ๔๗ ผู้ใดฝ่าฝืนค�าสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี ้
ต้องระวางโทษตามที่ก�าหนดไว้ในบทก�าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และ 
ที่แก้ไขเพิ่มเติม

บทเฉพำะกำล
(ถ้ำไม่มีหมวดนี้ให้ตัดออก)

ข้อ .. ...........................................................................................................
ข้อ .. ...........................................................................................................
ข้อ .. ...........................................................................................................

ประกาศ  ณ  วันที่………………....... 

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

                  
        เห็นชอบ

          (ลงชื่อ)
                     (…………………………….)
 ผู้ว่าราชการจังหวัด…………………/นายอ�าเภอ.................... 
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อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการขน ก�าจัด และการออกใบอนุญาต
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาล……………………../ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบล.......................

การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
พ.ศ. ….

๑. ค่าขนมูลฝอยติดเชื้อ  
 (ก) ค่าขนมูลฝอยติดเชื้อ เป็นรายเดือน  
  ๑) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน ๑๓ ลิตร 
    หรือน�้าหนักไม่เกิน ๒ กิโลกรัม เดือนละ ....  บาท
  ๒) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑๓ ลิตร 
    หรือน�้าหนักเกิน 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) ค่าขนมูลฝอยติดเชื้อ เป็นครั้งคราว
  ค่าขนมูลฝอยติดเชื้อให้เก็บค่าธรรมเนียมเป็น ๒ รายการ  
  ๑) ค่าบริการ    ครั้งละ .... บาท
    (โดยให้ก�าหนดอัตราตามระยะทางที่เก็บขน) 
  ๒) ค่าขน 
    ก) กรณีที่มีปริมาณไม่เกิน ๑๐๐ ลิตร 
     หรือน�้าหนักไม่เกิน ๑๕ กิโลกรัม ครั้งละ .... บาท
    ข) กรณีที่มีปริมาณเกิน ๑๐๐ ลิตร 
     หรือน�้าหนักเกิน ๑๕ กิโลกรัม 
                    ให้คิดเป็นหน่วย ทุก ๆ ๑๐๐ ลิตร
          หรือทุก ๆ ๑๕ กิโลกรัม 
          ในอัตราต่อหน่วย  ครั้งละ ....  บาท
           (เศษไม่เกนิ ๕๐ ลิตร หรอืไม่เกนิ ๗.๕ กโิลกรมั 
          ให้คดิเป็นครึง่หน่วย เศษเกนิ ๕๐ ลติร 
     หรอืเกนิ ๗.๕ กโิลกรัม ให้คดิเป็นหนึง่หน่วย)
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๒. ค่าก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อ  
 (ก) ค่าก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อเป็นรายเดือน    
  ๑) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน ๑๓ ลิตร 

 หรือน�้าหนักไม่เกิน ๒ กิโลกรัม เดือนละ .... บาท
              ๒) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑๓ ลิตร 
    หรือน�้าหนักเกิน 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�าจัดมูลฝอยติดเชื้อ เป็นครั้งคราว
  กรณีที่มีปริมาณไม่เกิน ๖.๕ ลิตร                                       
          หรือน�้าหนักไม่เกิน ๑ กิโลกรัม ให้คิดเป็นหน่วย 
  ทุก ๆ ๖.๕ ลิตร หรือทุก ๆ ๑ กิโลกรัม 
  ในอัตราต่อหน่วย   หน่วยละ .... บาท
              (เศษไม่เกนิ ๓.๒๕ ลติร หรอืไม่เกนิครึง่กโิลกรมั 
      ให้คดิเป็นคร่ึงหน่วย เศษเกิน ๓.๒๕ ลติร 
      หรอืเกนิครึง่กโิลกรมั ให้คดิเป็นหนึง่หน่วย)
๓. ใบอนุญาตด�าเนินกิจการโดยท�าเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทน ด้วยการคิดค่าบริการ  
 (ก) รับท�าการขนมูลฝอยติดเชื้อ ฉบับละ .... บาท
 (ข) รับท�าการก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อ ฉบับละ .... บาท
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อัตราค่าบริการขั้นสูงการให้บริการขน และก�าจัด
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาล……………………../ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบล.......................

การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
พ.ศ. ….

๑. ค่าขนมูลฝอยติดเชื้อ  
 (ก) ค่าขนมูลฝอยติดเชื้อ เป็นรายเดือน  
  ๑) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน ๑๓ ลิตร 
    หรือน�้าหนักไม่เกิน ๒ กิโลกรัม เดือนละ ....  บาท
  ๒) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑๓ ลิตร 
    หรือน�้าหนักเกิน 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) ค่าขนมูลฝอยติดเชื้อ เป็นครั้งคราว
  ค่าขนมูลฝอยติดเชื้อให้เก็บค่าบริการเป็น ๒ รายการ  
  ๑) ค่าบริการ    ครั้งละ .... บาท
    (โดยให้ก�าหนดอัตราตามระยะทางที่เก็บขน) 
  ๒) ค่าขน 
    ก) กรณีที่มีปริมาณไม่เกิน ๑๐๐ ลิตร 
     หรือน�้าหนักไม่เกิน ๑๕ กิโลกรัม ครั้งละ .... บาท
    ข) กรณีที่มีปริมาณเกิน ๑๐๐ ลิตร 
     หรือน�้าหนักเกิน ๑๕ กิโลกรัม 
                    ให้คิดเป็นหน่วย ทุก ๆ ๑๐๐ ลิตร
          หรือทุก ๆ ๑๕ กิโลกรัม 
          ในอัตราต่อหน่วย  ครั้งละ ....  บาท
         (เศษไม่เกนิ ๕๐ ลติร หรอืไม่เกนิ ๗.๕ กโิลกรัม 
       ให้คิดเป็นครึง่หน่วย เศษเกนิ ๕๐ ลติร 
       หรอืเกิน ๗.๕ กโิลกรมั ให้คดิเป็นหนึง่หน่วย)
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๒. ค่าก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อ  
 (ก) ค่าก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อเป็นรายเดือน    
  ๑) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน ๑๓ ลิตร 

 หรือน�้าหนักไม่เกิน ๒ กิโลกรัม เดือนละ .... บาท
               ๒) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑๓ ลิตร 
    หรือน�้าหนักเกิน 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�าจัดมูลฝอยติดเชื้อ เป็นครั้งคราว
  กรณีที่มีปริมาณไม่เกิน ๖.๕ ลิตร                                       
          หรือน�้าหนักไม่เกิน ๑ กิโลกรัม ให้คิดเป็นหน่วย 
  ทุก ๆ ๖.๕ ลิตร หรือทุก ๆ ๑ กิโลกรัม 
  ในอัตราต่อหน่วย   หน่วยละ .... บาท
              (เศษไม่เกนิ ๓.๒๕ ลติร หรอืไม่เกนิครึง่กโิลกรมั 
      ให้คดิเป็นคร่ึงหน่วย เศษเกิน ๓.๒๕ ลติร 
      หรอืเกนิครึง่กโิลกรมั ให้คดิเป็นหนึง่หน่วย)

หมายเหต ุ ตัวอย่างเอกสารแนบท้ายเทศบัญญตั/ิข้อบญัญตั ิประกอบด้วย
 ๑)  อตัราค่าธรรมเนยีม/บัญชอีตัราค่าธรรมเนยีม (ตามตวัอย่างข้างต้น)
 ๒)  แบบค�าขอรบัใบอนญุาต/ต่ออายใุบอนญุาต
 ๓)  บนัทกึข้อความค�าแนะน�าให้แก้ไขปรบัปรงุสภาพของสถานประกอบกจิการ
 ๔)  บนัทกึข้อความรายงานผลการตรวจสภาพของสถานประกอบกจิการเพือ่ประกอบ
  การพิจารณาอนญุาต
 ๕)  หนงัสือแจ้งขยายเวลาการพจิารณาอนญุาตประกอบกจิการ
 ๖)  หนงัสือแจ้งการอนญุาต (เพือ่ให้มารบัใบอนญุาต)
 ๗)  ใบอนุญาต
 ๘)  ค�าส่ังไม่อนญุาตให้ประกอบกจิการ
 ๙)  แบบค�าขอใบแทนใบอนญุาต
 ๑๐) ใบแทนใบอนญุาต
 โดยทีเ่อกสารตวัอย่างในล�าดบัที ่ ๒ - ๑๐ จะเหมือนกบัข้อบัญญัตท้ิองถ่ินเรือ่งอืน่ ๆ จงึน�าไป 
รวมกันไว้ทีบ่ทท้ายเอกสารเล่มนี้
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติการจัดการมูลฝอยทั่วไป

พ.ศ. ....

หลักการ

ให้มีเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทั่วไป

เหตุผล

โดยที่การจัดการมูลฝอยทั่วไปที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของ
ประชาชน การจัดการมูลฝอยทั่วไปที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะจะควบคุมและป้องกันไม่ให้มีการแพร่
กระจายของโรคและไม่ก่อให้เกดิเหตเุดอืดร้อนร�าคาญต่อประชาชน และไม่ก่อให้เกดิมลพษิต่อสิง่แวดล้อม
อีกด้วย ซ่ึงการจัดการมูลฝอยทั่วไปมีขั้นตอนการด�าเนินการหลายขั้นตอนตั้งแต่การเก็บ ขน ก�าจัด หรือ 
หาประโยชน์จากการจัดการมูลฝอยท่ัวไป สมควรก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับ
สขุลักษณะในการจดัการมลูฝอยทัว่ไป หลกัเกณฑ์การอนญุาตให้บคุคลใดเป็นผูด้�าเนนิกิจการรบัท�าการเกบ็ 
ขน ก�าจดั หรอืหาประโยชน์จากการจดัการมลูฝอยทัว่ไปโดยท�าเป็นธรุกจิหรอืโดยได้รบัประโยชน์ตอบแทน
ด้วยการคิดค่าบริการ และอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน หรือก�าจัดมูลฝอยทั่วไปของราชการ
ส่วนท้องถิ่นและอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด�าเนินกิจการรับท�าการเก็บ ขน 
ก�าจัด หรอืหาประโยชน์จากการจดัการมลูฝอยท่ัวไปโดยท�าเป็นธรุกจิหรอืโดยได้รบัประโยชน์ตอบแทนด้วย
การคิดค่าบริการ จึงตราเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้



ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม28

( ร่าง )
เทศบัญญัติเทศบาล………./ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบล............

 การจัดการมูลฝอยทั่วไป  
พ.ศ. ….

 โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทั่วไป
อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา  ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

๒๔๙๖ และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเตมิ (กรณเีทศบญัญตั)ิ หรอื มาตรา ๗๑ แห่งพระราชบญัญตัสิภาต�าบลและองค์การ
บริหารส่วนต�าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (กรณีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบล)  ประกอบ
มาตรา ๓๔/๒ และ มาตรา ๓๔/๓ แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และมาตรา ๒๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เทศบาล……..........…........./องค์การบริหารส่วนต�าบล 
.........................โดยความเหน็ชอบของสภาเทศบาล…….........…................../สภาองค์การบรหิารส่วนต�าบล 
และผู้ว่าราชการจังหวัด……............................../นายอ�าเภอ...................................จึงตราเทศบัญญัติ/ 
ข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาล……….………….การจัดการมูลฝอยท่ัวไป 
พ.ศ. ....” /ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบล......................การจัดการมูลฝอย
ทั่วไป พ.ศ. ….”

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาล………................ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้ 
โดยเปิดเผยที่ส�านักงานเทศบาล………..........แล้วเจ็ดวัน /ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหาร 
ส่วนต�าบล.........................ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
  ข้อ ๓ ในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้

“มูลฝอยทั่วไป” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก 
ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ 
หรือที่อ่ืน แต่ไม่รวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนตามกฎหมายว่าด้วย 
การสาธารณสุข และสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน  
ของเสยีจากวตัถุดิบ ของเสียท่ีเกดิข้ึนในกระบวนการผลติ ของเสยีทีเ่ป็นผลติภณัฑ์เสือ่มคณุภาพ และของเสยี 
อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

“ผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยทั่วไป” หมายความว่า ประชาชน และเจ้าของหรอืผูค้รอบครองอาคาร 
สถานประกอบการ สถานบรกิาร โรงงานอตุสาหกรรม ตลาด หรือสถานท่ีใด ๆ  ทีเ่ป็นแหล่งก�าเนดิมูลฝอยทัว่ไป

“ผูด้�าเนนิการ” หมายความว่า ราชการส่วนท้องถิน่ หรอืหน่วยงานของรฐั หรอืราชการส่วน
ท้องถิน่อืน่ รวมทัง้องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั หรอืเอกชนทีไ่ด้รบัมอบหมายให้เป็นผูด้�าเนนิการเกบ็ ขน และ
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ก�าจัดมูลฝอยทั่วไปในเขตพื้นที่ของราชการส่วนท้องถิ่น หรือท�าร่วมกับราชการส่วนท้องถิ่น 
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีเทศบาล…../นายกองค์การบริหาร

ส่วนต�าบล.....
“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาล……………….../องค์การบริหารส่วน

ต�าบล.................
“ข้อบัญญัติ”  หมายความว่า เทศบัญญัติเทศบาล…………/ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน

ต�าบล............
ข้อ ๔ ให้นายกเทศมนตรี…………......../นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล................เป็น 

ผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ และให้มีอ�านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค�าสั่ง 
เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้

หมวด ๑
บททั่วไป

ข้อ ๕ การเก็บ ขน และก�าจัดมูลฝอยทั่วไปในเขตพื้นที่ของราชการส่วนท้องถิ่นใดให้เป็น
หน้าที่และอ�านาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น แต่ไม่รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ในการด�าเนินการตามวรรคหนึ่ง ราชการส่วนท้องถิ่นจะมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐ 
หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น รวมท้ังองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเอกชนเป็นผู้ด�าเนินการหรือท�าร่วม
กับราชการส่วนท้องถิ่นก็ได้ 

มูลฝอยทั่วไปท่ีจัดเก็บได้ ราชการส่วนท้องถ่ินหรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการ 
ส่วนท้องถิน่อ่ืน รวมทัง้องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัหรอืเอกชนทีไ่ด้รบัมอบหมายตามวรรคสอง ซึง่ด�าเนนิการ 
จัดเก็บย่อมมีอ�านาจน�าไปด�าเนินการใช้หรือหาประโยชน์ได้ตามข้อตกลงที่ท�าไว้ระหว่างกัน 

การจัดการของเสียอันตรายและของเสียไม่อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ให้เป็น 
ไปตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่ในกรณทีีม่ขีองเสยีอนัตรายหรอืของเสยีไม่อนัตรายปนอยูกั่บมลูฝอย
ที่ราชการส่วนท้องถ่ินจัดเก็บ ให้ราชการส่วนท้องถ่ิน หรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น  
รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที ่
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานมาด�าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานต่อไป เมื่อพ้นก�าหนดเวลาดังกล่าว 
หากพนักงานเจ้าหน้าทีต่ามกฎหมายว่าด้วยโรงงานนัน้ยงัมไิด้ด�าเนนิการ ให้ราชการส่วนท้องถิน่ หรอืหน่วยงาน 
ของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมาย 
ให้จัดเก็บด�าเนินการกับมูลฝอยนั้นตามที่เห็นสมควร
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ข้อ ๖ การจดัการมลูฝอยทัว่ไป ให้ราชการส่วนท้องถิน่ด�าเนนิการตามหลกัการพฒันาอย่าง
ยั่งยืน โดยจัดให้มีระบบจัดการและก�าจัดมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถน�าไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านอื่น ๆ ได้

ข้อ ๗ ราชการส่วนท้องถิน่ต้องรณรงค์สร้างความรบัรู้ ความเข้าใจ และจติส�านกึให้ประชาชน
ในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการลดปริมาณ และคัดแยกมูลฝอยท่วไปเพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่ มีความตระหนักรู ้
และรับผิดชอบในการจัดการมูลฝอยทั่วไป ณ แหล่งก�าเนิด รวมตลอดทั้งเปิดเผยข้อมูลและรายงานผล 
การด�าเนินงานให้ประชาชนทราบ

ข้อ ๘ ในการจดัการมลูฝอยทัว่ไป ผู้ด�าเนินการต้องจดัให้มีเจ้าหน้าทีค่วบคุมก�ากบัในการ
จดัการมลูฝอยทัว่ไปอย่างน้อยสองคนและมีคุณสมบัติตามที่ก�าหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

ข้อ ๙ นอกจากการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือมาตรฐานการเก็บ ขน และก�าจัด
มูลฝอยทั่วไปที่ก�าหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ และในกรณีที่มีกฎหมายก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือมาตรฐาน
ไว้เป็นการเฉพาะ ให้เป็นหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
หรือมาตรฐานนั้นด้วย

หมวด ๒
การเก็บ ขน และก�าจัดมูลฝอยทั่วไป 

ส่วนที่ ๑
การเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป

ข้อ ๑๐ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยไว้ในที่สาธารณะและสถาน
สาธารณะให้เพียงพอและเหมาะสมกับประเภท ปริมาณมูลฝอย และกิจกรรมในสถานที่นั้น โดยอย่าง
น้อยต้องมีภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน

ราชการส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่เอกชนที่เปิดให้ประชาชน
เข้าไปได้จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยตามวรรคหนึ่ง

เพือ่ประโยชน์ในการเกบ็มลูฝอย ให้ผูก่้อให้เกดิมลูฝอยคัดแยกมลูฝอยอย่างน้อยเป็นมลูฝอย
ทัว่ไปและมลูฝอยทีเ่ป็นพษิหรอือนัตรายจากชมุชน โดยให้คดัแยกมลูฝอยน�ากลบัมาใช้ใหม่ออกจากมลูฝอย
ทัว่ไปด้วย 

ราชการส่วนท้องถิ่นอาจก�าหนดให้มีการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์หรือมูลฝอยประเภทอื่น 
ออกจากมลูฝอยทัว่ไปกไ็ด้

ข้อ ๑๑  ถุงหรือภาชนะส�าหรับบรรจุมูลฝอยต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) ถุงส�าหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน�ากลับมาใช้ใหม่ต้องเป็นถุงพลาสติกหรือ 
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ถุงที่ท�าจากวัสดุอื่นที่มีความเหนียว ทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย ไม่รั่วซึม ขนาดเหมาะสม และสามารถเคลื่อน
ย้ายได้สะดวก

(๒) ภาชนะส�าหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน�ากลับมาใช้ใหม่ต้องท�าจากวัสดุ 
ทีท่�าความสะอาดง่าย มคีวามแขง็แรง ทนทาน ไม่รัว่ซมึ มฝีาปิดมดิชดิ สามารถป้องกนัสตัว์และแมลงพาหะ
น�าโรคได้ ขนาดเหมาะสม สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก และง่ายต่อการถ่ายและเทมูลฝอย

ถงุหรือภาชนะส�าหรับบรรจุมูลฝอยน�ากลบัมาใช้ใหม่ตามวรรคหนึง่ ให้ระบขุ้อความทีท่�าให้
เข้าใจได้ว่าเป็นมูลฝอยน�ากลับมาใช้ใหม่ โดยมีขนาดและสีของข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ทั้งนี้  
โดยมีสีเฉพาะส�าหรับภาชนะรองรับมูลฝอยแต่ละประเภท ดังนี้

(๑) สีน�้าเงิน ส�าหรับมูลฝอยทั่วไป
(๒) สีเขียว ส�าหรับมูลฝอยอินทรีย์
(๓) สีเหลือง ส�าหรับมูลฝอยน�ากลับมาใช้ใหม่
(๔) สีส้ม ส�าหรับมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
เพือ่ความปลอดภยัอาจจดัภาชนะรองรบัมลูฝอยตามวรรคหนึง่ให้มลีกัษณะโปร่งใสกไ็ด้
ข้อ ๑๒ ให้ผูก่้อให้เกิดมลูฝอย บรรจุมูลฝอยทั่วไปหรือมูลฝอยน�ากลับมาใช้ใหม่ในถุงหรือ

ภาชนะบรรจุส�าหรับบรรจุมูลฝอย ในกรณีบรรจุในถุงต้องบรรจุในปริมาณที่เหมาะสม และมัดหรือปิดปาก
ถุงให้แน่น เพื่อป้องกันการหกหล่นของมูลฝอยดังกล่าว กรณีบรรจุในภาชนะบรรจุต้องบรรจุในปริมาณ 
ที่เหมาะสม และมีการท�าความสะอาดภาชนะบรรจุนั้นเป็นประจ�าสม�่าเสมอ

ข้อ ๑๓ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารอยู่อาศัยรวม อาคารชุด หอพัก หรือโรงแรม
ที่มีจ�านวนห้องพักตั้งแต่แปดสิบห้องขึ้นไป หรือมีพื้นที่ใช้สอยมากกว่าสี่พันตารางเมตรขึ้นไป หรอืเจ้าของ
หรอืผู้ครอบครองอาคาร สถานประกอบการ สถานบรกิาร โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด หรอืสถานทีใ่ด ๆ  
ทีม่ปีรมิาณมลูฝอยทัว่ไปตัง้แต่สองลกูบาศก์เมตรต่อวนั จดัให้มีทีพ่กัรวมมลูฝอยทัว่ไป ภาชนะรองรบัมลูฝอย
ทัว่ไปและมลูฝอยน�ากลบัมาใช้ใหม่ หรอืภาชนะรองรบัมูลฝอยทัว่ไปและมูลฝอยน�ากลับมาใช้ใหม่ ทีมี่ขนาด
ใหญ่ที่เป็นไปตามข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ หรือข้อ ๑๖ ตามความเหมาะสมหรือตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก�าหนด

ข้อ ๑๔ ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นอาคารหรอืเป็นห้องแยกเป็นสดัส่วนเฉพาะทีม่กีารป้องกันน�า้ฝน หรอืภาชนะรองรับ

มูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน�ากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ตามข้อ ๑๖ ที่สามารถบรรจุมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า
สองวัน 

(๒) มพีืน้และผนงัของอาคารหรอืห้องแยกตาม (๑) ต้องเรยีบ มีการป้องกันน�า้ซมึหรอืน�า้เข้า 
ท�าด้วยวสัดทุีท่นทาน ท�าความสะอาดง่าย สามารถป้องกนัสัตว์และแมลงพาหะน�าโรค และมีการระบายอากาศ

(๓) มีรางหรือท่อระบายน�้าเสียหรือระบบบ�าบัดน�้าเสีย เพื่อรวบรวมน�้าเสียไปจัดการ 
ตามที่กฎหมายก�าหนด

(๔) มีประตูกว้างเพียงพอให้สามารถเคลื่อนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก
(๕) มีการก�าหนดขอบเขตบริเวณที่ตั้งสถานที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป มีข้อความที่มีขนาด 
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เหน็ได้ชดัเจนว่า “ทีพ่กัรวมมลูฝอยทัว่ไป” และมกีารดแูลรกัษาความสะอาดอย่างสม�า่เสมอ 
ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปต้องตั้งอยู ่ในสถานที่สะดวกต่อการเก็บรวบรวมและขนถ่าย

มูลฝอยทั่วไป และอยู่ห่างจากแหล่งน�้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและสถานที่ประกอบหรือปรุงอาหาร  
ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก�าหนด

ข้อ ๑๕  ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน�ากลับมาใช้ใหม่ส�าหรับสถานที่ตาม  
ข้อ ๑๓ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีลักษณะ ดังต่อไปนี้

(๑) ท�าจากวัสดุที่ท�าความสะอาดง่าย มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด 
สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน�าโรคได้ ขนาดเหมาะสม สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก และง่าย 
ต่อการถ่ายและเทมูลฝอย

(๒) มีข้อความว่า “มูลฝอยทั่วไป” หรือ “มูลฝอยน�ากลบัมาใช้ใหม่” แล้วแต่กรณี และ 
มีขนาดและสีของข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

ข้อ ๑๖ ภาชนะรองรบัมลูฝอยทัว่ไปและมลูฝอยน�ากลบัมาใช้ใหม่ทีม่ขีนาดใหญ่ ซ่ึงมปีรมิาตร
ตั้งแต่สองลูกบาศก์เมตรขึ้นไป ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้

(๑) มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีลักษณะปิดมิดชิด สามารถป้องกันสัตว์ และแมลง
พาหะน�าโรคได้ สะดวกต่อการขนถ่ายมลูฝอย และสามารถล้างท�าความสะอาดได้ง่าย มรีะบบรวบรวมและ
ป้องกันน�้าชะมูลฝอยไหลปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม

(๒) มีการท�าความสะอาดอย่างสม�่าเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง
ภาชนะรองรบัมลูฝอยทัว่ไปและมูลฝอยน�ากลับมาใช้ใหม่ทีมี่ขนาดใหญ่ต้องตัง้อยูใ่นบรเิวณ 

ที่เหมาะสม สะดวกต่อการขนย้ายและไม่กีดขวางเส้นทางจราจร แยกเป็นสัดส่วนเฉพาะ พื้นฐานเรียบ 
มั่นคง แข็งแรง ท�าความสะอาดง่าย มีรางหรือท่อระบายน�้าทิ้งหรือระบบบ�าบัดน�้าเสีย เพื่อรวบรวมน�้าเสีย
ไปจดัการตามทีก่ฎหมายก�าหนด และอยูห่่างจากแหล่งน�า้เพือ่การอปุโภคบรโิภคและสถานทีป่ระกอบหรอื
ปรุงอาหารตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก�าหนด 

ข้อ ๑๗ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยหรือภาชนะรองรับมูลฝอย 
ทีม่ขีนาดใหญ่ไว้ในทีส่าธารณะและสถานสาธารณะให้เพียงพอและเหมาะสมกับประเภท ปริมาณมูลฝอย 
และกิจกรรมในสถานที่นั้น โดยอย่างน้อยต้องมภีาชนะรองรบัมลูฝอยท่ัวไป มลูฝอยน�ากลบัมาใช้ใหม่ และ
มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน

ข้อ ๑๘  ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท ทิ้งมูลฝอยในที่สาธารณะและสถานสาธารณะ นอกจาก 
ถ่าย เท ทิ้งในภาชนะรองรับมูลฝอยที่ราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให้

ข้อ ๑๙  ให้ราชการส่วนท้องถิน่ประกาศก�าหนดวนั เวลา สถานที ่และเส้นทางการเกบ็และขน 
มูลฝอยทั่วไปให้ผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยทราบล่วงหน้าเป็นเวลาพอสมควร

ในกรณมีเีหตผุลความจ�าเป็นท�าให้ไม่สามารถเกบ็และขนมูลฝอยทัว่ไปตามประกาศในวรรค
หนึ่งได้ ให้แจ้งผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยทราบล่วงหน้าโดยวิธีหนึ่งวิธีใดภายในเวลาอันสมควร
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ข้อ ๒๐  การเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปให้บรรจุไว้ในอุปกรณ์หรือยานพาหนะซึ่งกันน�้าและ
ปิดอย่างมิดชิด รวมทั้งจัดการป้องกันไม่ให้มูลฝอยทั่วไป น�้า หรือสิ่งอ่ืนอันเกิดจากมูลฝอยทั่วไปตกหล่น 
รั่วไหลออกจากอุปกรณ์หรือยานพาหนะนั้น และต้องด�าเนินการอย่างรวดเร็ว โดยระมัดระวังไม่ให้เกิด 
ผลกระทบต่อการจราจร สุขภาพ อนามัย หรือคุณภาพชีวิตของประชาชน

 ข้อ ๒๑ ในกรณีที่ผู้ด�าเนินการเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปจัดให้มีสถานที่คัดแยกมูลฝอย  
ต้องด�าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้  

(๑) เป็นพ้ืนท่ีเฉพาะ มีขนาดเพียงพอ เหมาะสม สามารถรองรับมูลฝอยที่จะน�าเข้ามา 
คัดแยกได้ มีการรักษาบริเวณโดยรอบให้สะอาดและเป็นระเบียบอยู่เสมอ

(๒)  มีแสงสว่างเพียงพอสามารถมองเห็นวัตถุต่าง ๆ ได้ชัดเจน
(๓)  มีการระบายอากาศเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
(๔) จัดให้มีห้องน�้า ห้องส้วม อ่างล้างมือที่สะอาด เพียงพอ ส�าหรับใช้งานและช�าระล้าง

ร่างกาย
(๕)  มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน�าโรค
(๖)  มกีารป้องกนัฝุน่ละออง กลิน่ เสยีง ความสัน่สะเทอืน หรอืการด�าเนนิการทีอ่าจก่อให้เกดิ 

เหตุร�าคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�าหนด
(๗)  จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และมีการบ�ารุงรักษาให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
(๘)  มรีะบบรวบรวมและบ�าบดัน�า้เสยี และน�า้ท้ิงทีร่ะบายออกสูภ่ายนอกเป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานคุณภาพน�้าทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�าหนด
ในกรณวิีสาหกจิชมุชนหรือกลุม่ชมุชนด�าเนนิการคดัแยกมลูฝอยในลกัษณะทีไ่ม่เป็นการค้า

หรือแสวงหาก�าไร ต้องแจ้งราชการส่วนท้องถิ่นที่วิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มชุมชนนั้นตั้งอยู่ และให้ราชการ
ส่วนท้องถิ่นก�ากับดูแลการด�าเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ

ข้อ ๒๒ ผู้ด�าเนินการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานซึ่งท�าหน้าที่เกี่ยวกับ
การเก็บรวบรวมและคัดแยกมูลฝอย และขนมูลฝอย โดยต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
ทีเ่หมาะสมส�าหรับผู้ปฏิบัตงิานดงักล่าว อปุกรณ์หรอืเครือ่งมือป้องกนัอบัุติเหตทุีอ่าจเกดิขึน้จากการปฏบิตังิาน 
อุปกรณ์และเครื่องมือป้องกันอัคคีภัย ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลไว้ประจ�ารถขนมูลฝอยด้วย

ผู้ปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจ�าปี และได้รับความรู้ด้าน 
สุขอนามัยและความปลอดภัยในการท�างาน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ก�าหนด

ข้อ ๒๓ ห้ามมใิห้ผูป้ระกอบกิจการหรอืผูค้รอบครองโรงงานอุตสาหกรรมทีเ่ป็นแหล่งก�าเนดิ 
มูลฝอยทิ้งสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน ของเสียจาก
วัตถุดิบ ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ และของเสียอันตราย
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานปะปนกับมูลฝอยทั่วไปตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๒๔  ผู้ด�าเนินการขนมูลฝอยทั่วไป ต้องด�าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
สุขลักษณะดังต่อไปนี้
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(๑) แยกขนมูลฝอยและขนตามวัน เวลา สถานที่ และเส้นทางการเก็บและขนมูลฝอย 
ที่ราชการส่วนท้องถิ่นก�าหนดตามข้อ ๑๙

(๒) จัดให้มีมาตรการควบคุมก�ากับการขนมูลฝอยเพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งมูลฝอย
(๓) ใช้ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปที่มีลักษณะตามที่ก�าหนดในข้อ ๒๕ และต้องดูแล 

ยานพาหนะดังกล่าวที่ใช้ในการขนมูลฝอยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้ 
 (ก) มีการล้างท�าความสะอาดยานพาหนะและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการขนมูลฝอย

เป็นประจ�าทุกวัน โดยสถานที่ล้างท�าความสะอาดดังกล่าวต้องมีลักษณะเป็นพื้นเรียบ แข็งแรง ทนทาน  
มีความลาดเอียง น�้าไม่ท่วมขัง ท�าความสะอาดง่าย มีรางหรือท่อระบายน�้าเสียหรือระบบบ�าบัดน�้าเสีย  
เพือ่รวบรวมน�า้เสยีไปจดัการตามทีก่ฎหมายก�าหนด และมกีารป้องกนัเหตรุ�าคาญและผลกระทบต่อสขุภาพ 

 (ข) จัดให้มีบริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปมีขนาดกว้างขวางเพียงพอ 
และมีการดูแลท�าความสะอาดบริเวณดังกล่าวเป็นประจ�า

ข้อ ๒๕  ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) ตัวถังบรรจุมูลฝอยมีความแข็งแรงทนทาน ไม่รั่วซึม มีลักษณะปกปิด ง่ายต่อการบรรจุ 

ขนถ่าย และท�าความสะอาด ระดบัตวัถงัไม่สงูเกนิไปหรอือยูใ่นระดบัทีป่ลอดภยัต่อสุขภาพของผู้ปฏบิตังิาน
ในขณะขนถ่ายมูลฝอย

(๒) มีการป้องกันหรือติดตั้งภาชนะรองรับน�้าจากมูลฝอยเพ่ือมิให้รั่วไหลตลอดการปฏิบัติ
งาน และสามารถน�าน�้าเสียจากมูลฝอยไปบ�าบัดในระบบบ�าบัดน�้าเสีย

(๓) มีสัญลักษณ์หรือสัญญาณไฟติดไว้ประจ�ายานพาหนะชนิดไม่ก่อให้เกิดความร�าคาญ 
สามารถมองเห็นได้ในระยะไกล และเปิดให้สัญญาณตลอดเวลาในขณะที่ปฏิบัติงาน

กรณบีคุคลหรอืนติบิคุคลซึง่ได้รบัมอบจากราชการส่วนท้องถิน่ให้เป็นผูด้�าเนนิการเกบ็ขนหรอื
ก�าจัดมูลฝอยทั่วไปภายใต้การดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น ให้บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นแสดงชื่อราชการ
ส่วนท้องถ่ินด้วยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้านของ
ยานพาหนะขนมูลฝอย พร้อมกับแสดงแผ่นป้ายขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลข
โทรศพัท์ของบคุคลหรอืนติบิคุคลนัน้ไว้ทีย่านพาหนะขนมลูฝอยในบรเิวณท่ีบคุคลภายนอกสามารถมองเหน็
ได้อย่างชัดเจน

กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ผู้ได้รับอนุญาตแสดง
ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคล เลขที่ใบอนุญาตของบริษัทด้วยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจน 
ไว้ทีภ่ายนอกตัวถงัด้านข้างท้ังสองด้านของยานพาหนะขนมลูฝอย พร้อมกับแสดงแผ่นป้ายขนาดทีส่ามารถ
มองเห็นได้ชัดเจน ระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นไว้ที่ยานพาหนะขนมูลฝอย
ในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

ข้อ ๒๖  ในกรณีท่ีมีความจ�าเป็น ผู้ด�าเนินการขนมูลฝอยทั่วไปอาจจัดให้มีสถานีขนถ่าย
มูลฝอยก็ได้ 
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สถานีขนถ่ายมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ 
ดังต่อไปนี้

(๑) เป็นอาคาร ท่ีมีการป้องกันน�้าซึมหรือน�้าเข้า มีการระบายอากาศ มีแสงสว่าง 
ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และมีขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยที่ต้องพักรอการขนถ่าย

(๒) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน�าโรค ฝุ่นละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือ
การด�าเนนิการทีอ่าจก่อให้เกดิเหตรุ�าคาญหรอืผลกระทบต่อสขุภาพของประชาชนตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

(๓) มีระบบรวบรวมและบ�าบัดน�้าเสีย และน�้าทิ้งที่ระบายออกสู่ภายนอกเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน�้าทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่อาคารที่ไม่ถูกบังคับให้มีระบบบ�าบัดน�้าเสีย

ส่วนที่ ๒
การก�าจัดมูลฝอยทั่วไป

ข้อ ๒๗  เพื่อประโยชน์ในการก�าจัดมูลฝอยทั่วไป ให้คัดแยกมูลฝอยที่จัดเก็บได้ออก
เป็นมูลฝอยที่ย่อยสลายง่าย มูลฝอยที่ย่อยสลายยาก และมูลฝอยที่ไม่ย่อยสลาย ก่อนน�าไปก�าจัด  ทั้งนี้  
การก�าจัดให้ท�าตามความเหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพและคุณสมบัติของมูลฝอยนั้น หรือสอดคล้อง
กับสภาพภูมิสังคม และระมัดระวังให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน และสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

ในการด�าเนนิการตามวรรคหนึง่ ให้ราชการส่วนท้องถิน่ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้ประชาชน
และชุมชนมีส่วนร่วมและสามารถพึ่งพาตนเองในการก�าจัดมูลฝอย ณ แหล่งก�าเนิด

ข้อ ๒๘ ผู้ด�าเนินการก�าจัดมูลฝอยทั่วไป ต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานซึ่งท�าหน้าที่ก�าจัดมูลฝอย 
และจัดให้มอุีปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบคุคลทีเ่หมาะสมส�าหรบัผูป้ฏิบตังิานดงักล่าว อปุกรณ์หรอืเครือ่งมอื 
ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน อุปกรณ์และเครื่องมือป้องกันอัคคีภัย ตลอดจนเครื่องมือ
ปฐมพยาบาลติดตั้งไว้ในบริเวณสถานที่ก�าจัดมูลฝอยด้วย

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ก�าจัดมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจ�าปี และ
ผ่านการฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการท�างาน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก�าหนด

ข้อ ๒๙ การก�าจัดมูลฝอยท่วไปต้องด�าเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ก�าจัดมูลฝอยโดยวิธีหนึ่งวิธีใดตามที่ก�าหนดในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ โดยให้ศึกษา

ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ก่อนท�าการก่อสร้างระบบก�าจัดมูลฝอย และมีมาตรการควบคุมก�ากับ
การด�าเนินงานก�าจัดมูลฝอยในแต่ละวิธีให้เป็นไปตามสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยเพ่ือป้องกันไม่ให ้
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม

(๒) ไม่น�าสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน 
ของเสียจากวัตถุดิบ ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ และของ
เสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน มูลฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
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มาก�าจัดร่วมกับมูลฝอยตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้
ข้อ ๓๐  การก�าจัดมูลฝอยทั่วไป ให้ด�าเนินการตามวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีดังนี้
(๑) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
(๒) การหมักท�าปุ๋ยหรือก๊าซชีวภาพ
(๓) การก�าจัดด้วยพลังงานความร้อน
(๔) การแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงหรือพลังงาน
(๕) วิธีอื่นตามที่กระทรวงมหาดไทยก�าหนด หรือคณะกรรมการจังหวัดให้ค�าแนะน�า
การด�าเนินการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจังหวัดอาจให้ค�าแนะน�าราชการส่วนท้องถิ่น

ตามที่เห็นสมควร 
ข้อ ๓๑ การด�าเนินการก�าจัดมูลฝอยตามข้อ ๓๐ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ใน

กฎกระทรวงซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

หมวด ๓
การมอบหมายให้เก็บ ขน หรือก�าจัดมูลฝอย

ข้อ ๓๒ การมอบหมายให้เกบ็ ขน หรอืก�าจดัมลูฝอยให้เป็นไปตามทีก่�าหนดไว้ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดการมูลฝอย

หมวด ๔
การด�าเนินการ ใช้ และหาประโยชน์

ข้อ ๓๓ การด�าเนนิการ ใช้ และหาประโยชน์ให้เป็นไปตามทีก่�าหนดไว้ตามประกาศกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจัดการมูลฝอย

หมวด ๕
ใบอนุญาต

ข้อ ๓๔ ผูใ้ดประสงค์จะด�าเนนิกจิการรบัท�าการเกบ็ ขน ก�าจดั หรอืหาประโยชน์จากการจดัการ 
มูลฝอยทั่วไปโดยท�าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการต้องได้รับใบอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
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ใบอนุญาตที่ออกให้ตามวรรคหนึ่งให้มีอายุดังต่อไปนี้
(๑) ใบอนุญาตการรับท�าการเก็บและขนมูลฝอยให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
(๒) ใบอนุญาตการก�าจัดมูลฝอยให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
(๓) ใบอนุญาตการหาประโยชน์จากการจัดการมูลฝอยให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออก 

ใบอนุญาต
ผู ้ใดได้รับใบอนุญาตตามวรรคหน่ึงแล้ว ให้ถือว่าได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย 

การสาธารณสุขแล้ว
ข้อ ๓๕ ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๓๔ ให้ยื่นค�าขอรับใบอนุญาตตามแบบ 

ที่ก�าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับแสดงเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 
(๑) บัตรประจ�าตัวประชาชน
(๒) ส�าเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบกิจการ (ที่ดิน/อาคาร/ยานพาหะ)
(๓) หนงัสือยนิยอมรับก�าจัดจากสถานประกอบกจิการก�าจดัมูลฝอย (กรณทีีส่่งไปก�าจดัทีอ่ืน่) 
(๔) หนงัสอืให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม (กรณีทีก่ฎหมายก�าหนด) 
(๕) หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (กรณีที่กฎหมายก�าหนด)
(๖) ใบมอบอ�านาจ (กรณีที่มีการมอบอ�านาจ)
(๗) หลักฐานอื่นที่จ�าเป็น
ข้อ ๓๖ เมื่อได้รับค�าขอรับใบอนุญาตหรือค�าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตรวจสอบความถูกต้องของค�าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน 
ให้เจ้าพนกังานท้องถิน่แจ้งต่อผูย้ืน่ค�าขอให้แก้ไขเพิม่เตมิเพือ่ด�าเนนิการทนัท ีหากไม่สามารถด�าเนนิการได้
ในขณะนั้น ให้จัดท�าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลา 
ที่ก�าหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค�าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
  เจ้าพนกังานท้องถิน่ต้องออกใบอนญุาต หรอืมหีนงัสอืแจ้งค�าสัง่ไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล
ให้ผู้ขออนญุาตทราบภายใน.......วนันบัแต่วนัได้รบัค�าขอซึง่มีรายละเอยีดถกูต้องหรอืครบถ้วนตามทีก่�าหนด
ในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้
  ในกรณีที่มีเหตุจ�าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต หรือยังไม่อาจมีค�าสั่ง 
ไม่อนญุาตได้ภายในก�าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้แจ้งเป็นหนงัสอืให้ผูย้ืน่ค�าขอทราบถึงเหตแุห่งความล่าช้า
ทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส�าเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง

ข้อ ๓๗ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน (หรือตามที่เห็นสมควร) 
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว 

ข้อ ๓๘ การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค�าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค�าขอ
พร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุ 
ใบอนุญาต
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ผูท่ี้ยืน่ขอต่ออายใุบอนญุาตไม่ทนัก�าหนดเวลาตามวรรคหนึง่ ถ้าประสงค์จะประกอบกจิการ
ต่อไป และได้มายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตพร้อมเสียค่าธรรมเนียมภายในก�าหนดหกสิบวัน (หรือตามที่เห็น
สมควร) นับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุแล้ว ให้ถือว่าได้ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ก�าหนด
และการประกอบกิจการในระหว่างนั้นให้ถือเสมือนว่าเป็นการด�าเนินการของผู้รับใบอนุญาต แต่เมื่อได้รับ
อนญุาตให้ต่ออายใุบอนญุาต ผูน้ัน้จะต้องเสยีค่าปรบัเพิม่อกีร้อยละยีส่บิของค่าธรรมเนยีมต่ออายุใบอนุญาต 
หากพ้นก�าหนดหกสิบวันต้องด�าเนินการขอใบอนุญาตใหม่

ข้อ ๓๙ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผย
และเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ

ข้อ ๔๐ ในกรณทีีใ่บอนญุาตสญูหาย ถกูท�าลาย หรอืช�ารดุในสาระท่ีส�าคัญ ให้ผูไ้ด้รบัใบอนญุาต 
ยื่นค�าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท�าลาย หรือช�ารุด  
ตามแบบที่ก�าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ  และเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑)  ในกรณีใบอนญุาตสญูหาย ให้ผูย้ืน่ค�าขอรับใบแทนใบอนุญาตน�าส�าเนาบันทึกการแจ้งความ 
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท�าลาย หรือช�ารุดในสาระที่ส�าคัญ ให้ผู้ยื่นค�าขอรับใบแทน 
ใบอนุญาตน�าใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย

หมวด ๖
ค่าธรรมเนียม

ข้อ ๔๑ ให้ราชการส่วนท้องถิน่ท่ีเรยีกเก็บค่าธรรมเนยีมการเกบ็ ขน และก�าจดัมลูฝอย และ
ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก�าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้
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หมวด ๗
บทก�าหนดโทษ

  ข้อ ๔๒ ผู้กระท�าความผิดต้องระวางโทษตามที่ก�าหนดไว้ในบทก�าหนดโทษแห่งพระราช
บัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี

  ประกาศ  ณ  วันที่………………....... 

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

               เห็นชอบ

         (ลงชื่อ)......................................
                (………………………….......)
ผู้ว่าราชการจังหวัด…………………/นายอ�าเภอ........................
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อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน และก�าจัด และการออกใบอนุญาต
ท้ายเทศบัญญัติ............................/ข้อบัญญัติ……………………..

 การจัดการมูลฝอยทั่วไป 
พ.ศ. ….

(ต้องไม่ขดักบักฎกระทรวงอตัราค่าธรรมเนยีมตามกฎหมายว่าด้วยรกัษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรยีบร้อยของบ้านเมอืง และกฎกระทรวงอตัราค่าธรรมเนยีมตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสขุ)

หมำยเหตุ  ตัวอย่างเอกสารแนบท้ายเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ประกอบด้วย
  ๑) อัตราค่าธรรมเนียม/บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม (ตามแนวทางข้างต้น)
  ๒) แบบค�าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
  ๓) บันทึกข้อความค�าแนะน�าให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานประกอบกิจการ
  ๔) บันทึกข้อความรายงานผลการตรวจสภาพของสถานประกอบกิจการเพ่ือประกอบการ
พิจารณาอนุญาต
  ๕) หนังสือแจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ
  ๖) หนังสือแจ้งการอนุญาต (เพื่อให้มารับใบอนุญาต)
  ๗) ใบอนุญาต

๘) ค�าสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
  ๙) แบบค�าขอใบแทนใบอนุญาต

๑๐) ใบแทนใบอนุญาต
โดยที่เอกสารตัวอย่างในล�าดับที่  ๒ - ๗ และ ๙ - ๑๐  จะเหมือนกับข้อบัญญัติท้องถิ่นเรื่องอื่น ๆ  

จึงน�าไปรวมกันไว้ที่บทท้ายเอกสารเล่มนี้

 ส่วนตวัอย่ำงเอกสำรล�ำดบัท่ี	๘	ค�ำสัง่ไม่อนญุำตให้ประกอบกจิกำร ของเทศบัญญตั/ิข้อบญัญัตนิี้ 
จะแตกต่ำงจำกเรื่องอื่นในส่วนท่ีเป็นการออกค�าสั่งโดยอาศัยอ�านาจตาม มาตรา ๓๔/๒ แห่งกฎหมาย 
ว่าด้วยรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และการแจ้งสิทธิอุทธรณ์ที่ให้
อุทธรณ์ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้ออกค�าสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับ
ทราบค�าสั่งตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ดังตัวอย่างข้างท้ายนี้
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ที่ .........................     ส�านกังาน...................................................
               ...................................................................

      
      วันที่......... เดือน........................... พ.ศ. ........

เรื่อง ค�าสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ

เรียน .............................................................................

อ้างถึง (๑) ใบรบัค�าขออนญุาต/ต่ออายใุบอนญุาต เลขที.่................ลงวนัท่ี.........เดือน.................พ.ศ. ........
 (๒) หนงัสอืแจ้งค�าแนะน�าให้แก้ไขปรบัปรงุสภาพของสถานทีป่ระกอบกจิการ ท่ี........ ลว. ...............

  ตามท่ีท่านได้ยืน่ค�าขอรบัใบอนญุาต/ต่ออายใุบอนญุาตประกอบกจิการ.........................และ
เจ้าพนักงานได้มีหนังสือแจ้งค�าแนะน�าให้ท่านแก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน ตามที่ก�าหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่นนี้ภายในเวลาที่ก�าหนด ตามที่อ้างถึงนั้น 

 จากการตรวจสอบปรากฏว่าท่านไม่สามารถแก้ไขปรบัปรงุสภาพของสถานทีป่ระกอบกิจการ
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่ก�าหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่น ดังนี้

 ๑. ......................................................................................................................................
 ๒. ......................................................................................................................................
 ๓. ......................................................................................................................................

  ดงันัน้ อาศัยอ�านาจตามมาตรา ๓๔/๒ แห่งพระราชบญัญตัริกัษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีค�าสั่งไม่ออกใบ
อนุญาตให้ท่านประกอบกิจการตามที่ได้ยื่นค�าขอไว้
   อนึง่ หากท่านไม่พอใจค�าสัง่นี ้ท่านมสีทิธอิทุธรณ์ต่อเจ้าพนกังานท้องถิน่ได้ภายในสบิห้าวนั
นับแต่วันทราบค�าสั่งนี้
          

    ขอแสดงความนับถือ

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

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

(ลงชื่อ)

 (............................................)

ต�าแหน่ง..............................................

                เจ้าพนักงานท้องถิ่น
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติการจัดการสิ่งปฏิกูล

พ.ศ. ....

หลักการ

ให้มีเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูล

เหตุผล

โดยที่การจัดการสิ่งปฏิกูลท่ีไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของ
ประชาชน การจดัการสิง่ปฏิกลูทีเ่หมาะสมและถกูสขุลกัษณะจะควบคมุและป้องกนัไม่ให้มกีารแพร่กระจาย
ของโรคและไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร�าคาญต่อประชาชน และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย  
ซึ่งการจัดการสิ่งปฏิกูลมีขั้นตอนการด�าเนินการหลายขั้นตอนตั้งแต่การเก็บ ขน และก�าจัด สมควรก�าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการสิ่งปฏิกูล หลักเกณฑ์การอนุญาต 
ให้บุคคลใดเป็นผู้ด�าเนินกิจการรับท�าการเก็บ ขน หรือก�าจัดสิ่งปฏิกูลโดยท�าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคดิค่าบรกิาร และอตัราค่าธรรมเนยีมการให้บริการเกบ็ ขน หรอืก�าจดัสิง่ปฏกิลู
ของราชการส่วนท้องถ่ินและอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด�าเนินกิจการรับท�า 
การเก็บ ขน หรือก�าจัดสิ่งปฏิกูลโดยท�าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
จึงตราเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ 
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( ร่าง )
เทศบัญญัติเทศบาล……………../ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบล..................

การจัดการสิ่งปฏิกูล 
พ.ศ. ….

โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูล
อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา  ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

๒๔๙๖ และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเตมิ (กรณเีทศบญัญตั)ิ หรอื มาตรา ๗๑ แห่งพระราชบญัญตัสิภาต�าบลและองค์การ
บริหารส่วนต�าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (กรณีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบล) 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�าบล...............
โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล…….........…/สภาองค์การบริหารส่วนต�าบล.........................และผู้ว่า
ราชการจังหวัด…….................../นายอ�าเภอ............................จึงตราเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาล……….........การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 
….”/ข้อบญัญตันิี ้เรยีกว่า “ข้อบญัญตัอิงค์การบรหิารส่วนต�าบล.......................การจัดการสิง่ปฏกิลู พ.ศ. ....
  ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาล............................ตั้งแต่เม่ือได้ประกาศไว้ 
โดยเปิดเผยที่ส�านักงานเทศบาล………..............แล้วเจ็ดวัน/ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต�าบล......................ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
  ข้อ ๓ ในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้

“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะของคน หรือสิ่งอื่นใดที่ปนเปื้อนอุจจาระ
หรือปัสสาวะ

“การจัดการส่ิงปฏิกูล” หมายความว่า กระบวนการด�าเนินการตั้งแต่ระบบการรองรับ 
การขน  และการก�าจัดสิ่งปฏิกูล

“ส้วม” หมายความว่า สถานท่ีที่จัดไว้ส�าหรับขับถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะ และ 
ให้หมายความรวมถึงระบบรองรับสิ่งปฏิกูล 

“ส้วมสาธารณะ” หมายความว่า ส้วมที่จัดไว้เพื่อให้บริการเป็นการทั่วไปในสถานที่ต่าง ๆ 
ทัง้กรณทีีม่กีารจดัเกบ็ค่าบรกิารและไม่จดัเก็บค่าบรกิาร และให้หมายความรวมถงึส้วมทีจ่ดัไว้เพือ่ให้บรกิาร
ภายในหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานของเอกชน 

“ส้วมเคลื่อนที่” หมายความว่า ส้วมที่ติดตั้งในยานพาหนะหรือแพ 
“ส้วมชั่วคราว” หมายความว่า ส้วมที่ไม่ได้สร้างเป็นการถาวร และให้หมายความรวมถึง

ส้วมประกอบส�าเร็จรูป



ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม44

“การขนสิง่ปฏกิลู” หมายความว่า การสบูสิง่ปฏกิลูจากถงัเก็บกกัส่ิงปฏกิลูหรอืระบบก�าจดั
สิ่งปฏิกูลแบบติดกับที่ แล้วน�าไปยังระบบก�าจัดสิ่งปฏิกูลรวม

“ถังเก็บกักสิ่งปฏิกูล” หมายความว่า ถังหรือบ่อที่มีลักษณะมิดชิด น�้าซึมผ่านไม่ได้เพื่อใช้
เป็นที่รองรับสิ่งปฏิกูลจากส้วมก่อนการขนหรือการก�าจัดสิ่งปฏิกูล

“การก�าจัดสิ่งปฏิกูล” หมายความว่า การบ�าบัด การปรับปรุงหรือแปรสภาพสิ่งปฏิกูล 
ให้ปราศจากมลภาวะ สภาพอันน่ารังเกียจ หรือการก่อให้เกิดโรค เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์หรือท�าลาย

“ระบบก�าจัดส่ิงปฏิกูลแบบติดกับที่” หมายความว่า กระบวนการก�าจัดสิ่งปฏิกูลส�าหรับ
อาคารประเภทต่าง ๆ เช่น บ้านพักอาศัย อาคารชุด โรงเรียน โรงพยาบาล โรงแรมหรือกลุ่มอาคาร

“ระบบก�าจดัสิง่ปฏกิลูรวม” หมายความว่า กระบวนการก�าจัดสิง่ปฏกิลูทีร่วบรวมจากระบบ
ก�าจัดสิ่งปฏิกูลแบบติดกับที่ ส้วมเคลื่อนที่ หรือจากสถานที่ต่าง ๆ มาก�าจัดรวม

“กากตะกอน” หมายความว่า ส่วนที่เป็นของแข็งซึ่งเหลือจากการก�าจัดสิ่งปฏิกูล
“ผู้มีหน้าที่จัดการสิ่งปฏิกูล หมายความว่า
(๑) ราชการส่วนท้องถิ่นที่มีอ�านาจตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง
(๒)ราชการส่วนท้องถ่ินที่มีอ�านาจด�าเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่นของรัฐตามมาตรา ๑๘ 

วรรคสอง
(๓) ราชการส่วนท้องถิ่นท่ีมีอ�านาจด�าเนินการร่วมกับราชการส่วนอื่นตามมาตรา ๑๙  

วรรคสอง
(๔) ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากราชการส่วนท้องถิ่นที่มีอ�านาจตามมาตรา ๑๘ วรรคสาม
(๕) ผู้ที่ได้รับใบอนุญาต
“ราชการส่วนท้องถิน่” หมายความว่า เทศบาล.........../องค์การบรหิารส่วนท้องถิน่ต�าบล......
“เจ้าพนกังานท้องถิน่” หมายความว่า นายกเทศมนตร.ี.…/นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบล...
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ข้อ ๔ ให้นายกเทศมนตรี…………./นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล............เป็นผู้รักษาการ

ให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้  และให้มีอ�านาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือค�าสั่งเพื่อปฏิบัติการ
ให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้
  

หมวด ๑
บททั่วไป

ข้อ ๕ การเก็บ ขน และก�าจัดสิ่งปฏิกูลในเขตพื้นที่ของราชการส่วนท้องถิ่นใดให้เป็นหน้าที่
และอ�านาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น แต่ไม่รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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ในการด�าเนินการตามวรรคหนึ่ง ราชการส่วนท้องถิ่นจะมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐ 
หรอืราชการส่วนท้องถิน่อ่ืน รวมท้ังองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั หรอืเอกชนเป็นผูด้�าเนนิการหรอืท�าร่วมกบั 
ราชการส่วนท้องถิ่นก็ได้ 

สิง่ปฏกิลูท่ีจดัเกบ็ได้ ราชการส่วนท้องถิน่หรอืหน่วยงานของรฐัหรือราชการส่วนท้องถิน่อืน่ 
รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายตามวรรคสอง ซึ่งด�าเนินการจัดเก็บย่อมมี
อ�านาจน�าไปด�าเนินการใช้หรือหาประโยชน์ได้ตามข้อตกลงที่ท�าไว้ระหว่างกัน 

การจัดการของเสียอันตรายและของเสียไม่อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ให้เป็น 
ไปตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่ในกรณีทีม่ขีองเสียอนัตรายหรอืของเสยีไม่อนัตรายปนอยูก่บัสิง่ปฏิกลู
ที่ราชการส่วนท้องถ่ินจัดเก็บ ให้ราชการส่วนท้องถ่ิน หรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น  
รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงานมาด�าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานต่อไป เมื่อพ้นก�าหนดเวลาดังกล่าวหาก
พนกังานเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานนัน้ยงัมไิด้ด�าเนนิการ ให้ราชการส่วนท้องถิน่ หรอืหน่วยงาน
ของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน รวมท้ังองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้จัด
เก็บด�าเนินการกับสิ่งปฏิกูลนั้นตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๖ ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมอบให้บุคคลอื่นด�าเนินการขนสิ่งปฏิกูลแทน หรือ
จะอนญุาตให้บุคคลใดด�าเนนิกจิการขนสิง่ปฏกิลูโดยท�าเป็นธรุกจิหรอืโดยได้รบัประโยชน์ตอบแทนด้วยการ
คดิค่าบรกิาร ให้เจ้าพนกังานท้องถิน่ประกาศก�าหนดเขตพืน้ทีท่ีร่าชการส่วนท้องถิน่มอบให้บคุคลอืน่ด�าเนนิ
การขนสิง่ปฏกิลูแทน หรอืเขตพืน้ทีก่ารอนญุาตให้บคุคลใดด�าเนนิกิจการขนสิง่ปฏกิลูโดยท�าเป็นธรุกจิหรอื
โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 

ข้อ ๗ ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท ทิ้ง หรือท�าให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งสิ่งปฏิกูล นอกจาก
ถ่าย เท ทิ้ง หรือก�าจัด ณ สถานที่หรือตามวิธีที่ราชการส่วนท้องถิ่นก�าหนดหรือจัดให้

ข้อ ๘ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการ
ส่วนท้องถิน่อืน่ทีด่�าเนนิการภายใต้ข้อตกลงร่วมกนั และบุคคลซึง่ราชการส่วนท้องถิน่มอบให้ด�าเนนิการขน 
และก�าจัดสิ่งปฏิกูลภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจาก 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ด�าเนินกิจการรับท�าการขน และก�าจัดสิ่งปฏิกูลโดยท�าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคดิค่าบรกิาร แล้วแต่กรณ ีต้องด�าเนนิการ ขน และก�าจดัสิง่ปฏกิลูให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศ
กระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ ๙ ในกรณีที่มีการจัดงานมหรสพ งานเทศกาล งานแสดงสินค้า การชุมนุม การชุมนุม
สาธารณะหรือกิจกรรมอ่ืนใดในลักษณะท�านองเดียวกันซึ่งใช้เวลาในการด�าเนินการตั้งแต่สามชั่วโมง 
ขึ้นไป ผู้จัดหรือผู้รับผิดชอบการด�าเนินการดังกล่าว ต้องจัดให้มีส้วม ส้วมสาธารณะ ส้วมเคลื่อนท่ี  
หรือส้วมชั่วคราวท่ีถูกสุขลักษณะตามกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูลออกตามความใน 
พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม แล้วแต่กรณี ส�าหรบัให้บรกิารอย่างเพียงพอ 
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เมื่อการด�าเนินการตามวรรคหนึ่งเสร็จสิ้น ในกรณีที่มีการติดตั้งส้วมเคลื่อนที่หรือส้วม
ช่ัวคราว ให้ผูจั้ดหรอืผูรั้บผดิชอบรือ้ถอนและปรบัสภาพพ้ืนท่ีบริเวณดงักล่าวให้เรยีบร้อยและถกูสขุลกัษณะ 
ในการนี้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขมีหน้าที่และอ�านาจตรวจสอบความเรียบร้อย 
ในการรือ้ถอนและปรบัสภาพพืน้ทีด่งักล่าว หากพบว่าไม่ถกูสขุลกัษณะให้ออกค�าส่ังให้ผูจ้ดัหรือผูร้บัผดิชอบ 
ปรับปรุงแก้ไขได้ 

ข้อ ๑๐ ในกรณีที่เกิดสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
หรือเกิดเหตุฉุกเฉิน ให้ราชการส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐจัดให้มีส้วมเคลื่อนที่หรือส้วมชั่วคราว 
ที่ถูกสุขลักษณะตามกฎกระทรวงแล้วแต่กรณี ส�าหรับให้บริการตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ ทั้งนี้ 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยค�าแนะน�าของ 
คณะกรรมการสาธารณสุขประกาศก�าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

หมวด  ๒
หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการสิ่งปฏิกูล

(ในหมวด ๒ นี ้ให้ก�ำหนดตำมกฎกระทรวงสขุลกัษณะกำรจัดกำรสิง่ปฏกิลู พ.ศ. ๒๕๖๑  และ
เรียงล�ำดับข้อต่อจำกข้อ ๑๐ โดยแบ่งเป็น ส่วนที่ ๑ สุขลักษณะของส้วม ข้อ ๑๑-๑๒ ส่วนที่ ๒ สุขลักษณะ
ในกำรขนส่งสิ่งปฏิกูล ข้อ ๑๓-๑๖ ส่วนที่ ๓ สุขลักษณะในกำรก�ำจัดสิ่งปฏิกูล ข้อ ๑๗-๒๑) 

หมวด  ๓
ใบอนุญาต

ข้อ ๒๒ ผูใ้ดประสงค์จะด�าเนนิกจิการรบัท�าการเกบ็ ขน ก�าจดั หรอืหาประโยชน์จากการจดัการ 
ส่ิงปฏิกูลโดยท�าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการต้องได้รับใบอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่น  

ใบอนุญาตที่ออกให้ตามวรรคหนึ่งให้มีอายุดังต่อไปนี้
(๑) ใบอนญุาตการรับท�าการเก็บและขนสิง่ปฏกูิลให้มอีายหุนึง่ปีนบัแต่วันท่ีออกใบอนญุาต
(๒) ใบอนุญาตการก�าจัดสิ่งปฏิกูลให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
(๓) ใบอนุญาตการหาประโยชน์จากการจัดการสิ่งปฏิกูลให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออก 

ใบอนุญาต
ผู ้ใดได้รับใบอนุญาตตามวรรคหน่ึงแล้ว ให้ถือว่าได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย 

การสาธารณสุขแล้ว
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ข้อ ๒๓ ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๒๒ ให้ยื่นค�าขอรับใบอนุญาตตามแบบ 
ที่ก�าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับแสดงเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 

(๑) บัตรประจ�าตัวประชาชน
(๒) ส�าเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบกิจการ (ที่ดิน/อาคาร/ยานพาหะ)
(๓) หนังสือยินยอมรับก�าจัดจากสถานประกอบกิจการก�าจัดสิ่งปฏิกูล (กรณีท่ีส่งไปก�าจัด

ที่อื่น) 
(๔) หนงัสอืให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม (กรณีทีก่ฎหมายก�าหนด) 
(๕) หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (กรณีที่กฎหมายก�าหนด)
(๖) ใบมอบอ�านาจ (กรณีที่มีการมอบอ�านาจ)
(๗) หลักฐานอื่นที่จ�าเป็น
ข้อ ๒๔ เมื่อได้รับค�าขอรับใบอนุญาตหรือค�าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตรวจสอบความถูกต้องของค�าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน 
ให้เจ้าพนกังานท้องถิน่แจ้งต่อผูย้ืน่ค�าขอให้แก้ไขเพิม่เตมิเพือ่ด�าเนนิการทนัท ีหากไม่สามารถด�าเนนิการได้
ในขณะนั้น ให้จัดท�าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลา 
ที่ก�าหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค�าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
  เจ้าพนกังานท้องถิน่ต้องออกใบอนญุาต หรอืมหีนงัสอืแจ้งค�าสัง่ไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล
ให้ผู้ขออนญุาตทราบภายใน.......วนันบัแต่วนัได้รบัค�าขอซึง่มีรายละเอยีดถกูต้องหรอืครบถ้วนตามทีก่�าหนด
ในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้
  ในกรณีที่มีเหตุจ�าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต หรือยังไม่อาจมีค�าสั่ง 
ไม่อนญุาตได้ภายในก�าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้แจ้งเป็นหนงัสอืให้ผูย้ืน่ค�าขอทราบถึงเหตแุห่งความล่าช้า
ทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส�าเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง

ข้อ ๒๕ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน (หรือตามที่เห็นสมควร) 
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว 

ข้อ ๒๖ การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค�าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค�าขอ
พร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุ 
ใบอนุญาต

ผูท่ี้ยืน่ขอต่ออายใุบอนญุาตไม่ทนัก�าหนดเวลาตามวรรคหนึง่ ถ้าประสงค์จะประกอบกจิการ
ต่อไป และได้มายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตพร้อมเสียค่าธรรมเนียมภายในก�าหนดหกสิบวัน (หรือตามที่เห็น
สมควร) นับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุแล้ว ให้ถือว่าได้ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ก�าหนด
และการประกอบกิจการในระหว่างนั้นให้ถือเสมือนว่าเป็นการด�าเนินการของผู้รับใบอนุญาต แต่เมื่อได้รับ
อนญุาตให้ต่ออายใุบอนุญาต ผูน้ัน้จะต้องเสยีค่าปรบัเพิม่อกีร้อยละยีส่บิของค่าธรรมเนยีมต่ออายุใบอนญุาต 
หากพ้นก�าหนดหกสิบวันต้องด�าเนินการขอใบอนุญาตใหม่
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ข้อ ๒๗ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผย
และเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ

ข้อ ๒๘ ในกรณทีีใ่บอนญุาตสญูหาย ถกูท�าลาย หรอืช�ารดุในสาระท่ีส�าคัญ ให้ผูไ้ด้รบัใบอนญุาต 
ยื่นค�าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท�าลาย หรือช�ารุด  
ตามแบบที่ก�าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ  และเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู ้ยื่นค�าขอรับใบแทนใบอนุญาตน�าส�าเนาบันทึก 
การแจ้งความต่อพนกังานเจ้าหน้าทีแ่ห่งท้องทีท่ีใ่บอนญุาตสญูหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิน่ประกอบด้วย 
  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท�าลาย หรือช�ารุดในสาระที่ส�าคัญ ให้ผู้ยื่นค�าขอรับใบแทน 
ใบอนุญาตน�าใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย

หมวด ๖
ค่าธรรมเนียม

ข้อ ๒๙ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บ ขน และก�าจัดสิ่งปฏิกูล 
และค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก�าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้

หมวด ๗
บทก�าหนดโทษ

  ข้อ ๓๐ ผู้กระท�าความผิดต้องระวางโทษตามที่ก�าหนดไว้ในบทก�าหนดโทษแห่งพระราช
บัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี

   ประกาศ  ณ  วันที่………………....... 

      (ลงชื่อ) ............................................................      
                (…………….............…………………….......)
                              นายกเทศมนตรี………………/นายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น................
     เห็นชอบ
    (ลงชื่อ ) .........................................
      (………………………….........)
ผู้ว่าราชการจังหวัด……………/นายอ�าเภอ...........
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อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการขน ก�าจัด และการออกใบอนุญาต
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาล……………………../ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบล.........................

การจัดการสิ่งปฏิกูล 
พ.ศ. ….

(ต้องไม่ขัดกับกฎกระทรวงอัตราค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และกฎกระทรวงอัตราค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วย 
การสาธารณสุข)

หมำยเหตุ  ตัวอย่างเอกสารแนบท้ายเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ประกอบด้วย
  ๑) อัตราค่าธรรมเนียม/บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม (ตามแนวทางข้างต้น)
  ๒) แบบค�าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
  ๓) บันทึกข้อความค�าแนะน�าให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานประกอบกิจการ
  ๔) บันทึกข้อความรายงานผลการตรวจสภาพของสถานประกอบกิจการเพื่อประกอบการ
พิจารณาอนุญาต
  ๕) หนังสือแจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ
  ๖) หนังสือแจ้งการอนุญาต (เพื่อให้มารับใบอนุญาต)
  ๗) ใบอนุญาต

๘) ค�าสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
  ๙) แบบค�าขอใบแทนใบอนุญาต

๑๐) ใบแทนใบอนุญาต
โดยที่เอกสารตัวอย่างในล�าดับที่  ๒ - ๗ และ ๙ - ๑๐  จะเหมือนกับข้อบัญญัติท้องถิ่นเรื่องอื่น ๆ  

จึงน�าไปรวมกันไว้ที่บทท้ายเอกสารเล่มนี้

 ส่วนตวัอย่ำงเอกสำรล�ำดบัท่ี	๘	ค�ำสัง่ไม่อนญุำตให้ประกอบกจิกำร ของเทศบญัญตั/ิข้อบญัญัตนิี้	 
จะแตกต่ำงจำกเรื่องอื่นในส่วนท่ีเป็นการออกค�าส่ังโดยอาศัยอ�านาจตาม มาตรา ๓๔/๒ แห่งกฎหมาย 
ว่าด้วยรกัษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรยีบร้อยของบ้านเมอืง และการแจ้งสิทธอิทุธรณ์ทีใ่ห้อทุธรณ์
ต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินผู้ออกค�าส่ังไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับทราบ 
ค�าสั่งตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ดังตัวอย่างข้างท้ายนี้
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ที่ .........................         ส�านักงาน...................................................
               ...................................................................

      
      วันที่......... เดือน........................... พ.ศ. ........

เรื่อง ค�าสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ

เรียน .............................................................................

อ้างถึง (๑) ใบรบัค�าขออนญุาต/ต่ออายใุบอนญุาต เลขที.่................ลงวนัท่ี.........เดือน.................พ.ศ. ........
 (๒) หนงัสอืแจ้งค�าแนะน�าให้แก้ไขปรบัปรงุสภาพของสถานทีป่ระกอบกิจการ ที.่........ ลว. .................

  ตามทีท่่านได้ยืน่ค�าขอรบัใบอนญุาต/ต่ออายใุบอนุญาตประกอบกิจการ..........................................
และเจ้าพนกังานได้มหีนงัสือแจ้งค�าแนะน�าให้ท่านแก้ไขปรบัปรงุสภาพของ สถานที่ประกอบกิจการให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน ตามที่ก�าหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่นนี้ภายในเวลาที่ก�าหนด ตามที่อ้างถึงนั้น 

 จากการตรวจสอบปรากฏว่าท่านไม่สามารถแก้ไขปรบัปรงุสภาพของสถานท่ีประกอบกิจการ
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่ก�าหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่น ดังนี้

  ๑. ................................................................................................................................
  ๒. ................................................................................................................................
  ๓. ................................................................................................................................

 ดังนั้น อาศัยอ�านาจตามมาตรา ๓๔/๒ แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบยีบเรยีบร้อยของบ้านเมอืง พ.ศ. ๒๕๓๕ และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเตมิ เจ้าพนกังานท้องถิน่จงึมคี�าสัง่ไม่ออก 
ใบอนุญาตให้ท่านประกอบกิจการตามที่ได้ยื่นค�าขอไว้
   อนึง่ หากท่านไม่พอใจค�าสัง่นี ้ท่านมสีทิธอิทุธรณ์ต่อเจ้าพนกังานท้องถิน่ได้ภายในสบิห้าวนั
นับแต่วันทราบค�าสั่งนี้
          

    ขอแสดงความนับถือ

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

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

(ลงชื่อ)

 (............................................)

ต�าแหน่ง..............................................

                เจ้าพนักงานท้องถิ่น
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 

พ.ศ. ....

หลักการ

ให้มีเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์

เหตุผล

การควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสัตว์บางชนิดหรือบางประเภทให้เหมาะสมกับสภาพการใช้
ประโยชน์ของพ้ืนทีใ่นชมุชนจะสามารถป้องกนัไม่ให้เกดิปัญหาเหตเุดอืดร้อนร�าคาญจากสัตว์เพือ่ประโยชน์
ในการรกัษาสภาวะความเป็นอยูท่ี่เหมาะสมกบัการด�ารงชพีของประชาชน และสามารถป้องกนัอนัตรายจาก
เชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ สมควรก�าหนดเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ จึงตราเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้
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( ร่าง )
เทศบัญญัติเทศบาล………………ข้อบัญญัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...................

ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 
พ.ศ. ….

โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติว่าด้วยควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา  ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

๒๔๙๖ และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเตมิ (กรณเีทศบญัญตั)ิ หรอื มาตรา ๗๑ แห่งพระราชบญัญตัสิภาต�าบลและองค์การ
บริหารส่วนต�าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (กรณีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบล) ประกอบ
มาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เทศบาล……..........…/
องค์การบรหิารส่วนต�าบล....................โดยความเหน็ชอบของสภาเทศบาล…….........…/สภาองค์การบรหิาร
ส่วนต�าบล.....................และผูว่้าราชการจงัหวดั……................./นายอ�าเภอ...................จงึตราเทศบญัญตั/ิ
ข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาล………...........ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อย
สตัว์ พ.ศ. ….”/ข้อบญัญตันิีเ้รยีกว่า “ข้อบญัญตัอิงค์การบรหิารส่วนต�าบล..................ควบคมุการเลีย้งหรอื
ปล่อยสัตว์ พ.ศ. ....”

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาล………. ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย 
ทีส่�านกังานเทศบาล………..แล้วเจ็ดวนั /ข้อบญัญัตินีใ้ห้ใช้บังคบัในเขตองค์การบรหิารส่วนต�าบล......................
ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้
“การเลี้ยงสัตว์” หมายความว่า การเลี้ยงสัตว์ในสถานที่เลี้ยงสัตว์
“การปล่อยสัตว์” หมายความว่า การเลี้ยงสัตว์ในลักษณะที่มีการปล่อยให้อยู่นอกสถานที่

เลี้ยงสัตว์ รวมทั้งการสละการครอบครองสัตว์
“สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือสถานที่ในลักษณะอื่น

ที่ใช้ในการควบคุมสัตว์ที่เลี้ยง
“เจ้าของสัตว์” หมายความว่า ผู้มีสิทธิเป็นเจ้าของสัตว์นั้นรวมถึงผู้ครอบครองสัตว์นั้นด้วย
“ราชการส่วนท้องถ่ิน” หมายความว่า เทศบาล............./องค์การบริหารส่วนต�าบล.................
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรี......./นายกองค์การบริหารส่วน

ต�าบล...........
“เจ้าพนกังานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนกังานซึง่ได้รบัการแต่งตัง้จากรฐัมนตรว่ีาการ 

กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
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ข้อ ๔ เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด�ารงชีพของ
ประชาชนในท้องถิ่นหรือเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ ให้พื้นที่ในเขตอ�านาจของราชการ
ส่วนท้องถิ่นดังต่อไปนี้ เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์

(๑) ให้พื้นที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์บางชนิดหรือบางประเภทโดยเด็ดขาด 
ดังนี้

๑.๑) ........ (โปรดระบขุอบเขตของพืน้ที)่.....เป็นเขตห้ามเล้ียงหรอืปล่อย....(โปรดระบุ
ชนิดหรือประเภทสัตว์ เช่น หมู ไก่ นก เป็นต้น).............อย่างเด็ดขาด

๑.๒) ........(โปรดระบุขอบเขตของพ้ืนที่).....เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อย.......(โปรด
ระบุชนิดหรือประเภทสัตว์..............อย่างเด็ดขาด

๑.๓) ........(โปรดระบขุอบเขตของพืน้ที)่.....เป็นเขตห้ามเลีย้งหรอืปล่อย....(โปรดระบุ
ชนิดหรือประเภทสัตว์)..........อย่างเด็ดขาด

๑.๔) ..........ฯลฯ..............
(๒) ให้พื้นที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์เกินจ�านวนที่ก�าหนด ดังนี้

๒.๑) ......(โปรดระบขุอบเขตของพืน้ที)่...... เป็นเขตห้ามเลีย้งหรอืปล่อย....(โปรดระบุ
ชนิดหรือประเภทสัตว์ เช่น สุนัข หมู ไก่ นก เป็นต้น)..........เกินจ�านวน..........ตัว

๒.๒) ......(โปรดระบขุอบเขตของพืน้ที)่...... เป็นเขตห้ามเลีย้งหรอืปล่อย....(โปรดระบุ
ชนิดหรือประเภทสัตว์)........เกินจ�านวน..........ตัว

๒.๓) ......(โปรดระบขุอบเขตของพืน้ที)่...... เป็นเขตห้ามเลีย้งหรอืปล่อย....(โปรดระบุ
ชนิดหรือประเภทสัตว์)........เกินจ�านวน..........ตัว

๒.๔) ...........ฯลฯ.............
(๓) ให้พืน้ทีต่่อไปนีเ้ป็นเขตทีก่ารเลีย้งหรอืปล่อยสตัว์ต้องอยูภ่ายใต้มาตรการอย่างใดอย่าง

หนึ่ง ดังนี้
๓.๑) .........(โปรดระบขุอบเขตของพืน้ที)่.......เป็นเขตทีก่ารเลีย้งหรือปล่อย......(โปรด

ระบุชนดิหรอืประเภทสตัว์ เช่น สนุขั แมว เป็นต้น).......ต้องด�าเนนิการ......(โปรดระบมุำตรกำรทีจ่ะก�ำหนด 
เช่น กำรเลีย้งสนุขั แมว ต้องฉีดวคัซนีป้องโรคพษิสนุขับ้ำ กำรน�ำสนุขัออกนอกสถำนท่ีพกัต้องมีกำรผกูเชอืก
หรืออุปกรณ์ควบคุมได้ด้วย เป็นต้น).....

๓.๒)........ (โปรดระบุขอบเขตของพื้นที่).....เป็นเขตที่การเลี้ยงหรือปล่อย......(โปรด
ระบุชนิดหรือประเภทสัตว์)........ต้องด�าเนินการ........(โปรดระบุมำตรกำรที่จะก�ำหนด)........

๓.๓) ............ฯลฯ...........
ข้อ ๕ ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะอันเป็นการฝ่าฝืน

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ โดยไม่ปรากฏเจ้าของ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจกักสัตว์ดังกล่าวไว้เป็นเวลา
อย่างน้อยสามสบิวนั เมือ่พ้นก�าหนดแล้วยงัไม่มผีูใ้ดมาแสดงหลกัฐานการเป็นเจ้าของเพือ่รบัสตัว์คนืให้สตัว์
นั้นตกเป็นของราชการส่วนท้องถ่ิน แต่ถ้าการกักสัตว์ไว้อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์นั้นหรือสัตว์อื่นหรือ



ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม54

ต้องเสยีค่าใช้จ่ายเกนิสมควร เจ้าพนกังานท้องถ่ินจะจดัการขายหรอืขายทอดตลาดสตัว์นัน้ตามควรแก่กรณี
ก่อนถงึก�าหนดเวลาดงักล่าวก็ได้ เงนิทีไ่ด้จากการขายหรอืขายทอดตลาดเม่ือได้หกัค่าใช้จ่ายในการขายหรอื
ขายทอดตลาดและค่าเลี้ยงดูสัตว์แล้วให้เก็บรักษาไว้แทนสัตว์

กรณทีีม่ไิด้มกีารขายหรอืขายทอดตลาดสตัว์ตามวรรคหนึง่และเจ้าของสตัว์มาขอรบัสตัว์คนื
ภายในก�าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง เจ้าของสัตว์ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายส�าหรับการเลี้ยงดูสัตว์ให้แก่ราชการ
ส่วนท้องถิ่นตามจ�านวนที่ได้จ่ายจริงด้วย 

กรณีที่ปรากฏว่าสัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบนั้นเป็นโรคติดต่ออันอาจเป็นอันตรายต่อ
ประชาชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจท�าลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได้

ข้อ ๖ ผูใ้ดฝ่าฝืนค�าสัง่ของเจ้าพนกังานหรอืไม่ปฏบัิตติามเทศบญัญตั/ิข้อบญัญตันิีต้้องระวาง
โทษตามทีก่�าหนดไว้ในบทก�าหนดโทษแห่งพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
 ข้อ ๗ ...................(ระบุเพิ่มเติมกรณีมีบทเฉพำะกำล)................................................

ข้อ ๘ ให้นายกเทศมนตรี…………................./นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล....................
..........เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ และให้มีอ�านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือ 
ค�าสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้

  ประกาศ  ณ  วันที่………………....... 

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

             
             
                    เห็นชอบ

           (ลงชื่อ)
                     (………………….........………)
ผู้ว่าราชการจังหวัด…………/นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล..............
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                                                                                                      (แบบรวมกิจกำร)

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

พ.ศ. ....

หลักการ

ให้มีเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

เหตุผล

โดยท่ีการด�าเนินกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็น

อันตรายต่อสุขภาพของประชาชน และก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สมควรก�าหนดประเภทของ

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่น ก�าหนดหลักเกณฑ์และ

เง่ือนไขทัว่ไปส�าหรับให้ผูด้�าเนนิกจิการปฏบิตัเิกีย่วกบัการดแูลสภาพหรอืสขุลกัษณะของสถานทีท่ีใ่ช้ด�าเนนิ

กจิการและมาตรการป้องกนัอันตรายต่อสขุภาพ หลักเกณฑ์การอนญุาตให้ด�าเนนิกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อ

สขุภาพ อตัราค่าธรรมเนียมการออกใบอนญุาตให้ด�าเนนิกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสขุภาพ จงึตราเทศบัญญติั/

ข้อบัญญัตินี้
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( ร่าง )

เทศบัญญัติเทศบาล…………………/ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบล..................

ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

พ.ศ. ….

โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา  ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือ มาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การบริหารส่วนต�าบล 

พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (กรณีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบล)  ประกอบมาตรา ๓๒ มาตรา 

๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม เทศบาล…….............องค์การบริหารส่วนต�าบล......................โดยความเห็นชอบของ

สภาเทศบาล……........./สภาองค์การบริหารส่วนต�าบล............และผู้ว่าราชการจังหวัด……............/ 

นายอ�าเภอ.................จึงตราเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาล…………….............ควบคุมกิจการที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ….”/ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบล........................

ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ....”

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาล………. ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย 

ทีส่�านกังานเทศบาล………..แล้วเจด็วนั /ข้อบญัญัตนิีใ้ห้ใช้บังคับในเขตองค์การบรหิารส่วนต�าบล.........................

ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้

“สถานประกอบกิจการ” หมายความว่า สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการที่เป็นอันตราย        

ต่อสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัต ิ

การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

“ผู้ด�าเนินกิจการ” หมายความว่า เจ้าของ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด�าเนินการ 

ของสถานประกอบกิจการนั้น

“ผู้ปฏิบัติงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

“มลพษิทางเสยีง” หมายความว่า สภาวะของเสยีงอนัเกดิจากการประกอบกจิการของสถาน

ประกอบกิจการที่ท�าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน

“มลพิษทางอากาศ” หมายความว่า สภาวะของอากาศอนัเกดิจากการประกอบกจิการของ

สถานประกอบกิจการที่ท�าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนชน

“มลพษิทางน�า้” หมายความว่า สภาวะของน�า้ทิง้อนัเกดิจากการประกอบกจิการของสถาน

ประกอบกิจการที่ท�าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนชน
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“มลพิษทางแสง” หมายความว่า สภาวะของแสงอนัเกดิจากการประกอบกจิการของสถาน

ประกอบกิจการที่ท�าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน

“มลพิษทางความร้อน” หมายความว่า สภาวะของความร้อนอนัเกดิจากการประกอบกิจการ   

ของสถานประกอบกิจการที่ท�าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน

“มลพษิทางความสัน่สะเทอืน” หมายความว่า สภาวะของความสัน่สะเทอืนอันเกิดจากการ

ประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ท�าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ

ประชาชน

“ของเสียอันตราย” หมายความว่า มูลฝอย สิ่งปฏิกูล น�้าเสีย อากาศเสีย มลสาร หรือ 

ส่ิงอื่นใดที่ปนเปื้อนสารพิษอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ท�าให้มีผลกระทบ

หรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน

“วัตถุอันตราย” หมายความว่า วัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย

“ราชการส่วนท้องถิน่” หมายความว่า เทศบาล............./องค์การบรหิารส่วนต�าบล................

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรี........…นายกองค์การบริหารส่วน

ต�าบล........

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๔ ให้นายกเทศมนตร.ี....................../นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบล…….....เป็นผูร้กัษาการ

ให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ และให้มีอ�านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค�าสั่งเพื่อปฏิบัติการ 

ให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

หมวด ๑

บททั่วไป

ข้อ ๕ ให้กิจการประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่น 

๑. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง

(๑) การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด

(๒) การประกอบกจิการเลีย้ง รวบรวมสตัว์ หรอืธุรกจิอืน่ใดอนัมีลกัษณะท�านองเดียวกัน 

เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการนั้น  ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการ

ในทางตรง หรือทางอ้อม หรือไม่ก็ตาม

๒. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์

(๑) การฆ่า หรอืช�าแหละสตัว์ ยกเว้นในสถานทีจ่�าหน่ายอาหาร เร่ขาย หรอืขายในตลาด

(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�าอื่นใดต่อสัตว์หรือพืช หรือส่วน

หนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์

(๗) การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง

๓. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น�้าดื่ม ยกเว้นในสถานที่จ�าหน่ายอาหาร การเร่ขาย 

การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน

(๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น�้าพริกแกง น�้าพริกปรุงส�าเร็จ เต้าเจี้ยว ซีอิ๊ว น�้าจิ้ม 

หรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ

(๒) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลาร้า ปลาเจ่า 

กุ้งเจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม�่า ไส้กรอก กะปิ น�้าปลา หอยดอง น�้าเคย น�้าบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑ์

อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน

(๓) การผลติ สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อิม่ จากผกั 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�้านม หรือผลิตภัณฑ์จากน�้านมสัตว์

(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�้าส้มสายชู 

ข้าวหมาก น�้าตาลเมา

(๑๕) การผลิตน�้ากลั่น น�้าบริโภค น�้าดื่มจากเครื่องจ�าหน่ายอัตโนมัติ

(๑๖) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน�้าแข็ง
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(๑๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น�้าอัดลม น�้าหวาน น�้าโซดา น�้าจากพืช ผัก ผลไม้ 

เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอื่นใด

(๑๘) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด

(๑๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร

(๒๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น�้าตาล น�้าเชื่อม

(๒๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ

(๒๒) การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น�้า ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น

(๒๓) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร

(๒๔) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร

๔. กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องส�าอาง ผลิตภัณฑ์ท�าความ

สะอาด

(๑) การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา

(๒) การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องส�าอาง รวมทั้งสบู่ที่ใช้กับ

ร่างกาย

(๓) การผลิต บรรจุส�าลี ผลิตภัณฑ์จากส�าลี

(๔) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมส�าเร็จรูป

(๕) การผลิตผงซักฟอก สบู่ น�้ายาท�าความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดต่าง ๆ

๕. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร

(๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน�้ามันจากพืช

(๒) การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ

(๓) การผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้งมันส�าปะหลัง แป้งสาคู แป้งจากพืช หรือแป้งอื่น ๆ ใน

ท�านองเดียวกัน

(๔) การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม

(๕) การผลิตยาสูบ

(๖) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช

(๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่น�าไปผลิตปุ๋ย

(๘) การผลิตเส้นใยจากพืช

(๙) การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันส�าปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด

๖. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่

(๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ ด้วยโลหะ

หรือแร่

(๒) การถลงุแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนดิ ยกเว้นกจิการท่ีได้รับใบอนญุาตใน 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) การขดั ล้างโลหะด้วยเครือ่งจกัร หรอืสารเคม ียกเว้นกิจการทีไ่ด้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑)

(๖) การท�าเหมืองแร่ 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�าหน่าย และในการประกอบธรุกจินัน้มกีารซ่อมหรอืปรบัปรงุยานยนต์ เครือ่งจกัรหรอืเครือ่งกลดงักล่าวด้วย

(๕) การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์

(๖) การผลิต สะสม จ�าหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่

(๗) การจ�าหน่าย 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�าคิ้ว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร

(๓) การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งส�าเร็จสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์จาก

ไม้ หวาย ชานอ้อย

(๔) การอบไม้

(๕) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป

(๖) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดด้วยกระดาษ

(๗) การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ

(๘) การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน

๙. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ

(๑) การประกอบกจิการสปาเพือ่สุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บรกิารในสถานพยาบาลตาม

กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบ

การเพื่อสุขภาพ
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(๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด

(๓) การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน 

๙ (๑) หรอืในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรอืในสถานประกอบการเพือ่สุขภาพตาม

กฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

(๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน�้า อบไอน�้า อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการให้บริการ

ทีไ่ด้รบัใบอนญุาตใน ๙ (๑) หรอืในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรอืในสถานประกอบ

การเพื่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

(๕) การประกอบกจิการโรงแรม สถานทีพ่กัทีม่ใิช่โรงแรมทีจ่ดัไว้เพือ่ให้บรกิารพกัชัว่คราว

ส�าหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการอื่นในท�านองเดียวกัน

(๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่าหรือกิจการ

อื่นในท�านองเดียวกัน

(๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ

(๘) การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นร�า ร�าวง รองแง็ง ดิสโกเธค คาราโอเกะ 

หรือตู้เพลง หรือการแสดงอื่น ๆ ในท�านองเดียวกัน

(๙) การประกอบกจิการสระว่ายน�า้ หรอืกิจการอืน่ ๆ  ในท�านองเดยีวกนั เว้นแต่เป็นการ

ให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๙ (๑)

(๑๐) การประกอบกจิการการเล่นสเกต็ หรือโรลเลอร์เบลด หรอืการเล่นอ่ืน ๆ  ในท�านอง

เดียวกัน

(๑๑) การประกอบกจิการเสรมิสวย หรอืแต่งผม เว้นแต่กจิการทีอ่ยูใ่นบังคับตามกฎหมาย

ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถาน

ประกอบการเพื่อสุขภาพ

(๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกก�าลังกาย

(๑๓) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน�้าหนัก

(๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม

(๑๕) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์

(๑๖) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ

(๑๗) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์

หรือสิ่งแวดล้อม

(๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย

(๑๙) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ

(๒๐) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ

(๒๑) การประกอบกิจการให้บรกิารสปา อาบน�า้ ตดัขน รบัเลีย้งหรอืรับฝากสตัว์ชัว่คราว
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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�าละลาย

(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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(๗) การโม่ สะสม หรือบดชัน

(๘) การผลิตสีหรือน�้ามันผสมสี

(๙) การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์

(๑๐) การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง

(๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง

(๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง

(๑๓) การผลิตน�้าแข็งแห้ง

(๑๔) การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิต

ดอกไม้เพลิง

(๑๕) การผลิตแชลแล็ค หรือสารเคลือบเงา

(๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารก�าจัดศัตรูพืชหรือพาหะน�าโรค

(๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว

๑๓. กิจการอื่น ๆ

(๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร

(๒) การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ

อุปกรณ์ไฟฟ้า

(๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง

(๔) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร

(๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช�ารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้

(๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า

(๗) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพื่อน�าไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพเป็น

ผลิตภัณฑ์ใหม่

(๘) การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ

(๙) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา

(๑๐) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร

(๑๑) การให้บริการควบคุมป้องกันและก�าจัดแมลง หรือสัตว์พาหะน�าโรค

(๑๒) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง

(๑๓) การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล

ข้อ ๖ ผูด้�าเนนิกิจการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสขุภาพทีต้่องควบคมุภายในท้องถิน่ต้องด�าเนนิการ

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�าหนดตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวง

และประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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สถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในท้องที่ที่กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองหรือกฎหมายว่าด้วย         

การควบคมุอาคารมผีลใช้บงัคับ สถานประกอบกจิการทีเ่ป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรอืสถาน

ประกอบกิจการที่มีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย แล้วแต่กรณี

หมวด ๒

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปส�าหรับให้ผู้ด�าเนินกิจการปฏิบัติ 

เกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ด�าเนินกิจการ

และมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ

(ในหมวด ๒ นี้ ให้ก�ำหนดตำมกฎกระทรวงควบคุมสถำนประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 

พ.ศ. ๒๕๖๐  และเรียงล�ำดับข้อต่อจำกข้อ ๖ โดยแบ่งเป็น ส่วนที่ ๑ สถำนที่ตั้ง ลักษณะอำคำร และกำร

สุขำภิบำลข้อ ๗ - ๑๗ ส่วนที่ ๒ ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และกำรป้องกันเหตุร�ำคำญ ข้อ ๑๘ - ๒๓)

หมวด ๓

ใบอนุญาต

ข้อ ๒๔ เมือ่พ้นก�าหนดเก้าสบิวนันบัแต่วนัทีเ่ทศบญัญตันิีม้ผีลใช้บังคับ ห้ามมใิห้ผูใ้ดด�าเนนิ

กจิการทีต้่องมกีารควบคมุภายในท้องถ่ินในลกัษณะทีเ่ป็นการค้า เว้นแต่จะได้รบัใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน

ท้องถิ่น

ในการออกใบอนญุาต เจ้าพนกังานท้องถิน่อาจก�าหนดเงือ่นไขโดยเฉพาะให้ผูรั้บใบอนญุาต

ปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่ก�าหนดไว้โดยทั่วไปในเทศบัญญัติ/ 

ข้อบัญญัตินี้ก็ได้

ใบอนุญาตให้ใช้ได้ส�าหรับกิจการประเภทเดียวและส�าหรับสถานที่แห่งเดียว

ข้อ ๒๕ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ด�าเนินกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่นในลักษณะ 

ที่เป็นการค้าจะต้องยื่นค�าขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีก�าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับแสดงเอกสาร

และหลักฐานดังต่อไปนี้ 

(๑) บัตรประจ�าตัวประชาชน

(๒) ส�าเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบกิจการ (ที่ดิน/อาคาร/ยานพาหะ)

(๓) หนังสือยินยอมรับก�าจัดจากสถานประกอบกิจการก�าจัดสิ่งปฏิกูล (กรณีท่ีส่งไปก�าจัด 

ที่อื่น) 
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(๔) หนงัสอืให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม (กรณีทีก่ฎหมายก�าหนด) 

(๕) หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (กรณีที่กฎหมายก�าหนด)

(๖) ใบมอบอ�านาจ (กรณีที่มีการมอบอ�านาจ)

(๗) หลักฐานอื่นที่จ�าเป็น

ข้อ ๒๖ เมื่อได้รับค�าขอรับใบอนุญาตหรือค�าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตรวจสอบความถูกต้องของค�าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน  

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นค�าขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อด�าเนินการ หากไม่สามารถด�าเนินการได ้

ในขณะนั้น ให้จัดท�าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลา 

ที่ก�าหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค�าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 

เจ้าพนักงานท้องถิน่ต้องออกใบอนญุาตหรอืมีหนงัสอืแจ้งค�าสัง่ไม่อนญุาตพร้อมด้วยเหตุผล

ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค�าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตาม 

ที่ก�าหนดในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้

ในกรณีที่มีเหตุจ�าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค�าสั่ง 

ไม่อนุญาตได้ภายในก�าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกิน 

สบิห้าวนัแต่ต้องมหีนงัสอืแจ้งการขยายเวลาและเหตจุ�าเป็นแต่ละครัง้ให้ผู้ขออนญุาตทราบก่อนสิน้ก�าหนด

เวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณา

ยังไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค�าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณา

แล้วเสร็จ พร้อมส�าเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง

ข้อ ๒๗ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน (หรือตำมที่เห็นสมควร) นับ

แต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว 

ข้อ ๒๘ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วัน 

ที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ�านาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค�าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค�าขอพร้อมกับ 

เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต

ข้อ ๒๙ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผย

และเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ

ข้อ ๓๐ ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถูกท�าลาย หรือช�ารุดในสาระที่ส�าคัญ ให้ผู้ได้รับ 

ใบอนญุาตย่ืนค�าขอรับใบแทนใบอนญุาตภายในสบิห้าวนันบัแต่วนัทีไ่ด้ทราบถงึการสญูหาย ถกูท�าลาย หรอื

ช�ารุด ตามแบบที่ก�าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้
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การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  

วิธีการ  และเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค�าขอรับใบแทนใบอนุญาตน�าส�าเนาบันทึกการแจ้ง

ความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท�าลาย หรือช�ารุดในสาระที่ส�าคัญ ให้ผู้ยื่นค�าขอรับใบแทน 

ใบอนุญาตน�าใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย

ข้อ ๓๑ ในกรณท่ีีปรากฏว่าผูร้บัใบอนญุาตตามเทศบญัญตั/ิข้อบญัญตันิี ้ไม่ปฏบิตัหิรอืปฏิบติั

ไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือ

เงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก�าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีได้รับใบอนุญาตตาม

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาท่ีเห็นสมควรแต่

ต้องไม่เกินสิบห้าวัน

ข้อ ๓๒ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจออกค�าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบ

อนุญาต

(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก

(๒) ต้องค�าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท�าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 

๒๕๓๕

(๓) ไม่ปฏบิตัหิรือปฏบิตัไิม่ถกูต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก�าหนดไว้เกี่ยวกับ

การประกอบกจิการตามท่ีได้รับใบอนญุาตตามเทศบัญญตั/ิข้อบญัญตันิี ้และการไม่ปฏบิติัหรอืปฏบัิตไิม่ถกู

ต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่

ที่เหมาะสมกับการด�ารงชีพของประชาชน

ข้อ ๓๓ ค�าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค�าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท�าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ

ใบอนุญาตทราบ ในกรณีท่ีไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค�าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค�าสั่ง

โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดค�าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล�าเนาหรือส�านักท�าการงาน

ของผูร้บัใบอนญุาต และให้ถอืว่าผูร้บัใบอนญุาตนัน้ได้รบัทราบค�าสัง่แล้วตัง้แต่เวลาทีค่�าสัง่ไปถงึ หรอืวนัปิด

ค�าสั่ง แล้วแต่กรณี

ข้อ ๓๔ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส�าหรับการประกอบกิจการที่ถูก 

เพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก�าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
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หมวด ๔

ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ

ข้อ ๓๕ ผูไ้ด้รบัใบอนญุาตต้องเสยีค่าธรรมเนยีมการออกใบอนญุาตตามบญัชค่ีาธรรมเนยีม

ที่ก�าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตส�าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาต 

ครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตส้ินอายุส�าหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังด�าเนิน

กจิการนัน้ ถ้ามไิด้เสยีค่าธรรมเนียมภายในเวลาทีก่�าหนด ให้ช�าระค่าปรบัเพิม่ขึน้อีกร้อยละยีสิ่บของจ�านวน 

ค่าธรรมเนียมที่ค้างช�าระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด�าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก�าหนดการ

เสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป

ในกรณทีีผู่ม้หีน้าทีต้่องเสยีค่าธรรมเนยีมตามวรรคหนึง่ค้างช�าระค่าธรรมเนยีมตดิต่อกันเกนิ

กว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด�าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่า

ธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ�านวน 

ข้อ ๓๖ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของ

ราชการส่วนท้องถิ่น

หมวด ๕

บทก�าหนดโทษ

ข้อ ๓๗ ผู้ใดฝ่าฝืนค�าสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติน้ี ต้อง

ระวางโทษตามทีก่�าหนดไว้ในบทก�าหนดโทษแห่งพระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และทีแ่ก้ไข

เพิ่มเติม

  ประกาศ  ณ  วันที่………………....... 

      (ลงชื่อ)

                   (………………………………….......)

            นายกเทศมนตร…ี……………/นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล...............

             เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

                (……………………...……)

ผู้ว่าราชการจังหวัด…………………/นายอ�าเภอ.................. 
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บัญชีค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต

ท้ายเทศบัญญัติเทศบาล………………/ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบล..................

ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

พ.ศ. ….

หมำยเหตุ อัตรำค่ำธรรมเนียมของแต่ละกิจกำรควรพิจำรณำก�ำหนดให้เป็นไปตำมควำมเหมำะสม เช่น 

ขนำดพื้นที่ จ�ำนวนสิ่งของ ขนำดควำมเสี่ยง ดังตัวอย่ำงในตำรำงกลุ่ม ๑(๑) และ กลุ่ม ๒(๑) เป็นต้น

ตัวอย่ำง

กลุ่ม ประเภทกิจการ
อัตราค่า

ธรรมเนียม

๑ 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) การประกอบกจิการเล้ียง รวบรวมสตัว์ หรอืธรุกจิอืน่ใดอนัมีลกัษณะท�านอง
เดียวกัน เพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น  ทั้งนี้ ไม่
ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการในทางตรง หรือทางอ้อม หรือไม่ก็ตาม 

….
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กลุ่ม ประเภทกิจการ
อัตราค่า

ธรรมเนียม

๒ กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์

(๑) การฆ่า หรือช�าแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จ�าหน่ายอาหาร เร่ขาย หรือ
ขายในตลาด

๑.๑) การฆ่าสัตว์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ......
๑.๑.๑ จ�านวน....ตัว
๑.๑.๒ จ�านวน....ตัว

๑.๒) การฆ่าสัตว์ขนาดเล็ก ได้แก่ ......
๑.๒.๑ จ�านวน....ตัว
๑.๒.๒ จ�านวน....ตัว

๑.๓) การช�าแหละสัตว์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ......
๑.๓.๑ จ�านวน....ตัว
๑.๓.๒ จ�านวน....ตัว

๑.๔) การช�าแหละสัตว์ขนาดเล็ก ได้แก่ ......
๑.๔.๑ จ�านวน....ตัว
๑.๔.๒ จ�านวน....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�าอื่นใดต่อสัตว์หรือพืช 
หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบ
ของอาหารสัตว์

....

(๗) การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง ....

๓
กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร เคร่ืองดื่ม น�้าดื่ม ยกเว้นในสถานที่จ�าหน่ายอาหาร 
การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน

(๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น�้าพริกแกง น�้าพริกปรุงส�าเร็จ เต้าเจี้ยว 
ซีอิ๊ว น�้าจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ

....

(๒) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลาร้า 
ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม�่า ไส้กรอก กะปิ น�้าปลา หอยดอง 
น�้าเคย น�้าบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน

....
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กลุ่ม ประเภทกิจการ
อัตราค่า

ธรรมเนียม

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

....

(๔) การผลติ สะสม หรอืแบ่งบรรจุ อาหารจากพชืหรอืสัตว์โดยการตาก 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 หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่
คล้ายคลึงกัน

....

(๘) การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอื่น ๆ ....

(๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น�้านม หรือผลิตภัณฑ์จากน�้านมสัตว์ ....

(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) การผลติ สะสม หรือแบ่งบรรจ ุเอททลิแอลกอฮอล์ สรุา เบยีร์ ไวน์ น�า้ส้ม
สายชู ข้าวหมาก น�้าตาลเมา

....

(๑๕) การผลิตน�้ากลั่น น�้าบริโภค น�้าดื่มจากเครื่องจ�าหน่ายอัตโนมัติ ....

(๑๖) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน�้าแข็ง ....

(๑๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น�้าอัดลม น�้าหวาน น�้าโซดา น�้าจากพืช 
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�้าตาล น�้าเชื่อม ....
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กลุ่ม ประเภทกิจการ
อัตราค่า

ธรรมเนียม
(๒๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ ....

(๒๒) การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น�้า ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น ....

(๒๓) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร ....

(๒๔) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร ....

๔
กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องส�าอาง ผลิตภัณฑ์
ท�าความสะอาด

(๑) การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา ....

(๒) การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องส�าอาง รวมทั้ง
สบู่ที่ใช้กับร่างกาย

....

(๓) การผลิต บรรจุส�าลี ผลิตภัณฑ์จากส�าลี ....

(๔) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมส�าเร็จรูป ....

(๕) การผลิตผงซักฟอก สบู่ น�้า ยาท�า ความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ท�าความ
สะอาดต่าง ๆ

....

๕ กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร

(๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน�้ามันจากพืช ....

(๒) การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ ....

(๓) การผลิต หรือแบง่บรรจุแป้งมนัส�า ปะหลงั แป้งสาค ูแป้งจากพชื หรอืแป้ง
อื่น ๆ ในท�านองเดียวกัน

....

(๔) การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม ....

(๕) การผลิตยาสูบ ....

(๖) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช ....

(๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่น�าไปผลิตปุ๋ย ....

(๘) การผลิตเส้นใยจากพืช ....

(๙) การตาก สะสม ขนถ่ายผลติผลของมันส�าปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด ....

๖ กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่

(๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ 
ด้วยโลหะหรือแร่

....
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กลุ่ม ประเภทกิจการ
อัตราค่า

ธรรมเนียม

(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)

....

(๕) การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบ
อนุญาตใน ๖ (๑)

....

(๖) การท�าเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่ ....

๗ กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล

(๑) การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์ ....

(๒) การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล ....

(๓) การซ่อม การปรบัแต่งเครือ่งยนต์ เครือ่งจกัร เครือ่งกล ระบบไฟฟ้า ระบบ
ปรับอากาศ หรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือ
เครื่องกล

....

(๔) การประกอบธรุกจิเกีย่วกบัยานยนต์ เครือ่งจกัรหรอืเครือ่งกล ซึง่มีไว้บรกิาร
หรือจ�าหน่าย และในการประกอบธุรกิจน้ันมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ 
เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย

....

(๕) การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์ ....

(๖) การผลิต สะสม จ�าหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่ ....

(๗) การจ�าหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์ หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ ....

(๘) การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตซ์ ....

(๙) การสะสม การซ่อมเคร่ืองกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วน
ประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า

....

๘ กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ

(๑) การผลิตไม้ขีดไฟ ....

(๒) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ท�าคิ้ว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร ....

(๓) การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งส�าเร็จสิ่งของเครื่องใช้หรือ
ผลิตภัณฑ์จากไม้ หวาย ชานอ้อย

....

(๔) การอบไม้ ....
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กลุ่ม ประเภทกิจการ
อัตราค่า

ธรรมเนียม
(๕) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป ....
(๖) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดด้วยกระดาษ ....
(๗) การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ ....
(๘) การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน ....

๙ กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ

(๑) การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถาน
พยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบประกอบ
การเพื่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

....

(๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด ....
(๓) การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถาน
พยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบประกอบ
การเพื่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

....

(๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน�้า อบไอน�้า อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการ
ให้บรกิารทีใ่นสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรอืในสถาน
ประกอบประกอบการเพือ่สขุภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ

....

(๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพื่อให้บริการ
พักชั่วคราวส�าหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการ
อื่นในท�านองเดียวกัน

....

(๖) การประกอบกจิการหอพกั อาคารชดุให้เช่า ห้องเช่า หรอืห้องแบ่งเช่าหรอื
กิจการอื่นในท�านองเดียวกัน ....

(๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ ....
(๘) การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นร�า ร�าวง รองแง็ง ดิสโกเธค 
คาราโอเกะ หรือตู้เพลง หรือการแสดงอื่น ๆ ในท�านองเดียวกัน ....

(๙) การประกอบกิจการสระว่ายน�้า หรือกิจการอื่น ๆ ในท�านองเดียวกัน เว้น
แต่เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๙ (๑) ....

(๑๐) การประกอบกิจการการเล่นสเก็ต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่น ๆ 
ในท�านองเดียวกัน ....

(๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับ
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือในสถานประกอบ
ประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

....
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กลุ่ม ประเภทกิจการ
อัตราค่า

ธรรมเนียม

(๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกก�าลังกาย ....

(๑๓) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน�้าหนัก ....

(๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม ....

(๑๕) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ ....

(๑๖) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ ....

(๑๗) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข 
วิทยาศาสตร์หรือสิ่งแวดล้อม

....

(๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย ....

(๑๙) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ ....

(๒๐) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ ....

(๒๑) การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน�้า 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 เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน 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
อัตราค่า

ธรรมเนียม
(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�า
ละลาย

....

(๒) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ ....

(๓) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ....

(๔) การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก ....

(๕) การพ่นสี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๗ (๑) ....

(๖) การผลติสิง่ของเครือ่งใช้หรอืผลติภณัฑ์ด้วยยางเทยีม พลาสตกิ เซลลลูอยด์ 
เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง

....

(๗) การโม่ สะสม หรือบดชัน ....

(๘) การผลิตสีหรือน�้ามันผสมสี ....

(๙) การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ ....

(๑๐) การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่
คล้ายคลึง

....

(๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง ....

(๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง ....

(๑๓) การผลิตน�้าแข็งแห้ง ....

(๑๔) การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบใน
การผลิตดอกไม้เพลิง

....

(๑๕) การผลิตแชลแล็ค หรือสารเคลือบเงา ....

(๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารก�าจัดศัตรูพืชหรือพาหะน�าโรค ....

(๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว ....

๑๓ กิจการอื่น ๆ
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กลุ่ม ประเภทกิจการ
อัตราค่า

ธรรมเนียม

(๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร ....

(๒) การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า

....

(๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง ....

(๔) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร ....

(๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช�ารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ ....

(๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า ....

(๗) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้แล้วเพื่อน�าไปใช้ใหม่หรือแปร
สภาพเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่

....

(๘) การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ ....

(๙) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา ....

(๑๐) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร ....

(๑๑) การให้บริการควบคุมป้องกันและก�าจัดแมลง หรือสัตว์พาหะน�าโรค ....

(๑๒) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง ....

(๑๓) การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล ....

หมำยเหตุ  ตัวอย่างเอกสารแนบท้ายเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ประกอบด้วย

  ๑) อัตราค่าธรรมเนียม/บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม (ตามตัวอย่างข้างต้น)

  ๒) แบบค�าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต

  ๓) บันทึกข้อความค�าแนะน�าให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานประกอบกิจการ

  ๔) บันทึกข้อความรายงานผลการตรวจสภาพของสถานประกอบกิจการเพื่อประกอบการ

พิจารณาอนุญาต

  ๕) หนังสือแจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ

  ๖) หนังสือแจ้งการอนุญาต (เพื่อให้มารับใบอนุญาต)

  ๗) ใบอนุญาต

๘) ค�าสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ

๙) แบบค�าขอใบแทนใบอนุญาต

๑๐) ใบแทนใบอนุญาต

 โดยที่เอกสารตัวอย่างในล�าดับที่  ๒ - ๑๐ จะเหมือนกับข้อบัญญัติท้องถิ่นเรื่องอื่น ๆ  จึงน�าไปรวม

กันไว้ที่บทท้ายหนังสือเล่มนี้
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บันทึกหลักการและเหตุผล
  ประกอบร่างเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติสุขลักษณะในการด�าเนินกิจการ...........................

พ.ศ. ....

หลักการ

  ให้มีเทศบญัญัติ/ข้อบญัญัตว่ิาด้วยสุขลกัษณะในการด�าเนนิกจิการ..........................................
เหตุผล

โดยท่ีการด�าเนินกจิการ.................................................ทีไ่ม่ถูกต้องด้วยสขุลกัษณะอาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพของประชาชน และก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สมควรก�าหนดสุขลักษณะ
ส�าหรบัให้ผูด้�าเนนิกิจการ.................................................ปฏบัิตเิกีย่วกบัการดแูลสภาพหรอืสุขลักษณะของ
สถานที่ที่ใช้ด�าเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ จึงตราเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้
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( ร่าง )
เทศบัญญัติเทศบาล………………./ข้อบัญญัติองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น...................

สุขลักษณะในการด�าเนินกิจการ................................................
พ.ศ. ….

 โดยที่ เป ็นการสมควรให ้มี เทศบัญญัติ /ข ้อบัญญัติว ่ าด ้วยสุขลักษณะในการด�า เนิน 
กิจการ............................ 
 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา  ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือ มาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การบริหารส่วนต�าบล  
พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (กรณีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบล)  ประกอบมาตรา ๓๒ แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เทศบาล……................../องค์การบริหาร
ส่วนต�าบล......................โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล……................./สภาองค์การบริหารส่วน
ต�าบล.............และผู้ว่าราชการจังหวัด……............/นายอ�าเภอ.................จึงตราเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติไว้
ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ เทศบญัญตันีิเ้รยีกว่า “เทศบญัญตัเิทศบาล…………..สขุลกัษณะในการด�าเนนิกจิการ............. 
พ.ศ. ….”/ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบล............สุขลักษณะในการด�าเนิน
กิจการ....................... พ.ศ. ................”
 ข้อ ๒ เทศบญัญัตนิีใ้ห้ใช้บงัคบัในเขตเทศบาล………. ตัง้แต่เม่ือได้ประกาศไว้โดยเปิดเผยทีส่�านกังาน
เทศบาล………..แล้วเจ็ดวัน /ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบล ......................... 
ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
 ข้อ ๓ ในเทศบัญญัตินี้
 “...................” หมายความว่า ........................................ 
 “...................” หมายความว่า ........................................
 “ราชการส่วนท้องถิน่” หมายความว่า เทศบาล.................... /องค์การบรหิารส่วนต�าบล................
 “เจ้าพนกังานท้องถิน่” หมายความว่า นายกเทศมนตร.ี...... /นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบล......
 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
 ข้อ ๔ ให้นายกเทศมนตรี…………./นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล......................เป็นผู้รักษาการ
ให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ และให้มีอ�านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค�าสั่งเพื่อปฏิบัติการ 
ให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้



ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 79

หมวด ๑
บททั่วไป

ข้อ ๕ ผู้ด�าเนินกิจการ...................................... ต้องด�าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ และเง่ือนไขท่ีก�าหนดตามเทศบัญญัตินี้ รวมท้ังกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความ
ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

สถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในท้องท่ีที่กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองหรือกฎหมายว่าด้วย         
การควบคุมอาคารมผีลใช้บงัคับ สถานประกอบกจิการทีเ่ป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรอืสถาน
ประกอบกิจการที่มีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย แล้วแต่กรณี 

หมวด  ๒
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปส�าหรับให้ผู้ด�าเนินกิจการปฏิบัติ 

เกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ด�าเนินกิจการ
และมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ

ค�ำชีแ้จง ข้อก�ำหนดในหมวดนี ้โปรดตรวจสอบดวู่ำคณะกรรมกำรสำธำรณสุขได้มีค�ำแนะน�ำหลักเกณฑ์กำร
ควบคุมกิจกำรนี้แล้วหรือไม่ โดย

๑) กรณีท่ีมีค�ำแนะน�ำคณะกรรมกำรสำธำรณสุขว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรควบคุมกิจกำร 
นีแ้ล้ว ให้ท่ำนใช้หลกัเกณฑ์ตำมค�ำแนะน�ำนัน้ โดยสำมำรถพจิำรณำปรบัใช้ให้เหมำะสมกบัสภำพแห่งท้องที ่
ของท่ำนได้

๒) กรณีที่ไม่มีค�ำแนะน�ำคณะกรรมกำรสำธำรณสุขว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรควบคุมกิจกำรนี้ 
ให้ท่ำนปรกึษำหำรอืกบัเจ้ำพนกังำนสำธำรณสขุในพ้ืนทีจั่งหวดัของท่ำน เพือ่ก�ำหนดหลกัเกณฑ์กำรควบคุม
กิจกำรนี้ให้เหมำะสมกับสภำพแห่งท้องที่ของท่ำน

ทั้งนี้ กิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพทุกประเภทที่ท่ำนก�ำหนดให้ต้องมีกำรควบคุม 
ในท้องถิน่จะต้องปฏบิตัใิห้เป็นไปตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยควบคมุกจิกำรทีเ่ป็นอนัตรำยต่อสขุภำพทีอ่อกตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรสำธำรณสุขเป็นพื้นฐำนอยู่แล้ว และหลักเกณฑ์ที่จะก�ำหนดในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ 
นี้ก็ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงดังกล่ำว......โปรดระวังด้วย 
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หมวด  ๓
บทก�าหนดโทษ

ข้อ .. ผู้ใดฝ่าฝืนค�าสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่
ก�าหนดไว้ในบทก�าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

   ประกาศ  ณ  วันที่………………....... 

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

             เห็นชอบ

(ลงชื่อ)
             (………………......…………)
ผู้ว่าราชการจังหวัด…………/นายอ�าเภอ............. 
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ

 สุขลักษณะในการด�าเนินกิจการการผลิต สะสม แบ่งบรรจุ และขนส่งน�้าแข็ง
พ.ศ. ....

หลักการ

ให้มีเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติว่าด้วยสุขลักษณะในการด�าเนินกิจการการผลิต สะสม  
แบ่งบรรจุ และขนส่งน�้าแข็ง  

เหตุผล

โดยท่ีการด�าเนินกิจการการผลิต สะสม แบ่งบรรจุ และขนส่งน�้าแข็งที่ไม่ถูกต้องด้วย
สุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน และก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สมควร
ก�าหนดสุขลักษณะส�าหรับให้ผู้ด�าเนินกิจการการผลิต สะสม แบ่งบรรจุ และขนส่งน�้าแข็งปฏิบัติเกี่ยวกับ
การดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ด�าเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ  
จึงตราเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้
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( ร่าง )
เทศบัญญัติเทศบาล………………......ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบล......................

สุขลักษณะในการด�าเนินกิจการการผลิต สะสม แบ่งบรรจุ และขนส่งน�้าแข็ง
พ.ศ. ….

โดยทีเ่ป็นการสมควรให้มเีทศบญัญตั/ิข้อบญัญตัว่ิาด้วยควบคมุกจิการการผลติ สะสม แบ่งบรรจุ 
และขนส่งน�้าแข็ง 

อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา  ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ ประกอบมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ 
เทศบาล……........../องค์การบริหารส่วนต�าบล................โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล……........./ 
สภาองค์การบรหิารส่วนต�าบล......................และผู้ว่าราชการจงัหวดั……............../นายอ�าเภอ.....................
จึงตราเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาล…………….สุขลักษณะในการด�าเนินกิจการ
การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ และขนส่งน�้าแข็ง พ.ศ. ….” / ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหาร 
ส่วนต�าบล..............................สุขลักษณะในการด�าเนินกิจการการผลิต สะสม แบ่งบรรจุ และขนส่งน�้าแข็ง 
พ.ศ. ............”  

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาล………............................. ตั้งแต่เม่ือได้ประกาศไว้
โดยเปิดเผยที่ส�านักงานเทศบาล………................แล้วเจ็ดวัน/ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต�าบล..................................ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้

“สถานประกอบกิจการ” หมายถึง สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต ตัด บด 
โม่ สะสม แบ่งบรรจุ และค้าส่งน�้าแข็งเพ่ือการจ�าหน่าย ยกเว้นการผลิตเพื่อใช้ในสถานที่จ�าหน่ายอาหาร 
และเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

“น�้าแข็ง” หมายถึง น�้าที่น�ามาผ่านกระบวนการท�าความเย็นจนแข็งตัวเป็นก้อน เช่น น�้าแข็งซอง 
น�้าแข็งหลอด น�้าแข็งบด เป็นต้น 

“ราชการส่วนท้องถิน่” หมายความว่า เทศบาล..................../องค์การบรหิารส่วนต�าบล.................
“เจ้าพนกังานท้องถิน่” หมายความว่า นายกเทศมนตร.ี......./นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบล.......
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
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ข้อ ๔ ให้นายกเทศมนตร…ี……….../นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบล..................เป็นผูร้กัษา
การให้เป็นไปตามเทศบญัญตั/ิข้อบญัญติันี ้และให้มอี�านาจออกระเบยีบ ประกาศ หรอืค�าสัง่เพือ่ปฏบิติัการ
ให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้

หมวด ๑
บททั่วไป

ข้อ ๕ ผู้ด�าเนินกิจการการผลิต สะสม แบ่งบรรจุ และขนส่งน�้าแข็งต้องด�าเนินการให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไขท่ีก�าหนดตามเทศบญัญตั/ิข้อบญัญตันิี ้รวมทัง้กฎกระทรวงและประกาศ
กระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

สถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในท้องท่ีที่กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองหรือกฎหมายว่าด้วย         
การควบคุมอาคารมผีลใช้บงัคับ สถานประกอบกจิการทีเ่ป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรอืสถาน
ประกอบกิจการที่มีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย แล้วแต่กรณี 

หมวด  ๒
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปส�าหรับให้ผู้ด�าเนินกิจการปฏิบัติ 

เกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ด�าเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อ
สุขภาพ

ส่วนที่ ๑
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ ในการควบคุมการประกอบกิจการการผลิต

ข้อ ๖ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสถานที่ตั้ง และสุขลักษณะอาคารที่ใช้ในการผลิต 
๑) ต้ังอยูห่่างจากชุมชน หรอืสาธารณสถาน ได้แก่ สถานศกึษา ศาสนสถาน โบราณสถาน 

สถานพยาบาล หรือสถานท่ีอ่ืนๆ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยผังเมือง และกฎหมายอื่น 
ที่เกี่ยวข้อง และอยู่ห่างจากแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษหรือแหล่งที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนกับผลิตภัณฑ์ เช่น  
โรงบ�าบดั น�า้เสยี สถานทีก่�าจัดมลูฝอย เมรเุผาศพ สถานทีผ่ลติวตัถมุพีษิ สถานทีเ่ลีย้งสตัว์ เป็นต้น โดยมิให้ 
ใช้บังคับกับสถานประกอบกิจการที่ตั้งข้ึนก่อนวันที่ข้อบัญญัติท้องถิ่นใช้บังคับและมีข้อจ�ากัด เร่ือง 
สถานที่ตั้ง ทั้งนี้ ต้องมีการป้องกันเหตุร�าคาญ และผลกระทบต่อสุขภาพแก่ผู้อาศัยในบริเวณใกล้เคียง 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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๒) อาคารผลิตและบริเวณโดยรอบ ควรมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
๑. อาคารผลิตและบริเวณโดยรอบสะอาด ไม่มีน�้าขัง ไม่มีการสะสมสิ่งของ

ที่ไม่ใช้แล้ว สิ่งปฏิกูล มูลฝอย และมีระบบระบายน�้าอยู่ในสภาพดี 
๒. ในกรณีที่อาคารผลิตอยู่ใกล้เคียงบริเวณที่มีสภาพไม่เหมาะสม อาจก่อ

ให้เกิดการปนเปื้อน ต้องมีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการปนเปื้อน 
๓. อาคารผลิตมีขนาดเหมาะสม มีการออกแบบและก่อสร้างในลักษณะที่

ง่ายต่อการท�าความสะอาด บ�ารุงรักษา แยกบริเวณผลิตให้เป็นสัดส่วน เพื่อป้องกันการปนเปื้อน 
๔. พื้น ผนัง เพดานของอาคารผลิต ต้องก่อสร้างด้วยวัสดุที่คงทน เรียบ 

ท�าความสะอาด ง่าย ไม่ดูดซับน�้า ไม่เป็นแหล่งสะสมของสิ่งสกปรกและเชื้อโรค 
๕. จัดให้มีพื้นที่เพียงพอที่จะติดตั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักรที่ใช้

ในการผลิตให้เป็นไปตามสายงานการผลิตแต่ละประเภท 
๖. จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน หลอดไฟในอาคารผลิตต้อง

มีครอบป้องกัน และมีการระบายอากาศที่เหมาะสม 
๗. พื้นผิวบริเวณปฏิบัติงานที่สัมผัสกับน�้าแข็ง ต้องท�าด้วยวัสดุผิวเรียบ ไม่

เป็นสนิม ไม่ท�าปฏิกิริยากับน�้าแข็ง และท�าความสะอาดได้ง่าย และมีความสูงในระดับที่สามารถป้องกัน
การปนเปื้อนสิ่งสกปรกสู่น�้าแข็ง เช่น กรณีเป็นโต๊ะต้องสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๖๐ ซม. กรณียกพื้นต้องสูง
จากพื้นไม่น้อยกว่า ๒๐ ซม. 

ข้อ ๗ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักรในการผลิต 
๑) ภาชนะ และอุปกรณ์ในการผลิตที่สัมผัสกับน�้าแข็ง ต้องไม่เป็นสนิม ท�าจากวัสดุ

ที่ไม่ท�าปฏิกิริยากับน�้าแข็งที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค 
๒) ออกแบบและติดตั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักรที่ใช้อย่างเหมาะสม เพื่อ

ความสะดวกในการท�าความสะอาด และป้องกันการปนเปื้อนที่อาจจะเกิดขึ้น 
๓) ถังเก็บกักน�้าดิบ ท่อส่งน�้า และเครื่องมืออื่น ๆ ต้องอยู่ในสภาพดี และไม่ท�าให้

เกิดการปนเปื้อนระหว่างการผลิต 
ข้อ ๘ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมกระบวนการผลิต และขนส่ง 

๑) การด�าเนนิการทุกขัน้ตอนจะต้องมกีารควบคมุตามหลกัสขุาภบิาลทีด่ตีัง้แต่การ
ตรวจสอบคุณภาพน�้าดิบ การส่งน�้า การจัดเตรียม การผลิต การบรรจุ การเก็บรักษาน�้าแข็ง 

๑. น�้าท่ีใช้ในการผลิต น�้าที่ใช้แช่ส�าหรับถอดน�้าแข็งออกจากซอง ต้องมี
คุณภาพได้มาตรฐานน�้าบริโภค มีการตรวจสอบคุณภาพอย่างสม�่าเสมอ 

๒. น�้าแข็งที่ผลิตต้องมีการขนย้าย เก็บรักษาและน�าไปใช้ในสภาพที่ถูก
สุขลักษณะ 

๓. มีการควบคุมและจัดท�าบันทึกความเข้มข้นของคลอรีนคงเหลือในน�้า 
บริเวณจุดต่างๆ ของกระบวนการผลิต เช่น อ่างคลอรีนส�าหรับจุ่มรองเท้าบูท น�้าในบ่อแช่ซอง น�้าส�าหรับ
ล้างพื้น เป็นต้น 
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๔. จัดท�าบันทึกและรายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน�้าแข็ง เพื่อให้
สามารถตรวจสอบได้ 

๕. ภาชนะบรรจุน�้าแข็งเพื่อจ�าหน่ายต้องสะอาด ใช้บรรจุเฉพาะน�้าแข็ง
เท่านัน้ และต้องม ีฉลากระบชุือ่ ท่ีอยูข่องสถานทีผ่ลติ และมเีลขสาระบบตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ
ว่าด้วยน�้าแข็ง 

๒) ในการขนส่งน�้าแข็งให้มีภาชนะรองรับ ไม่วางกับพื้นโดยตรง และพาหนะขนส่ง
ต้องสะอาด มีการท�าลายเชื้อที่พื้นผิวพาหนะก่อนการขนส่งทุกครั้ง 

ข้อ ๙ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสุขาภิบาล 
๑) น�้าใช้ภายในสถานประกอบกิจการต้องเป็นน�้าสะอาดและจัดให้มีการปรับปรุง

คุณภาพน�้าตามความจ�าเป็น 
๒) จัดให้มีห้องส้วมโดยต้องแยกจากบริเวณผลิต หรือไม่เปิดตรงสู่บริเวณผลิต 
๓) จัดให้มอ่ีางล้างมอืในบรเิวณผลติและอ่างล้างมอืหน้าห้องส้วม มสีบู่และมอีปุกรณ์

ที่ท�าให้มือแห้งที่ถูกสุขอนามัย 
๔) จัดให้มีมาตรการป้องกัน ควบคุม ก�าจัดสัตว์และแมลงพาหะน�าโรคในสถาน

ประกอบกิจการ 
๕) ห้ามน�าสัตว์เลี้ยงเข้าไปในบริเวณอาคารผลิต 
๖) จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ มีจ�านวนเพียงพอ โดยจัดวาง 

ในบริเวณที่เหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนต่อวัตถุดิบ ภาชนะอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ 
๗) จัดให้มีการบ�าบัดน�้าเสียตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
๘) จัดให้มีทางระบายน�้าทิ้งและสิ่งโสโครกอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และ 

ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนเข้าสู่กระบวนการผลิต 
๙) การด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานประกอบการ จัดให้มีมาตรการป้องกัน  

เพือ่ไม่ท�าให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตรุ�าคาญหรอือาจเป็นอนัตรายต่อสขุภาพอนามัยของผูป้ฏบัิตงิาน และ
ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง 

ข้อ ๑๐ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบ�ารุงรักษา และการท�าความสะอาด 
๑) พื้น ผนัง เพดาน และบริเวณอาคารสถานที่ผลิตต้องท�าความสะอาด และบ�ารุง

รักษาให้อยู่ในสภาพดี รวมทั้งมีการจัดท�าบันทึกการท�าความสะอาดเป็นประจ�า 
๒) ถังเก็บกักน�้า ระบบปรับปรุงคุณภาพน�้า ท่อส่งน�้า เครื่องมือ อุปกรณ์ และ

เครื่องจักร ต้องมีการ บ�ารุงรักษา และท�าความสะอาด ตามก�าหนดเวลาที่เหมาะสม 
๓) การใช้สารเคมีในการล้างท�าความสะอาด ต้องอยูภ่ายใต้เงือ่นไขทีป่ลอดภยั และ

การเก็บรักษาวัตถุดังกล่าวจะต้องแยกเก็บเป็นสัดส่วน 
๔) สารหล่อลื่นเครื่องมือ เครื่องจักร ตลอดจนเคมีวัตถุท่ีเก่ียวข้องกับการผลิต  

ต้องเป็นสารที่อนุญาตให้ใช้ในกระบวนการผลิตอาหาร 
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ข้อ ๑๑ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน 
๑) ผู้ปฏิบัติงานต้องไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคน่ารังเกียจ หรือมีบาดแผลอันอาจ 

ก่อให้เกิดการปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์ และมีการตรวจสุขภาพประจ�าปี 
๒) ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตทุกคน ขณะปฏิบัติงานต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

๑.  สวมเสือ้ผ้าท่ีสะอาด เสือ้มีแขนท่ีสามารถป้องกันการปนเป้ือนสูผ่ลติภณัฑ์ได้ 
๒. ตดัเลบ็มอืให้สัน้อยูเ่สมอ ล้างมือให้สะอาดทกุครัง้ก่อนเริม่ปฏบัิตงิานและ

หลังการปนเปื้อน 
๓. ไม่สวมเครื่องประดับต่างๆ เช่น แหวน สายข้อมือ สายสิญจน์ สายสร้อย 

ต่างหู และอื่น ๆ ขณะปฏิบัติงาน 
๔. ในกรณีที่มีบาดแผลต้องใช้ที่ปิดแผลชนิดกันน�้า และสวมถุงมือทับอีก

ชั้นขณะปฏิบัติงาน โดยถุงมือต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สะอาด ท�าด้วยวัสดุที่ไม่มีสารละลายหลุดออกมา 
ปนเปื้อนผลิตภัณฑ์ 

๕. มีการท�าความสะอาดรองเท้าบูทที่ใช้ในบริเวณผลิต เช่น การจุ่มรองเท้า
ในสารละลายคลอรีนก่อนเข้าบริเวณผลิต 

๖. ไม่บริโภคอาหารและเครื่องดื่ม ไม่สูบบุหรี่ ในบริเวณปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การผลิต 

๗. เสือ้ผ้า เครือ่งใช้ส่วนตวั มีทีเ่กบ็เป็นสัดส่วนและแยกจากบรเิวณการผลติ 
๘. กรณีเจ็บป่วยไม่สบาย ต้องหยุดงานจนกว่าจะหาย หรือปรับเปลี่ยน

หน้าที่ที่ไม่เกี่ยวกับกระบวนการผลิต 
๓) ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับการอบรม หรือการแนะน�าเกี่ยวกับสุขอนามัยที่ดีและ

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
๔) ผู้ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตหรือบุคคลภายนอกที่เข้าบริเวณผลิตต้อง

ปฏิบัติตัวเช่นเดียวกับผู้ปฏิบัติงานในบริเวณผลิต 
ข้อ ๑๒ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัย และการจัดบริการส�าหรับผู้ปฏิบัติงาน 

๑) จดัให้มป้ีายสญัลกัษณ์เตือนภยั สญัญาณแจ้งเหตอุนัตราย และข้อปฏบิตัเิกีย่วกบั
ความปลอดภัยติดตั้งตามต�าแหน่งต่าง ๆ ที่ส�าคัญ รวมถึงจัดให้มีระบบการป้องกันอุบัติเหตุจากเครื่องจักร 
และอื่น ๆ 

๒) จัดให้มีระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และมีเครื่องดับเพลิงที่เหมาะสมใช้การ
ได้ดี ต้ังอยู่ในต�าแหน่งท่ีสามารถใช้งานได้สะดวก รวดเรว็ และผูป้ฏบิตังิานสามารถใช้อปุกรณ์ได้อย่างถกูต้อง 

๓) มีการป้องกันอันตรายจากเสียงดัง ายในสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานและกฎหมายเกี่ยวข้อง 
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๔) มีการป้องกันอันตรายจากสารเคมี และกลิ่นสารเคมีในบริเวณการผลิตจากการ
ประกอบกิจการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท�างานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

๕) มีมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบท�าความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสาร
ท�าความเย็นในโรงงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

๖) มีมาตรการหรือแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท�างาน หรือ
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ เช่น เหตุเพลิงไหม้ สารเคมีรั่วไหลที่อาจมีผลต่อชีวิต ทรัพย์สิน หรือสิ่ง
แวดล้อม สถานประกอบการต้องแจ้งหน่วยงานราชการทีเ่ก่ียวข้องทราบทนัท ีและมมีาตรการในการควบคมุ
ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เช่น 

๑. จัดท�าผังอพยพ แสดงที่ตั้งทางหนีไฟหรือทางฉุกเฉิน 
๒. ต้องมีความรู้ในการรับมือกับเหตุฉุกเฉิน 
๓. จัดให้มกีารปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น การดแูลสขุภาพอนามัยส�าหรบัผูป้ฏิบติั

งานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
๔. มีระบบแจ้งเตือนหรือแผนความปลอดภัย และมีการซ้อมแผนกรณีเกิด

เหตุฉุกเฉิน เช่น เพลิงไหม้ หรือ สารเคมีรั่วไหล เป็นต้น 
๗) จดัให้มกีารตรวจสขุภาพผู้ปฏบัิตงิานประจ�าปีของผู้ปฏบิตังิานทีป่ฏิบัตงิานเกีย่ว

กับปัจจัยเสี่ยงเพื่อประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน 

๘) จัดให้มีห้องพยาบาลหรือชุดปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นไว้ในสถานประกอบกิจการ
และพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 

ส่วนที่ ๒
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ ในการควบคุมการประกอบกิจการการสะสม แบ่งบรรจุและค้าส่งน�้าแข็ง

ข้อ ๑๓ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะอาคาร 
๑) อาคารและบริเวณโดยรอบอาคารสะอาด ไม่มีน�้าขัง ไม่มีการสะสมสิ่งของที่ไม่

ใช้แล้ว สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
๒) พ้ืน ผนงั เพดานของอาคารต้องก่อสร้างด้วยวสัดทุีค่งทน เรยีบ ท�าความสะอาด

ง่าย ไม่ดูดซับน�้า ไม่เป็นแหล่งสะสมของสิ่งสกปรกและเชื้อโรค 
๓) สถานที่สะสม แบ่งบรรจุ จ�าหน่าย ต้องแยกเป็นสัดส่วนไม่ปะปนกับที่อยู่อาศัย

หรือการประกอบกิจการอื่น ๆ เพื่อให้ป้องกันการปนเปื้อน 
๔) จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอ และมีการระบายอากาศที่ดี 
๕) ห้ามน�าสัตว์เลี้ยงเข้าไปในบริเวณที่สะสม และแบ่งบรรจุน�้าแข็ง 
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๖) พื้นผิวบริเวณปฏิบัติงานที่สัมผัสกับน�้าแข็ง ต้องท�าด้วยวัสดุผิวเรียบ ไม่เป็นสนิม 
ไม่ท�าปฏกิิรยิากับน�า้แขง็ และท�าความสะอาดได้ง่าย และมคีวามสงูในระดับท่ีสามารถป้องกนัการปนเป้ือน 
ส่ิงสกปรกสู่น�้าแข็ง เช่น กรณีเป็นโต๊ะ ต้องสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๖๐ ซม. กรณียกพื้น ต้องสูงจากพ้ืน 
ไม่น้อยกว่า ๒๐ ซม. 

ข้อ ๑๔ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของอุปกรณ์ ภาชนะที่ใช้บรรจุ 
๑) ภาชนะและอุปกรณ์ท่ีสัมผัสกับน�้าแข็ง ท�าจากวัสดุที่ปลอดภัยไม่ท�าปฏิกิริยา 

กับน�้าแข็ง อยู่ในสภาพดี ไม่เป็นสนิม 
๒) วัสดุที่ใช้คลุมหรือห่อหุ้มน�้าแข็ง มีสภาพดีสะอาด ไม่เป็นที่สะสมของสิ่งสกปรก

และเชื้อโรค และป้องกันการปนเปื้อนได้ 
๓) ภาชนะบรรจนุ�า้แขง็ต้องสะอาด มสีภาพดี ท�าจากวสัดทุีไ่ม่ท�าปฏกิริยิากบัน�า้แข็ง 
๔)  ภาชนะบรรจุน�้าแข็งเพื่อจ�าหน่ายต้องสะอาด ใช้บรรจุเฉพาะน�้าแข็งเท่านั้น 

ไม่เคยใช้บรรจุสิ่งของอ่ืน และต้องมีฉลากระบุชื่อ ที่อยู่ ของสถานที่ผลิต และมีเลขสารบบตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยน�้าแข็ง ในกรณีที่รับมาจากโรงผลิตแล้วน�ามาแบ่งบรรจุขายต้องมีหลักฐานให้
ทราบถึงแหล่งที่มาของน�้าแข็งได้ 

ข้อ ๑๕ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมกระบวนการและการขนส่ง 
๑) การสะสม แบ่งบรรจุ การขนส่ง และจ�าหน่ายน�้าแข็ง ต้องมีภาชนะบรรจุหรือ

วัสดุปกคลุมหรือห่อหุ้มอย่างมิดชิดเพื่อป้องกันการปนเปื้อน 
๒) พาหนะที่ใช้ในการขนส่งต้องสะอาดโดยเฉพาะส่วนที่บรรทุกผลิตภัณฑ์ต้องมี

การท�าความสะอาด อย่างสม�่าเสมอ หากมีการน�าไปบรรทุกสิ่งของอื่น ๆ ต้องมีการท�าความสะอาดก่อน
น�ามาใช้ขนส่งน�้าแข็ง 

ข้อ ๑๖ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสุขาภิบาล 
๑) น�้าใช้ภายในสถานประกอบกิจการต้องเป็นน�้าสะอาดและจัดให้มีการปรับปรุง

คุณภาพน�้าตามความจ�าเป็น 
๒)  จดัให้มห้ีองส้วมโดยต้องแยกจากบรเิวณสะสม แบ่งบรรจ ุและค้าส่งน�า้แขง็ หรอื

ไม่เปิดตรงสู่บริเวณบริเวณสะสม แบ่งบรรจุ และค้าส่งน�้าแข็ง 
๓) จดัให้มอ่ีางล้างมอืหน้าห้องส้วม มีสบู่และมีอุปกรณ์ทีท่�าให้มือแห้งทีถ่กูสขุอนามยั 
๔) จัดให้มีมาตรการป้องกัน ควบคุม และก�าจัดสัตว์แมลงพาหะน�าโรคในสถาน

ประกอบกิจการอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 
๕) จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ มีจ�านวนเพียงพอ โดยจัดวางใน

บริเวณที่เหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนต่อวัตถุดิบ ภาชนะอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ 
๖) จัดให้มีรางระบายน�้าที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสม และไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน

เข้าสู่กระบวนการ สะสม แบ่งบรรจุ 
๗) การด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานประกอบการ จัดให้มีมาตรการป้องกัน  
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เพื่อไม่ท�าให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุร�าคาญหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและ 
ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง 

ข้อ ๑๗ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบ�ารุงรักษา และการท�าความสะอาด 
๑) พื้น และบริเวณอาคารสถานที่ต้องท�าความสะอาดอย่างสม�่าเสมอและบ�ารุง

รักษาให้อยู่ในสภาพดี 
๒) ถังเก็บกักน�้า ต้องมีสภาพดี มีการท�าความสะอาด ตามก�าหนดเวลาที่เหมาะสม 
๓) เครือ่งมอื อปุกรณ์ และภาชนะบรรจตุ้องมกีารตรวจสภาพและบ�ารงุรกัษาอย่าง

สม�่าเสมอให้อยู่ในสภาพดี ท�าความสะอาดทั้งก่อนและหลังการใช้งาน 
๔) การใช้สารเคมีในการล้างท�าความสะอาด ต้องอยูภ่ายใต้เงือ่นไขท่ีปลอดภยั และ

การเก็บรักษาวัตถุดังกล่าวจะต้องแยกเก็บเป็นสัดส่วน 
๕) สารหล่อลื่นเคร่ืองมือ เครื่องจักร ต้องเป็นสารที่อนุญาตให้ใช้ในกระบวนการ

ผลิตอาหาร 
ข้อ ๑๘ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน 

๑) ผู้ปฏิบัติงานต้องไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคน่ารังเกียจ หรือมีบาดแผลอันอาจ 
ก่อให้เกิดการปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์ และมีการตรวจสุขภาพประจ�าปี 

๒) ผู้ปฏิบัติงานทุกคน ขณะปฏิบัติงานต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
๑.  สวมเสือ้ผ้าทีส่ะอาด เสือ้มแีขนทีส่ามารถป้องกนัการปนเป้ือนสูผ่ลติภณัฑ์ได้ 
๒. ตัดเล็บให้สั้นอยู่เสมอ และล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

และหลังการปนเปื้อน 
๓. ไม่สวมเครื่องประดับต่างๆ เช่น แหวน สายข้อมือ สายสิญจน์ สร้อย  

ต่างหู และอื่น ๆ ขณะปฏิบัติงาน 
๔.  ใช้ถุงมือที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ และสะอาด ถูกสุขลักษณะ ท�าด้วยวัสดุ

ที่ไม่มีสารละลายหลุดออกมาปนเปื้อนผลิตภัณฑ์ ในกรณีที่มีบาดแผลต้องใช้ที่ปิดแผลชนิดกันน�้าก่อนสวม
ถุงมือ 

๕. มีการท�าความสะอาดรองเท้าบูทที่ใช้ในบริเวณสะสม แบ่งบรรจุ เช่น  
การจุ่มรองเท้าในสารละลายคลอรีนก่อนเข้าบริเวณสะสม แบ่งบรรจุ 

๖.  ไม่บริโภคอาหารและเครื่องดื่ม ไม่สูบบุหรี่ ในบริเวณที่ปฏิบัติงาน 
๗. เสื้อผ้า เครื่องใช้ส่วนตัว มีที่เก็บเป็นสัดส่วนและแยกจากบริเวณสะสม 

แบ่งบรรจุน�้าแข็ง 
๘.  กรณีเจ็บป่วยไม่สบายต้องหยุดงานจนกว่าจะหาย หรือปรับเปลี่ยน

หน้าที่ที่ไม่เกี่ยวกับกระบวนการสะสมแบ่งบรรจุน�้าแข็ง 
๓) ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับการอบรม หรือการแนะน�าเกี่ยวกับสุขอนามัยที่ดีและ

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
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ข้อ ๑๙ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัย และการจัดบริการส�าหรับผู้ปฏิบัติงาน 
๑) จัดให้มีระบบการป้องกันอุบัติเหตุจากเครื่องจักรและอื่น ๆ 
๒) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 

หมวด  ๓
บทก�าหนดโทษ

ข้อ ๒๐ ผู้ใดฝ่าฝืนค�าสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษ 
ตามที่ก�าหนดไว้ในบทก�าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม

  ประกาศ  ณ  วันที่………………....... 

      (ลงชื่อ)
                   (………………………………….......)
     นายกเทศมนตรี…………..นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบล...............

             เห็นชอบ
(ลงชื่อ)
             (………………......…………)
ผู้ว่าราชการจังหวัด…………/นายอ�าเภอ............ 
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(แบบแยกกิจกำร)
บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติควบคุมกิจการ....................................
พ.ศ. ....

หลักการ

ให้มีเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมกิจการ...................................... 

เหตุผล

โดยที่การด�าเนินกิจการ......................................ที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน และก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สมควรก�าหนด 
ให้กิจการ......................................เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่น ก�าหนดหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขทั่วไปส�าหรับให้ผู้ด�าเนินกิจการ......................................ปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือ 
สุขลักษณะของสถานท่ีท่ีใช้ด�าเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ หลักเกณฑ์ 
การอนุญาตให้ด�าเนนิกจิการ...................................... และอตัราค่าธรรมเนยีมการออกใบอนญุาตให้ด�าเนนิ 
กิจการ...................................... จึงตราเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้
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( ร่าง )
          เทศบัญญัติเทศบาล…………………/ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบล...................

ควบคุมกิจการ....................................................  
พ.ศ. ….

โดยทีเ่ป็นการสมควรให้มเีทศบัญญติั/ข้อบญัญตัว่ิาด้วยควบคมุกิจการ...........................................

อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา  ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
๒๔๙๖ และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเตมิ (กรณเีทศบญัญตั)ิ หรอื มาตรา ๗๑ แห่งพระราชบญัญตัสิภาต�าบลและองค์การ
บริหารส่วนต�าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (กรณีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบล)  ประกอบ
มาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เทศบาล…….........../องค์การบริหารส่วนต�าบล...............
โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล……........./สภาองค์การบริหารส่วนต�าบล............และผู้ว่าราชการ
จังหวัด……............/นายอ�าเภอ.................จึงตราเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ เทศบญัญตันิีเ้รยีกว่า “เทศบญัญตัเิทศบาล...................ควบคมุกจิการ............................  
พ.ศ. ......….”/ข้อบญัญตัน้ีิเรยีกว่า “ข้อบัญญติัองค์การบรหิารส่วนต�าบล.................ควบคมุกิจการ........................... 
พ.ศ. ........”

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาล………. ตั้งแต่เม่ือได้ประกาศไว้โดย
เปิดเผยที่ส�านักงานเทศบาล………..แล้วเจ็ดวัน /ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วน
ต�าบล.........................ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในเทศบัญญัตินี้
“...................” หมายความว่า........................................ 
“...................” หมายความว่า........................................
“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาล................../องค์การบริหารส่วน

ต�าบล....................
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรี......../นายกองค์การบริหารส่วน

ต�าบล.........
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๔ ให้นายกเทศมนตร…ี………..../นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบล.................เป็นผูร้กัษา

การให้เป็นไปตามเทศบญัญตั/ิข้อบญัญติันี ้และให้มอี�านาจออกระเบยีบ ประกาศ หรอืค�าสัง่เพือ่ปฏบิติัการ
ให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้
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หมวด ๑
บททั่วไป

ข้อ ๕ ให้กิจการ......................................เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่น
ข้อ ๖ ผู้ด�าเนินกิจการ...................................... ต้องด�าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  

วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�าหนดตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออก
ตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

สถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในท้องที่ที่กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองหรือกฎหมายว่าด้วย         
การควบคุมอาคารมผีลใช้บงัคับ สถานประกอบกจิการทีเ่ป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรอืสถาน
ประกอบกิจการที่มีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย แล้วแต่กรณี

หมวด  ๒
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปส�าหรับให้ผู้ด�าเนินกิจการปฏิบัติ 

เกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ด�าเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อ
สุขภาพ

ค�ำชีแ้จง ข้อก�ำหนดในหมวดนี ้โปรดตรวจสอบดวู่ำคณะกรรมกำรสำธำรณสุขได้มีค�ำแนะน�ำหลักเกณฑ์กำร
ควบคุมกิจกำรนี้แล้วหรือไม่ โดย

๑) กรณีท่ีมีค�ำแนะน�ำคณะกรรมกำรสำธำรณสุขว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรควบคุมกิจกำร 
นีแ้ล้ว ให้ท่ำนใช้หลกัเกณฑ์ตำมค�ำแนะน�ำนัน้ โดยสำมำรถพจิำรณำปรบัใช้ให้เหมำะสมกบัสภำพแห่งท้องที ่
ของท่ำนได้

๒) กรณีที่ไม่มีค�ำแนะน�ำคณะกรรมกำรสำธำรณสุขว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรควบคุมกิจกำรนี้ 
ให้ท่ำนปรกึษำหำรอืกับเจ้ำพนกังำนสำธำรณสขุในพ้ืนทีจั่งหวดัของท่ำน เพือ่ก�ำหนดหลกัเกณฑ์กำรควบคุม
กิจกำรนี้ให้เหมำะสมกับสภำพแห่งท้องที่ของท่ำน

ท้ังนี้ กิจกำรท่ีเป็นอันตรำยต่อสุขภำพทุกประเภทที่ท่ำนก�ำหนดให้ต้องมีกำรควบคุมใน
ท้องถิ่นจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยควบคุมกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพที่ออกตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรสำธำรณสขุเป็นพืน้ฐำนอยูแ่ล้ว และหลักเกณฑ์ทีจ่ะก�ำหนดในเทศบัญญัต/ิข้อบญัญตันิี้
ก็ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงดังกล่ำว......โปรดระวังด้วย
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หมวด  ๓
ใบอนุญาต

ข้อ .. เมื่อพ้นก�าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ใดด�าเนิน
กจิการทีต้่องมกีารควบคมุภายในท้องถ่ินในลกัษณะทีเ่ป็นการค้า เว้นแต่จะได้รบัใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น

ในการออกใบอนญุาต เจ้าพนกังานท้องถิน่อาจก�าหนดเงือ่นไขโดยเฉพาะให้ผูรั้บใบอนญุาต
ปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่ก�าหนดไว้โดยทั่วไปในเทศบัญญัติ/ข้อ
บัญญัตินี้ก็ได้

ใบอนุญาตให้ใช้ได้ส�าหรับกิจการประเภทเดียวและส�าหรับสถานที่แห่งเดียว
ข้อ .. ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ด�าเนินกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่นในลักษณะที่

เป็นการค้าจะต้องยืน่ค�าขอรับใบอนญุาตตามแบบทีก่�าหนดไว้ท้ายเทศบญัญตั/ิข้อบญัญตันิี ้พร้อมกบัแสดง
เอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 

(๑) บัตรประจ�าตัวประชาชน
(๒) ส�าเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบกิจการ (ที่ดิน/อาคาร/ยานพาหะ)
(๓) หนังสือยินยอมรับก�าจัดจากสถานประกอบกิจการก�าจัดสิ่งปฏิกูล (กรณีท่ีส่งไปก�าจัด

ที่อื่น) 
(๔) หนงัสอืให้ความเห็นชอบการประเมนิผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม (กรณีทีก่ฎหมายก�าหนด) 
(๕) หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (กรณีที่กฎหมายก�าหนด)
(๖) ใบมอบอ�านาจ (กรณีที่มีการมอบอ�านาจ)
(๗) หลักฐานอื่นที่จ�าเป็น
ข้อ .. เมื่อได้รับค�าขอรับใบอนุญาตหรือค�าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตรวจสอบความถูกต้องของค�าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน  
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นค�าขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อด�าเนินการ หากไม่สามารถด�าเนินการได้ใน
ขณะนั้น ให้จัดท�าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่
ก�าหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค�าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 

เจ้าพนักงานท้องถิน่ต้องออกใบอนญุาตหรอืมีหนงัสอืแจ้งค�าสัง่ไม่อนญุาตพร้อมด้วยเหตุผล
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค�าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่
ก�าหนดในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้

ในกรณีที่มีเหตุจ�าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค�าสั่ง 
ไม่อนุญาตได้ภายในก�าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งคร้ังละไม่เกินสิบ
ห้าวันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ�าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก�าหนด
เวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณา



ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 95

ยังไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค�าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณา
แล้วเสร็จ พร้อมส�าเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง

ข้อ .. ผูไ้ด้รับอนุญาตต้องมารบัใบอนญุาตภายในสบิห้าวัน(หรอืตำมทีเ่หน็สมควร)นบัแต่วัน
ทีไ่ด้รบัหนงัสอืแจ้งการอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถิน่ เว้นแต่จะมเีหตอุนัสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนกังาน
ท้องถิ่นทราบแล้ว 

ข้อ .. บรรดาใบอนญุาตทีอ่อกให้ตามเทศบญัญติั/ข้อบญัญตันิีใ้ห้มอีายหุนึง่ปีนบัแต่วนัทีอ่อก
ใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ�านาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค�าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค�าขอพร้อมกับ 
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต

ข้อ .. ผูไ้ด้รบัใบอนญุาตตามเทศบัญญัตนิี ้ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย 
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ

ข้อ .. ในกรณท่ีีใบอนญุาตสญูหาย ถกูท�าลาย หรอืช�ารดุในสาระท่ีส�าคญั ให้ผูไ้ด้รบัใบอนุญาต 
ยืน่ค�าขอรบัใบแทนใบอนุญาตภายในสบิห้าวนันบัแต่วันทีไ่ด้ทราบถงึการสญูหาย ถกูท�าลาย หรอืช�ารุด ตาม
แบบที่ก�าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้

การขอรบัใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนญุาตให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร  
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค�าขอรับใบแทนใบอนุญาตน�าส�าเนาบันทึกการแจ้ง
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท�าลาย หรือช�ารุดในสาระท่ีส�าคัญ ให้ผู้ยื่นค�าขอรับใบแทนใบ
อนุญาตน�าใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย

ข้อ .. ในกรณทีีป่รากฏว่าผูร้บัใบอนญุาตตามเทศบัญญัต/ิข้อบัญญัตนิี ้ไม่ปฏบัิตหิรอืปฏบิติัไม่
ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
นี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก�าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต
ตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร
แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน

ข้อ .. เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจออกค�าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏว่าผู ้รับ 
ใบอนุญาต

(๑) ถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตต้ังแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ 
 ใบอนุญาตอีก

(๒)  ต ้องค�าพิพากษาถึงที่สุดว ่าได ้กระท�าความผิดตามพระราชบัญญัติ 
 การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
 พ.ศ.๒๕๓๕ 
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กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก�าหนดไว้เกี่ยวกับ 
การประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติ 
ไม่ถูกต้องนัน้ก่อให้เกดิอนัตรายอย่างร้ายแรงต่อสขุภาพของประชาชน หรอืมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็น
อยู่ที่เหมาะสมกับการด�ารงชีพของประชาชน

ข้อ .. ค�าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค�าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท�าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ 
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค�าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค�า
สั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดค�าส่ังนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล�าเนาหรือส�านักท�าการ
งานของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค�าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค�าสั่งไปถึง หรือ 
วันปิดค�าสั่ง แล้วแต่กรณี

ข้อ .. ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส�าหรับการประกอบกิจการที่ถูก 
เพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก�าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

หมวด  ๔
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ

ข้อ .. ผูไ้ด้รับใบอนญุาตต้องเสยีค่าธรรมเนยีมการออกใบอนญุาตตามอตัราทีก่�าหนดไว้ท้าย
เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตส�าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อน 
ใบอนญุาตสิน้อายสุ�าหรบักรณทีีเ่ป็นการขอต่ออายใุบอนญุาต ตลอดเวลาทีย่งัด�าเนนิกจิการนัน้ ถ้ามิได้เสยี 
ค่าธรรมเนียมภายในเวลาท่ีก�าหนด ให้ช�าระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ�านวนค่าธรรมเนียมที่ 
ค้างช�าระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนญุาตจะได้บอกเลิกการด�าเนนิกจิการนัน้ก่อนถงึก�าหนดการเสยีค่าธรรมเนยีม
ครั้งต่อไป

ในกรณีที่ผู ้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช�าระค่าธรรมเนียมติดต่อ
กันเกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด�าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสีย 
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ�านวน 

ข้อ .. บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได ้
ของราชการส่วนท้องถิ่น
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หมวด  ๕
บทก�าหนดโทษ

ข้อ .. ผู้ใดฝ่าฝืนค�าสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่
ก�าหนดไว้ในบทก�าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  ประกาศ  ณ  วันที่………………....... 
      

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

             เห็นชอบ

    (ลงชื่อ)
                (……………………...……)
ผู้ว่าราชการจังหวัด…………………/นายอ�าเภอ................. 
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อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาล………………/องค์การบริหารส่วนต�าบล....................

ควบคุมกิจการ...............................................
พ.ศ. ….

หมำยเหต ุอตัรำค่ำธรรมเนยีมควรพจิำรณำก�ำหนดให้เป็นไปตำมควำมเหมำะสม (เช่น ขนำด
พื้นที่ จ�ำนวนสิ่งของ ขนำดควำมเสี่ยง เป็นต้น)
ตัวอย่ำง

(๑) ขนำดพื้นที่ต�่ำกว่ำ... ตำรำงเมตร    ฉบับละ  .... บำท
(๒) ขนำดพื้นที่ตั้งแต่....ตำมรำงเมตร ถึง ....ตำรำงเมตร ฉบับละ  .... บำท
(๓) ขนำดพื้นที่ตั้งแต่....ตำมรำงเมตร ถึง ....ตำรำงเมตร ฉบับละ  .... บำท
(๔) ขนำดพื้นที่ตั้งแต่....ตำมรำงเมตร ขึ้นไป   ฉบับละ  .... บำท

หรือ
(๑) จ�ำนวนต�่ำกว่ำ... ตัว     ฉบับละ  .... บำท
(๒) จ�ำนวนตั้งแต่....ตัว ถึง ....ตัว    ฉบับละ  .... บำท
(๓) จ�ำนวนตั้งแต่....ตัว ถึง ....ตัว    ฉบับละ  .... บำท
(๔) จ�ำนวนตั้งแต่....ตัว ขึ้นไป     ฉบับละ  .... บำท

เป็นต้น

หมำยเหตุ  ตัวอย่างเอกสารแนบท้ายเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ประกอบด้วย
  ๑) อัตราค่าธรรมเนียม/บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม (ตามตัวอย่างข้างต้น)
  ๒) แบบค�าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
  ๓) บันทึกข้อความค�าแนะน�าให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานประกอบกิจการ
  ๔) บันทึกข้อความรายงานผลการตรวจสภาพของสถานประกอบกิจการเพื่อประกอบการ
พิจารณาอนุญาต
  ๕) หนังสือแจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ
  ๖) หนังสือแจ้งการอนุญาต (เพื่อให้มารับใบอนุญาต)
  ๗) ใบอนุญาต

๘) ค�าสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
๙) แบบค�าขอใบแทนใบอนุญาต
๑๐) ใบแทนใบอนุญาต

โดยที่เอกสารตัวอย่างในล�าดับที่ ๒ - ๑๐ จะเหมือนกับข้อบัญญัติท้องถิ่นเรื่องอื่น ๆ จึงน�าไป 
รวมกันไว้ที่บทท้ายเอกสารเล่มนี้
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ

ควบคุมกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ
พ.ศ. ....

หลักการ

ให้มีเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน 
ของผู้รับบริการ

เหตุผล

โดยที่การด�าเนินกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการที่ไม่ถูกต้องด้วย
สุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเด็ก และอาจก่อให้เกิดมลพิษต่อส่ิงแวดล้อมอีกด้วย สมควร
ก�าหนดให้กิจการให้บริการเล้ียงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการเป็นกิจการท่ีต้องมีการควบคุมภายใน
ท้องถิ่น ก�าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ัวไปส�าหรับให้ผู้ด�าเนินกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน
ของผู้รับบริการปฏิบัติเก่ียวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ด�าเนินกิจการและมาตรการ
ป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ด�าเนินกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของ
ผู้รับบริการอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ด�าเนินกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของ
ผู้รับบริการจึงตราเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้
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( ร่าง )
         เทศบัญญัติเทศบาล………………/ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบล...................

ควบคุมกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ  
พ.ศ. ….

โดยท่ีเป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติว่าด้วยควบคุมกิจการให้บริการเลี้ยงและ
ดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ

อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
๒๔๙๖ และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเตมิ (กรณเีทศบญัญตั)ิ หรอื มาตรา ๗๑ แห่งพระราชบญัญตัสิภาต�าบลและองค์การ
บริหารส่วนต�าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (กรณีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบล)  ประกอบ
มาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเตมิ เทศบาล……............./องค์การบรหิารส่วนต�าบล......................
โดยความเหน็ชอบของสภาเทศบาล…….............../สภาองค์การบรหิารส่วนต�าบล...........................และผูว่้า
ราชการจังหวัด……............../นายอ�าเภอ.....................จึงตราเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาล…………….ควบคุมกิจการให้บริการเลี้ยง
และดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ พ.ศ. ….” / ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบล
.............................. ควบคุมกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ พ.ศ. ....”  

ข้อ ๒ เทศบญัญตันิีใ้ห้ใช้บังคบัในเขตเทศบาล………............................. ตัง้แต่เม่ือได้ประกาศ
ไว้โดยเปิดเผยที่ส�านักงานเทศบาล………...แล้วเจ็ดวัน /ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วน
ต�าบล...................ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในเทศบัญญัตินี้
“สถานประกอบกิจการ” หมายความว่า สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการให้บริการเลี้ยง

และดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ 
“ผู้ประกอบกิจการ” หมายความว่า เจ้าของกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของ

ผู้รับบริการ ซึ่งมีหน้าท่ีต้องขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนประกอบกิจการ ทั้งนี้ อาจท�า
หน้าที่เป็นผู้ด�าเนินการด้วยก็ได้

“ผู้ด�าเนินการ” หมายความว่า ผู้จัดการหรือผู้ท�าหน้าที่ดูแลการประกอบกิจการและจัดส่ง
พนักงานไปเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ 

“พนักงาน” หมายความว่า ผู้ที่ถูกส่งให้ไปท�าหน้าที่เลี้ยงและดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ
ไม่เกินหกปีที่บ้านของผู้รับบริการ 

“ผู้รับบริการ” หมายความว่า ผู้ว่าจ้างให้ผู้ด�าเนินกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน
ของผู้รับบริการจัดส่งพนักงานไปเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของตน 
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“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาล................/องค์การบริหารส่วน
ต�าบล...................

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรี......../นายกองค์การบริหารส่วน
ต�าบล.........

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ .. ให้นายกเทศมนตร…ี……….../นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบล....................เป็นผู้รักษา
การให้เป็นไปตามเทศบญัญตั/ิข้อบญัญติันี ้และให้มอี�านาจออกระเบยีบ ประกาศ หรอืค�าสัง่เพือ่ปฏบิติัการ
ให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ 

หมวด ๑
บททั่วไป

ข้อ ๕ ให้กิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการเป็นกิจการที่ต้องมีการ
ควบคุมภายในท้องถิ่น

ข้อ ๖ ผู้ด�าเนินกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการต้องด�าเนินการให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�าหนดตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวงและ
ประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในท้องที่ที่กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองหรือกฎหมายว่าด้วย         
การควบคมุอาคารมผีลใช้บงัคับ สถานประกอบกจิการทีเ่ป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรอืสถาน
ประกอบกิจการที่มีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย แล้วแต่กรณี

หมวด  ๒
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปส�าหรับให้ผู้ด�าเนินกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ 

ปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ด�าเนินกิจการ 
และมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ

ข้อ ๗ คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การปฏิบัติส�าหรับผู้ประกอบกิจการ
๑) จ้างหรือจัดให้มีผู ้ด�าเนินการและพนักงานที่มีคุณสมบัติตามที่ก�าหนดใน

เทศบัญญัตินี้



ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม102

๒) ก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้
๓) จดัให้มสีถานทีอ่�านวยความสะดวกส�าหรบัการด�าเนนิกจิการและการตดิต่อของ

ผู้รับบริการ รวมทั้งการตรวจตราดูแลของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุข
๔) การจ้างงานต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองแรงงาน
๕) จัดให้มรีะบบการจดัเกบ็ข้อมลูเกีย่วกบัคณุสมบตัแิละการปฏบิตังิานของผูด้�าเนนิ

การและพนักงานที่ท�าหน้าที่เลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน เพื่อประโยชน์ในการตรวจตราของเจ้าพนักงาน
๖) จัดให้มีระบบหรือวิธีการ เช่น จัดให้มีรายชื่อบุคลากร หรือสถานบริการ

สาธารณสุข ส�าหรับการให้ค�าปรึกษาในกรณีฉุกเฉินแก่ผู้ด�าเนินการหรือพนักงานได้ตลอดระยะเวลาที่ให้
บริการ

๗) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี และไม่มี
ประวัติการกระท�าผิดต่อเด็กหรือละเมิดสิทธิเด็ก

๘) มีใบรับรองแพทย์ระบุว่าไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ และ 
ไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด 

ข้อ ๘ คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การปฏิบัติส�าหรับผู้ด�าเนินการ
(๑) ด้านคุณสมบัติ

๑) มีอายุไม่ต�่ากว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์
๒) มีความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวกับการเลี้ยงและดูแลเด็ก ดังนี้

ก. มวีฒุกิารศกึษาระดบัปรญิญาตรด้ีานการแพทย์ การสาธารณสุข 
หรือด้านการศึกษา (สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย) หรือ

ข. มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น ๆ และผ่านการอบรม
หลกัสตูรการเลีย้งและดแูลเดก็ปฐมวยัอย่างน้อยสองร้อยสบิช่ัวโมง ทีจ่ดัโดยสถาบนัพระบรมราชชนก หรอื
กรมอนามัย หรือส่วนราชการที่เก่ียวข้อง หรือโรงเรียนเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ  
ตามหลักสูตรที่ก�าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ หรือ 

ค. มีประสบการณ์ในการท�างานเกี่ยวกับการเลี้ยงและดูแลเด็ก
ปฐมวัยไม่น้อยกว่าสามปี โดยมีหนังสือรับรอง และผ่านการอบรมหลักสูตรการเลี้ยงและดูแลเด็กอย่าง
น้อยสี่ร้อยยี่สิบชั่วโมง ที่จัดโดยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หรือ โรงเรียนเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวง
ศึกษาธิการ ตามหลักสูตรที่ก�าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 

๓) ไม่เป็นผูม้คีวามประพฤตเิสือ่มเสยีหรอืบกพร่องในศีลธรรมอนัด ีและไม่มี
ประวัติการกระท�าผิดต่อเด็กหรือละเมิดสิทธิเด็ก

๔) มีใบรับรองแพทย์ระบุว่ามีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นผู ้วิกลจริตหรือ 
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด 

(๒) ด้านการปฏิบัติ
๑) จัดส่งพนักงานที่มีคุณสมบัติตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ไปเลี้ยงและ

ดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ
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๒) จัดท�ารายงานการด�าเนินกิจการไว้ที่สถานประกอบกิจการให้สามารถ
ตรวจสอบได้ตลอดเวลา

๓) จดัให้พนกังานได้เข้ารบัการอบรมฟ้ืนฟดู้านการเลีย้งและดแูลเด็กปฐมวัย
ระหว่างปฏิบัติงานอย่างน้อยทุกสองปี อาจเป็นรูปแบบการประชุมวิชาการหนึ่งถึงสองวัน หรือศึกษาดูงาน
ที่โรงเรียนหรือสถานรับเลี้ยงเด็กต่างๆ

๔) จัดให้มีระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างน้อย
ทุกสามเดือน

๕) จดัท�าทะเบยีนรบั-ส่งพนกังานทีไ่ปเลีย้งและดูแลเดก็ท่ีบ้าน และทะเบยีน
รายละเอียดของผู้ด�าเนินการและพนักงาน เช่น รายชื่อ ประวัติ การฝึกอบรม ประวัติการท�างาน เป็นต้น

๖) จัดท�าสัญญาการจ้างระหว่างผู้ด�าเนินการและผู้รับบริการเป็นสามฉบับ 
โดยเก็บที่สถานประกอบกิจการหนึ่งฉบับ ผู้รับบริการหนึ่งฉบับ และพนักงานหนึ่งฉบับ

๗) กรณมีพีนกังานหยดุปฏบัิติงานหรอืไม่สามารถปฏบิตังิานได้ ให้ผูด้�าเนนิ
การจัดหาพนักงานไปท�าหน้าที่แทน เพื่อให้การเลี้ยงและดูแลเด็กเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

๘) กรณีที่พบว่ามีเหตุฉุกเฉินหรือการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บที่เกิดขึ้นกับเด็ก
ให้ติดต่อขอค�าปรึกษาตามระบบหรือวิธีการตามที่ระบุไว้ในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้

๙) ในกรณทีีผู่ป้ระกอบกจิการเป็นผูด้�าเนนิการเอง ให้มีคุณสมบัตแิละปฏิบติั
ตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ทุกประการ 

ข้อ ๙ คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การปฏิบัติส�าหรับพนักงาน
(๑) ด้านคุณสมบัติ

๑) มีอายุไม่ต�่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
๒) จบการศึกษาภาคบังคับเก้าปี
๓) มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการเลี้ยงและดูแลเด็ก ดังนี้

ก. มวีฒุกิารศกึษาระดบัปรญิญาตรด้ีานการแพทย์ การสาธารณสุข 
หรือด้านการศึกษา (สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย) หรือ

ข. มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น ๆ และผ่านการอบรม
หลักสูตรการเลี้ยงและดูแลเด็กปฐมวัย จ�านวนสองร้อยสิบชั่วโมง ที่จัดโดยสถาบันพระบรมราชชนก หรือ 
กรมอนามัย หรือส่วนราชการที่เก่ียวข้อง หรือโรงเรียนเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ  
ตามหลักสูตรที่ก�าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ หรือ

ค. มวีฒุกิารศกึษาภาคบงัคบัเก้าปี และผ่านการอบรมหลกัสตูรการ
เลี้ยงและดูแลเด็กอย่างน้อยสี่ร้อยยี่สิบชั่วโมง ที่จัดโดยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หรือโรงเรียนเอกชนที่ได้รับ
อนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ตามหลักสูตรที่ก�าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ หรือ

ง. มีประสบการณ์ในการเลี้ยงและดูแลเด็กปฐมวัยในโรงเรียน หรือ
สถานรับเลี้ยงเด็กไม่น้อยกว่าหนึ่งปี โดยมีหนังสือรับรองจากโรงเรียน สถาบัน หรือสถานประกอบการ 
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ที่เกี่ยวข้อง และผ่านการอบรมหลักสูตรการเลี้ยงและดูแลเด็กปฐมวัยอย่างน้อยเจ็ดสิบชั่วโมง ที่จัดโดย 
กรมอนามัย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หรือโรงเรียนเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ  
ตามหลักสูตรที่ก�าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ภายในสามปี นับแต่วันที่เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้มี
ผลใช้บังคับ

๔) เข้ารับการอบรมฟื้นฟูด้านการเลี้ยงและดูแลเด็กระหว่างปฏิบัติงาน 
อย่างน้อยทุกสองปีตามที่ผู้ด�าเนินการจัดให้ 

๕) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี และ
ไม่มีประวัติการกระท�าผิดต่อเด็กหรือละเมิดสิทธิเด็ก

๖) มีใบรับรองแพทย์ระบุว่า มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือ 
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และไม่ติดสารเสพติด โดยมีผลการตรวจสุขภาพปีละอย่างน้อยหนึ่งครั้ง

๗) ผ่านการประเมินด้านสุขภาพจิตโดยแพทย์หรือพยาบาลจิตเวชหรือ 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่มีความรู้ด้านสุขภาพจิตหรือจิตวิทยา 

๘) มีวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสม ทั้งด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม  
มีความขยัน อดทน สามารถเลี้ยงและดูแลเด็กได้และมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติต่อเด็กด้วยความเมตตา  
ความอ่อนโยน ซึ่งจะเอื้ออ�านวยต่อการท�าหน้าที่เลี้ยงดูเด็กได้อย่างเหมาะสม  

๙) กรณีเกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อระหว่างปฏิบัติงานซ่ึงอาจแพร่
กระจายไปสู่เด็กได้ จะต้องหยุดปฏิบัติงานรักษาให้หายก่อนกลับมาปฏิบัติงาน

(๒) ด้านการปฏิบัติ
๑) เลี้ยงหรือดูแลเด็กตามกิจวัตรประจ�าวันของเด็ก (กิน นอน เล่น ขับถ่าย) 

ให้ถูกสุขลักษณะปลอดภัยเหมาะสมกับวัยของเด็ก
๒) ต้องสังเกตพฤตกิรรมการเปลีย่นแปลงต่าง ๆ  ของเด็ก รวมทัง้เรือ่งสขุภาพ

ของเด็ก โดยต้องรายงานให้ผู้ปกครองเด็กทราบทุกวัน
๓) ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในทุกด้าน ดูแลสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย  

ถูกสุขลักษณะ เอื้อต่อการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก
๔) รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้ด�าเนินการทุกเดือน
๕) กรณท่ีีมกีารประกอบอาหารให้เดก็ ต้องด�าเนนิการเตรยีม ปรงุ ประกอบ

อาหารพร้อมทั้งดูแลเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการปรุง ประกอบอาหารให้สะอาดและถูกสุขลักษณะในทุกข้ัน
ตอนโดยมีการล้างมืออย่างสม�่าเสมอ

๖) จัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยที่เกิดจากการเลี้ยงและดูแลเด็กอย่างถูก
ต้อง โดยการทิ้งสิ่งปฏิกูลในส้วม และมูลฝอยในถังรองรับมูลฝอยไม่ให้เกิดการปนเปื้อนกับอาหารและเกิด
การแพร่กระจายของเชื้อโรคหรือก่อให้เกิดเหตุร�าคาญต่อบ้านเรือนใกล้เคียง
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หมวด  ๓
ใบอนุญาต

ข้อ ๑๐ เมือ่พ้นก�าหนดเก้าสบิวนันบัแต่วนัทีเ่ทศบญัญตันิีม้ผีลใช้บังคับ ห้ามมใิห้ผูใ้ดด�าเนนิ
กจิการทีต้่องมกีารควบคมุภายในท้องถ่ินในลกัษณะทีเ่ป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนกังาน
ท้องถิ่น 

ในการออกใบอนญุาต เจ้าพนกังานท้องถิน่อาจก�าหนดเงือ่นไขโดยเฉพาะให้ผูรั้บใบอนญุาต
ปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่ก�าหนดไว้โดยทั่วไปในเทศบัญญัติ/ 
ข้อบัญญัตินี้ก็ได้

ใบอนุญาตให้ใช้ได้ส�าหรับกิจการประเภทเดียวและส�าหรับสถานที่แห่งเดียว
ข้อ ๑๑ ผูใ้ดประสงค์จะเป็นผูด้�าเนนิกจิการให้บรกิารเลีย้งและดแูลเดก็ทีบ้่านของผู้รบับริการ

ในลักษณะที่เป็นการค้าจะต้องยื่นค�าขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ก�าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติน้ี 
พร้อมกับแสดงเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 

(๑) บัตรประจ�าตัวประชาชน
(๒) ส�าเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบกิจการ (ที่ดิน/อาคาร/ยานพาหะ)
(๓) หนังสอืยนิยอมรบัก�าจัดจากสถานประกอบกจิการก�าจดัสิง่ปฏกิลู (กรณีทีส่่งไปก�าจัดทีอ่ืน่) 
(๔) หนงัสอืให้ความเห็นชอบการประเมนิผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม (กรณีทีก่ฎหมายก�าหนด) 
(๕) หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (กรณีที่กฎหมายก�าหนด)
(๖) ใบมอบอ�านาจ (กรณีที่มีการมอบอ�านาจ)
(๗) หลักฐานอื่นที่จ�าเป็น
ข้อ ๑๒ เมื่อได้รับค�าขอรับใบอนุญาตหรือค�าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตรวจสอบความถูกต้องของค�าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน  
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นค�าขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อด�าเนินการ หากไม่สามารถด�าเนินการได้ใน
ขณะนั้น ให้จัดท�าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลา 
ที่ก�าหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค�าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 

เจ้าพนักงานท้องถิน่ต้องออกใบอนญุาตหรอืมีหนงัสอืแจ้งค�าสัง่ไม่อนญุาตพร้อมด้วยเหตุผล
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค�าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตาม 
ที่ก�าหนดในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้

ในกรณีที่มีเหตุจ�าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค�าสั่ง 
ไม่อนุญาตได้ภายในก�าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกิน 
สบิห้าวนัแต่ต้องมหีนงัสอืแจ้งการขยายเวลาและเหตจุ�าเป็นแต่ละครัง้ให้ผูข้ออนญุาตทราบก่อนสิน้ก�าหนด
เวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณา
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ยังไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค�าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณา
แล้วเสร็จ พร้อมส�าเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง

ข้อ ๑๓ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน (หรือตำมที่เห็นสมควร) 
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว 

ข้อ ๑๔ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่
ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ�านาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค�าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค�าขอพร้อมกับ 
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต

ข้อ ๑๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผย
และเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ

ข้อ ๑๖ ในกรณทีีใ่บอนญุาตสญูหาย ถกูท�าลาย หรอืช�ารดุในสาระท่ีส�าคัญ ให้ผูไ้ด้รบัใบอนญุาต 
ยื่นค�าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท�าลาย หรือช�ารุด  
ตามแบบที่ก�าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้

การขอรบัใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนญุาตให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร  
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค�าขอรับใบแทนใบอนุญาตน�าส�าเนาบันทึกการ 
แจ้งความต่อพนกังานเจ้าหน้าทีแ่ห่งท้องทีท่ีใ่บอนญุาตสญูหายมาแสดงต่อเจ้าพนกังานท้องถิน่ประกอบด้วย

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท�าลาย หรือช�ารุดในสาระที่ส�าคัญ ให้ผู้ยื่นค�าขอรับใบแทน 
ใบอนุญาตน�าใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย

ข้อ ๑๗ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือ
ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ 
หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก�าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต
ตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร
แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน

ข้อ ๑๘ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจออกค�าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับ 
ใบอนุญาต

(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(๒) ต้องค�าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท�าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไม่ปฏบิตัหิรอืปฏบิตัไิม่ถกูต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก�าหนดไว้เกี่ยวกับ 
การประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติ 
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ไม่ถูกต้องนัน้ก่อให้เกดิอนัตรายอย่างร้ายแรงต่อสขุภาพของประชาชน หรอืมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็น
อยู่ที่เหมาะสมกับการด�ารงชีพของประชาชน

ข้อ ๑๙ ค�าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค�าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท�าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค�าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค�า
สั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดค�าส่ังนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล�าเนาหรือส�านักท�าการ
งานของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค�าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค�าสั่งไปถึง หรือ 
วันปิดค�าสั่ง แล้วแต่กรณี

ข้อ ๒๐ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส�าหรับการประกอบกิจการที่ถูก 
เพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก�าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

หมวด  ๔
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ

ข้อ ๒๑ อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตด�าเนินกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็ก 
ที่บ้านของผู้รับบริการตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้

(๑) จ�านวนพนักงาน..........คน ฉบับละ  ............ บาท
(๒) จ�านวนพนักงาน..........คน ฉบับละ  ............ บาท
(๓) จ�านวนพนักงาน..........คน ฉบับละ  ............ บาท 

ข้อ ๒๒ ผูไ้ด้รับใบอนญุาตต้องช�าระค่าธรรมเนยีมการออกใบอนญุาตในวนัท่ีมารบัใบอนญุาต
ส�าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุส�าหรับกรณีที่เป็นการขอ 
ต่ออายใุบอนญุาต ตลอดเวลาทีย่งัด�าเนนิกจิการนัน้ ถ้ามไิด้เสยีค่าธรรมเนยีมภายในเวลาทีก่�าหนด ให้ช�าระ
ค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ�านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช�าระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิก
การด�าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก�าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป

ในกรณีที่ผู ้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช�าระค่าธรรมเนียมติดต่อ
กันเกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด�าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสีย 
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ�านวน 

ข้อ ๒๓ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติน้ี ให้เป็นรายได ้
ของราชการส่วนท้องถิ่น
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หมวด  ๕
บทก�าหนดโทษ

ข้อ ๒๔ ผู้ใดฝ่าฝืนค�าส่ังของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ต้อง
ระวางโทษตามทีก่�าหนดไว้ในบทก�าหนดโทษแห่งพระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และทีแ่ก้ไข
เพิ่มเติม

   ประกาศ  ณ  วันที่………………....... 

      (ลงชื่อ)
                   (………………………………….......)
      นายกเทศมนตรี…………/นายกบริหารส่วนต�าบล............            

 เห็นชอบ

(ลงชื่อ)
                (…………………………)
ผู้ว่าราชการจังหวัด……………/นายอ�าเภอ............... 

หมำยเหตุ  ตัวอย่างเอกสารแนบท้ายเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ประกอบด้วย
  ๑) แบบค�าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
  ๒) บันทึกข้อความค�าแนะน�าให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานประกอบกิจการ
  ๓) บันทึกข้อความรายงานผลการตรวจสภาพของสถานประกอบกิจการเพ่ือประกอบการ
พิจารณาอนุญาต
  ๔) หนังสือแจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ
  ๕) หนังสือแจ้งการอนุญาต (เพื่อให้มารับใบอนุญาต)
  ๖) ใบอนุญาต

๗) ค�าสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
๘) แบบค�าขอใบแทนใบอนุญาต
๙) ใบแทนใบอนุญาต

 โดยที่เอกสารตัวอย่างล�าดับที่ ๑ - ๙  จะเหมือนกับข้อบัญญัติท้องถิ่นเรื่องอื่น ๆ  จึงน�าไป
รวมกันไว้ที่บทท้ายเอกสารเล่มนี้
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติควบคุมกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ

พ.ศ. ....

หลักการ

ให้มีเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของ
ผู้รับบริการ 

เหตุผล

โดยที่การด�าเนินกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการที่ไม่ถูกต้องด้วย
สุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ และอาจก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 
สมควรก�าหนดให้กจิการให้บริการดแูลผูส้งูอายทุีบ้่านของผู้รบับรกิารเป็นกจิการทีต้่องมีการควบคุมภายใน 
ท้องถ่ิน ก�าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปส�าหรับให้ผู้ด�าเนินกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้านของ
ผู้รับบริการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ด�าเนินกิจการและมาตรการ
ป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ด�าเนินกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของ 
ผู้รับบริการ อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ด�าเนินกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของ 
ผู้รับบริการ จึงตราเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้
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( ร่าง )
เทศบัญญัติเทศบาล……………ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบล...............

ควบคุมกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ
พ.ศ. ….

โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติว่าด้วยควบคุมกิจการให้บริการดูแลผู้สูง
อายุที่บ้านของผู้รับบริการ

อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
๒๔๙๖ และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเตมิ (กรณเีทศบญัญตั)ิ หรอื มาตรา ๗๑ แห่งพระราชบญัญตัสิภาต�าบลและองค์การ
บริหารส่วนต�าบล (กรณีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบล)  ประกอบมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ 
มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  และที่แก้ไข 
เพิ่มเติม เทศบาล……......................../องค์การบริหารส่วนต�าบล.............................โดยความเห็นชอบของ
สภาเทศบาล……........./สภาองค์การบริหารส่วนต�าบล......................และผู้ว่าราชการจังหวัด……............../
นายอ�าเภอ.....................จึงตราเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาล……………................ควบคุมกิจการให้
บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ พ.ศ. ….”/ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต�าบล......................ควบคุมกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ พ.ศ. ....”  

ข้อ ๒ เทศบญัญตันิีใ้ห้ใช้บังคบัในเขตเทศบาล………............................. ตัง้แต่เม่ือได้ประกาศ
ไว้โดยเปิดเผยที่ส�านักงานเทศบาล………...แล้วเจ็ดวัน /ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วน
ต�าบล...................ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้
“ผูป้ระกอบกจิการ” หมายความว่า เจ้าของกจิการหรอืผูด้�าเนนิการให้บรกิารดแูลผูส้งูอายุ

ที่บ้านของผู้รับบริการซึ่งมีหน้าที่ต้องขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนประกอบกิจการ
“ผู้ด�าเนินการ” หมายความว่า ผู้จัดการหรือผู้ท�าหน้าที่ดูแลการประกอบกิจการและจัดส่ง

พนักงานไปดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ
“พนักงาน” หมายความว่า ผู้ท�าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ
“ผู้รับบริการ” หมายความว่า ผู้ว่าจ้างท่ีรับบริการจากการประกอบกิจการให้บริการดูแล 

ผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ
“ผู้สูงอายุ” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป และผู้ที่สูญเสียความ

สามารถในการประกอบกิจวัตรประจ�าวันอันเนื่องมาจากความชราภาพที่ได้รับการดูแลที่บ้าน
“ราชการส่วนท้องถิน่” หมายความว่า เทศบาล................./องค์การบริหารส่วนต�าบล.............
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“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรี......../นายกองค์การบริหารส่วน
ต�าบล.........

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๔ ให้นายกเทศมนตร…ี………..../นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบล.................เป็นผูร้กัษา
การให้เป็นไปตามเทศบญัญตั/ิข้อบญัญติันี ้และให้มอี�านาจออกระเบยีบ ประกาศ หรอืค�าสัง่เพือ่ปฏบิติัการ
ให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ 

หมวด ๑
บททั่วไป

ข้อ ๕ ให้กจิการให้บรกิารดแูลผู้สูงอายทุีบ้่านของผู้รบับรกิารเป็นกจิการทีต้่องมีการควบคมุ
ภายในท้องถิ่น

ข้อ ๖ ผูด้�าเนนิกจิการให้บริการดแูลผูส้งูอายทุีบ้่านของผูร้บับรกิารต้องด�าเนนิการให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วธิกีาร และเง่ือนไขท่ีก�าหนดตามเทศบญัญตั/ิข้อบญัญตันิี ้รวมทัง้กฎกระทรวงและประกาศ
กระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

สถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในท้องท่ีที่กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองหรือกฎหมายว่าด้วย         
การควบคมุอาคารมผีลใช้บงัคับ สถานประกอบกจิการทีเ่ป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรอืสถาน
ประกอบกิจการที่มีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย แล้วแต่กรณี

หมวด  ๒
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปส�าหรับให้ผู้ด�าเนินกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ 

ปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ด�าเนินกิจการ 
และมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ

ข้อ ๗ คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การปฏิบัติส�าหรับผู้ประกอบกิจการ 
๑) จ้างหรือจัดให้มีผู ้ด�าเนินการและพนักงานที่มีคุณสมบัติตามที่ก�าหนดใน

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้
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๒) ควบคุมก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในเทศบัญญัติ/ 
ข้อบัญญัตินี้

๓) จัดให้มีสถานที่อ�านวยความสะดวกส�าหรับด�าเนินกิจการและการติดต่อของ 
ผู้รับบริการ

๔) การจ้างงานต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
๕) จัดให้มีระบบการจัดเก็บข้อมูลเก่ียวกับคุณสมบัติและการปฏิบัติงานของ 

ผู้ด�าเนินการและพนักงาน
๖) จัดให้มีระบบส่งต่อและวิธีการให้ค�าปรึกษาแนะน�าในกรณีฉุกเฉินแก ่

ผู้ด�าเนินการหรือพนักงานได้ตลอดระยะเวลาที่ให้บริการ 
๗) ไม่เป็นผู ้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีและไม่มี

ประวัติการกระท�าผิดต่อผู้สูงอายุหรือละเมิดสิทธิผู้สูงอายุ และไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๘) มีใบรับรองแพทย์ระบุว่าไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และ

ไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด

ข้อ ๘ คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การปฏิบัติส�าหรับผู้ด�าเนินการดูแลผู้สูงอายุ
(๑) ด้านคุณสมบัติ

๑) ต้องมีอายุไม่ต�่ากว่า ๒๕ ปีบริบูรณ์
๒) มีความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุอย่างใดอย่างหนึ่ง 

ดังนี้
(ก) มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการแพทย์ หรือการพยาบาล 

หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ หรือประกาศนียบัตรการพยาบาล
(ข) มีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุไม่น้อยกว่า ๓ ปี โดยมีหนังสือ

รับรองจากบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และมีวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลที่ได้
รับการรับรองจากสภาการพยาบาล

(ค) มีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุไม่น้อยกว่า ๓ ปี โดยมีหนังสือ
รับรองจากบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุอย่างน้อย  
๔๒๐ ชั่วโมง ที่จัดโดยกรมอนามัยหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หรือโรงเรียนเอกชนที่ได้รับอนุญาตจาก
กระทรวงศึกษาธิการ

๓) ไม่เป็นผูม้คีวามประพฤตเิสือ่มเสยีหรอืบกพร่องในศีลธรรมอนัด ีและไม่มี
ประวัติการกระท�าผิดต่อผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย

๔) มีใบรับรองแพทย์ระบุว่ามีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่น
เฟือน ไม่สมประกอบ และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด

(๒) ด้านการปฏิบัติ 
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๑) ประเมินความต้องการดูแลของผู้สูงอายุรวมทั้งปฐมนิเทศและจัดส่ง
พนักงานที่มีคุณสมบัติตามเทศบัญญัตินี้ไปดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

๒) จัดท�ารายงานการด�าเนินกิจการไว้ที่สถานประกอบกิจการให้สามารถ
ตรวจสอบได้ตลอดเวลา

๓) จดัให้พนักงานได้รบัการอบรมฟ้ืนฟดู้านการดแูลผู้สงูอายทุีบ้่านระหว่าง
ปฏิบัติงานอย่างน้อยทุก ๒ ปี อาจเป็นรูปแบบการประชุมวิชาการอย่างน้อย ๑ วัน หรือศึกษาดูงานการ
ดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

๔) ควบคมุก�ากบั รวมทัง้จดัให้มีระบบตดิตามตรวจสอบการปฏบัิตงิานของ
พนักงานอย่างน้อยทุก ๓ เดือน

๕) จัดท�าทะเบียนรับ–ส่งพนักงานไปดูแลผู้สูงอายุที่บ้านและทะเบียนราย
ละเอียดของผู้ด�าเนินการและพนักงาน เช่น รายชื่อ ประวัติการฝึกอบรม ประวัติการท�างาน เป็นต้น

๖) จัดท�าสัญญาการจ้างระหว่างผู้ประกอบกิจการและผู้รับบริการ โดยมี
ข้อความถูกต้องตรงกัน

๗) กรณีพนักงานหยุดปฏิบัติงานหรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ผู้ด�าเนิน
การจัดหาพนักงานท�าหน้าที่แทน เพื่อให้การดูแลผู้สูงอายุเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

๘) จัดระบบการส่งต่อผู้สูงอายุกรณีที่พบว่ามีเหตุฉุกเฉินหรือการเจ็บป่วย 
หรือบาดเจ็บเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ ให้ติดต่อขอค�าปรึกษาตามระบบหรือวิธีการตามที่ระบุไว้ในเทศบัญญัตินี้

๙) ในกรณท่ีีผู้ประกอบกจิการเป็นผูด้�าเนนิการเอง ต้องมคีณุสมบตัแิละหลัก
เกณฑ์การปฏิบัติตามที่ก�าหนดในเทศบัญญัตินี้ทุกประการ

ข้อ ๙ คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การปฏิบัติส�าหรับพนักงานดูแลผู้สูงอายุ
(๑) ด้านคุณสมบัติ

๑) มีอายุไม่ต�่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์
๒) จบการศึกษาไม่ต�่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
๓) มีความรู้และประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

(ก) มวีฒุกิารศกึษาระดบัปรญิญาตรด้ีานการพยาบาล หรอืการพยาบาล
และผดุงครรภ์ หรือประกาศนียบัตรการพยาบาล

(ข) มีวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลตามหลักสูตร
ที่สภาการพยาบาลรับรอง

(ค) ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุอย่างน้อย ๔๒๐ ช่ัวโมง  
ทีจ่ดัโดยกรมอนามัย หรอืส่วนราชการทีเ่ก่ียวข้อง หรอืโรงเรยีนเอกชนทีไ่ด้รบัอนญุาตจากกระทรวงศกึษาธกิาร

(ง) ผู้มีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยมีหนังสือ
รับรองจากโรงเรียน สถาบันหรือสถานประกอบการที่เก่ียวข้อง และผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแล 
ผู้สูงอายุไม่น้อยกว่า ๗๐ ช่ัวโมง ที่จัดโดยกรมอนามัย หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หรือโรงเรียนเอกชน 
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ที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการภายใน  ๓ ปี นับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้
๔) เข้ารับการอบรมฟื้นฟูด้านการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านระหว่างปฏิบัติงาน

อย่างน้อยทุก ๒ ปี ตามที่ผู้ด�าเนินการจัดให้
๕) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี และ

ไม่มีประวัติการกระท�าผิดต่อผู้สูงอายุหรือละเมิดสิทธิผู้สูงอายุ
๖) มีใบรับรองแพทย์ระบุว่ามีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่น

เฟือนไม่สมประกอบและไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด โดยมีผลการตรวจสุขภาพปีละ ๑ ครั้ง
๗) ผ่านการประเมินด้านสุขภาพจิตโดยจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาคลินิก 

หรือพยาบาลจิตเวช หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ผ่านการอบรมสาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
๘) มีวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสมทั้งด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม  

มีความขยันอดทนและมีความตั้งใจท่ีจะปฏิบัติต่อผู้สูงอายุด้วยความอ่อนโยน มีเมตตา ซึ่งจะเอื้ออ�านวย 
ต่อการท�าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสม

๙) กรณีเกิดการเจ็บป่วยระหว่างปฏิบัติงานด้วยโรคติดต่อซ่ึงอาจแพร่
กระจายไปสู่ผู้สูงอายุได้ จะต้องหยุดปฏิบัติงานและพักรักษาให้หายเป็นปกติก่อนกลับมาปฏิบัติงาน 

(๒) ด้านการปฏิบัติ
๑) ดูแลผู้สูงอายุตามกิจวัตรประจ�าวันของผู้สูงอายุ เช่น การรับประทาน

อาหาร การนอนหลับพักผ่อน การเคลื่อนย้าย การขับถ่ายให้ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยเหมาะสมกับวัยของ
ผู้สูงอายุ

๒) สังเกตพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของผู้สูงอายุ รวมทั้งเรื่อง
สุขภาพของผู้สูงอายุ และต้องรายงานให้ญาติของผู้สูงอายุทราบทุกวัน

๓) ส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุทุกด้าน ตลอดจนดูแลสภาพแวดล้อมให้
ปลอดภัยถูกสุขลักษณะเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ

๔) เขียนรายงานการปฏิบัติงานเสนอต่อผู้ด�าเนินการทุกเดือน
๕) กรณีท่ีมีการประกอบอาหารให้ผู้สูงอายุ ต้องด�าเนินการ เตรียม ปรุง 

ประกอบอาหาร พร้อมทั้งดูแลเครื่องมือเครื่องใช้ในการปรุง ประกอบอาหารให้สะอาดและถูกสุขลักษณะ
ในทุกขั้นตอนและล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ

๖) จดัการสิง่ปฏกิลูและมูลฝอยทีเ่กดิจากการดูแลผูส้งูอายอุย่างถกูต้อง โดย
ทิ้งลงในภาชนะรองรับที่ถูกหลักสุขาภิบาล และระวังป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนกับอาหาร และเกิดการ
แพร่กระจายของเชื้อโรค หรือก่อให้เกิดเหตุร�าคาญต่อบ้านเรือนใกล้เคียง

๗) ส่งต่อผู้สูงอายุกรณีที่พบว่ามีเหตุฉุกเฉิน หรือการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ
เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ ตามระบบการส่งต่อและวิธีที่ระบุไว้ในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้
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หมวด  ๓
ใบอนุญาต

ข้อ ๑๐ เมื่อพ้นก�าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ห้ามมิ
ให้ผู้ใดด�าเนินกิจการท่ีต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่นในลักษณะท่ีเป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ในการออกใบอนญุาต เจ้าพนกังานท้องถิน่อาจก�าหนดเงือ่นไขโดยเฉพาะให้ผูรั้บใบอนญุาต
ปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่ก�าหนดไว้โดยทั่วไปในเทศบัญญัติ/ข้อ
บัญญัตินี้ก็ได้

ใบอนุญาตให้ใช้ได้ส�าหรับกิจการประเภทเดียวและส�าหรับสถานที่แห่งเดียว
ข้อ ๑๑ ผูใ้ดประสงค์จะเป็นผูด้�าเนนิกจิการให้บรกิารดแูลผูส้งูอายทุีบ้่านของผูร้บับรกิารใน

ลกัษณะท่ีเป็นการค้าจะต้องยืน่ค�าขอรบัใบอนญุาตตามแบบทีก่�าหนดไว้ท้ายเทศบญัญตั/ิข้อบญัญติันี ้พร้อม
กับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 

(๑) บัตรประจ�าตัวประชาชน
(๒) ส�าเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบกิจการ (ที่ดิน/อาคาร)
(๓) ส�าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๔) วุฒิการศึกษา/หลักฐานการฝึกอบรมของผู้ด�าเนนิการ/พนกังาน (ตามทีก่ฎหมายก�าหนด) 
(๕) ใบรับรองแพทย์ในการตรวจสุขภาพ
(๖) ใบมอบอ�านาจ (กรณีที่มีการมอบอ�านาจ)
(๗) ส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคล)
(๘) หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ�านาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)
ข้อ ๑๒ เมื่อได้รับค�าขอรับใบอนุญาตหรือค�าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตรวจสอบความถูกต้องของค�าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน  
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นค�าขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อด�าเนินการ หากไม่สามารถด�าเนินการได้ใน
ขณะนั้น ให้จัดท�าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่
ก�าหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค�าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 

เจ้าพนกังานท้องถิน่ต้องออกใบอนญุาตหรอืมีหนงัสอืแจ้งค�าสัง่ไม่อนญุาตพร้อมด้วยเหตุผล
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค�าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่
ก�าหนดในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้

ในกรณีที่มีเหตุจ�าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค�าสั่ง
ไม่อนุญาตได้ภายในก�าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งคร้ังละไม่เกินสิบ
ห้าวันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ�าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก�าหนด
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เวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณา 
ยังไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค�าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณา
แล้วเสร็จ พร้อมส�าเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง

ข้อ ๑๓ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน (หรือตำมที่เห็นสมควร) 
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว 

ข้อ ๑๔ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่
ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ�านาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค�าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค�าขอพร้อมกับ 
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต

ข้อ ๑๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผย
และเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ

ข้อ ๑๖ ในกรณทีีใ่บอนญุาตสญูหาย ถกูท�าลาย หรอืช�ารดุในสาระท่ีส�าคัญ ให้ผูไ้ด้รบัใบอนญุาต 
ยื่นค�าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท�าลาย หรือช�ารุด  
ตามแบบที่ก�าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค�าขอรับใบแทนใบอนุญาตน�าส�าเนาบันทึกการแจ้ง
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท�าลาย หรือช�ารุดในสาระที่ส�าคัญ ให้ผู้ยื่นค�าขอรับใบแทน 
ใบอนุญาตน�าใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย

ข้อ ๑๗ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือ
ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัติ/
ข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก�าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับ
ใบอนุญาตตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลา 
ที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน

ข้อ ๑๘ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจออกค�าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับ 
ใบอนุญาต

(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(๒) ต้องค�าพิพากษาถึงท่ีสุดว่าได้กระท�าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไม่ปฏบิตัหิรอืปฏบิตัไิม่ถกูต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก�าหนดไว้เกี่ยว
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กับการประกอบกิจการตามท่ีได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติ 
ไม่ถูกต้องนัน้ก่อให้เกดิอนัตรายอย่างร้ายแรงต่อสขุภาพของประชาชน หรอืมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็น
อยู่ที่เหมาะสมกับการด�ารงชีพของประชาชน

ข้อ ๑๙ ค�าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค�าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท�าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีท่ีไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค�าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค�าสั่ง
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดค�าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล�าเนาหรือส�านักท�าการงาน
ของผูร้บัใบอนญุาต และให้ถอืว่าผูร้บัใบอนญุาตนัน้ได้รบัทราบค�าสัง่แล้วตัง้แต่เวลาทีค่�าสัง่ไปถงึหรอืวนัปิด
ค�าสั่ง แล้วแต่กรณี

ข้อ ๒๐ ผูถ้กูสัง่เพกิถอนใบอนญุาตจะขอรบัใบอนญุาตส�าหรบัการประกอบกจิการทีถ่กูเพิก
ถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก�าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

หมวด  ๔
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ

ข้อ ๒๑ อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตด�าเนินกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน
ของผู้รับบริการตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้

(๑) จ�านวนพนักงาน..........คน ฉบับละ  ............ บาท
(๒) จ�านวนพนักงาน..........คน ฉบับละ  ............ บาท
(๓) จ�านวนพนักงาน..........คน ฉบับละ  ............ บาท 
ข้อ ๒๒ ผูไ้ด้รับใบอนญุาตต้องช�าระค่าธรรมเนยีมการออกใบอนญุาตในวนัท่ีมารบัใบอนุญาต

ส�าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตคร้ังแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุส�าหรับกรณีที่เป็นการขอต่อ
อายุใบอนุญาต ตลอดเวลาท่ียังด�าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก�าหนด ให้ช�าระ
ค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ�านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช�าระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิก
การด�าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก�าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช�าระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน
เกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ�านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด�าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่า
ธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ�านวน 

ข้อ ๒๓ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของ
ราชการส่วนท้องถิ่น
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หมวด  ๕
บทก�าหนดโทษ

ข้อ ๒๔ ผูใ้ดฝ่าฝืนค�าสัง่ของเจ้าพนกังานหรอืไม่ปฏบิตัติามเทศบญัญตันิีต้้องระวางโทษตาม
ที่ก�าหนดไว้ในบทก�าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

   ประกาศ  ณ  วันที่………………....... 

      (ลงชื่อ)
                   (………………………………….......)
      นายกเทศมนตร…ี…………/นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบล................

             
เห็นชอบ

(ลงชื่อ)
                (…………………………)
ผู้ว่าราชการจังหวัด……………/นายอ�าเภอ............... 

หมำยเหตุ  ตัวอย่างเอกสารแนบท้ายเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ประกอบด้วย
  ๑) แบบค�าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
  ๒) บันทึกข้อความค�าแนะน�าให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานประกอบกิจการ
  ๓) บันทึกข้อความรายงานผลการตรวจสภาพของสถานประกอบกิจการเพ่ือประกอบการ
พิจารณาอนุญาต
  ๔) หนังสือแจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ
  ๕) หนังสือแจ้งการอนุญาต (เพื่อให้มารับใบอนุญาต)
  ๖) ใบอนุญาต

๗) ค�าสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
๘) แบบค�าขอใบแทนใบอนุญาต
๙) ใบแทนใบอนุญาต

โดยที่เอกสารตัวอย่างล�าดับที่ ๑ - ๙ จะเหมือนกับข้อบัญญัติท้องถิ่นเรื่องอื่น ๆ จึงน�าไป
รวมกันไว้ที่บทท้ายเอกสารเล่มนี้
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติควบคุมตลาด

พ.ศ. ....

หลักการ

ให้มีเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมตลาด 

เหตุผล

โดยท่ีการด�าเนินกิจการตลาดที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของ
ประชาชน และก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สมควรก�าหนดลักษณะของตลาด สุขลักษณะใน
การด�าเนนิกจิการตลาด สขุลกัษณะส�าหรบัผูข้ายของและผู้ช่วยขายของในตลาด หลักเกณฑ์การอนญุาตให้
ด�าเนินกิจการตลาด และอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ด�าเนินกิจการตลาด จึงตราเทศบัญญัติ/
ข้อบัญญัตินี้
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( ร่าง )
        เทศบัญญัติเทศบาล…………../ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบล......................

การควบคุมตลาด  
พ.ศ. ….

โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมตลาด
อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา  ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

๒๔๙๖ และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเตมิ (กรณเีทศบญัญตั)ิ หรอื มาตรา ๗๑ แห่งพระราชบญัญตัสิภาต�าบลและองค์การ
บริหารส่วนต�าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (กรณีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบล)  ประกอบ
มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบญัญตัิ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เทศบาล……......องค์การบริหารส่วนต�าบล.............โดย
ความเหน็ชอบของสภาเทศบาล……......../สภาองค์การบรหิารส่วนต�าบล............................และผู้ว่าราชการ
จังหวัด…….................../นายอ�าเภอ.......................จึงตราเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาล……………................การควบคุมตลาด 
พ.ศ. ….”/ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบล.......................................การควบคุม
ตลาด พ.ศ. ....”

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาล………............... ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดย
เปิดเผยท่ีส�านักงานเทศบาล………............แล้วเจ็ดวัน /ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วน
ต�าบล.........................ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้
“ตลาด” หมายความว่า สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจ�าหน่ายสินค้า

ประเภทสตัว์ เนือ้สตัว์ ผกั ผลไม้ หรอือาหารอนัมสีภาพเป็นของสด ประกอบหรอืปรงุแล้ว หรอืของเสยีง่าย 
ทัง้นี ้ไม่ว่าจะมกีารจ�าหน่ายสนิค้าประเภทอืน่ด้วยหรอืไม่กต็าม และหมายความรวมถงึบรเิวณซึง่จดัไว้ส�าหรับ
ให้ผูค้้าใช้เป็นท่ีชมุนมุเพือ่จ�าหน่ายสนิค้าประเภทดงักล่าวเป็นประจ�าหรอืเป็นครัง้คราวหรอืตามวันทีก่�าหนด

“สินค้า” หมายความว่า สิ่งของที่ซื้อขายกัน
“อาหาร” หมายความว่า อาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
“อาหารสด” หมายความว่า  อาหารประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ และของอื่น ๆ ที่มี

สภาพเป็นของสด 
“อาหารประเภทเนือ้สตัว์ช�าแหละ” หมายความว่า อาหารสดประเภทเนือ้สตัว์หรอืเนือ้สตัว์

ที่มีการช�าแหละ ณ แผงจ�าหน่ายสินค้า 
“อาหารประเภทปรุงส�าเรจ็” หมายความว่า อาหารทีไ่ด้ผ่านการท�า ประกอบหรอืปรงุส�าเร็จ

พร้อมที่จะรับประทานได้ รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ
“สขุาภบิาลอาหาร” หมายความว่า การจดัการและควบคมุปัจจยัต่าง ๆ  เพือ่ให้อาหารสะอาด 

ปลอดภัยจากเชื้อโรค และสารเคมีที่เป็นพิษซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค เช่น อาหาร  
ผู้สมัผสัอาหาร สถานท่ีท�า ประกอบ ปรงุ และจ�าหน่ายอาหาร ภาชนะ อุปกรณ์ สตัว์และแมลงทีเ่ป็นพาหะน�าโรค
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“การล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาล” หมายความว่า การท�าความสะอาดตัวอาคาร  
แผงจ�าหน่ายสินค้าในตลาด พื้น ผนัง เพดาน ทางระบายน�้า ตะแกรงดักมูลฝอย บ่อดักไขมัน บ่อพัก 
น�้าเสีย ที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ และบริเวณตลาดให้สะอาด  
ไม่มีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย หยากไย่ ฝุ่นละอองและคราบสกปรก รวมทั้งให้มีการฆ่าเชื้อ  ทั้งนี้ สารเคมีที่ใช้
ต้องไม่มีผลกระทบต่อระบบบ�าบัดน�้าเสียของตลาด

“ราชการส่วนท้องถิน่” หมายความว่า เทศบาล………………./องค์การบรหิารส่วนต�าบล.......... 
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรี………/นายกองค์การบริหารส่วน

ต�าบล........
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๔ ให้นายกเทศมนตรี…………..../นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบล...................เป็นผูร้กัษา

การให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอ�านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค�าสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไป
ตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ 

หมวด ๑
บททั่วไป

ข้อ ๕ ตลาดแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
(๑) ตลาดประเภทที่ ๑ ได้แก่ ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร และมีลักษณะตามที่ก�าหนด

ไว้ในหมวด ๑ ส่วนที่ ๑
(๒) ตลาดประเภทที ่๒ ได้แก่ ตลาดท่ีไม่มโีครงสร้างอาคาร และมลีกัษณะตามทีก่�าหนดไว้ใน 

หมวด ๑ ส่วนที่ ๒
ข้อ ๖ ทีต่ัง้ของตลาดต้องอยูห่่างไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร จากแหล่งทีก่่อให้เกดิมลพษิ ของเสยี  

โรงเลี้ยงสัตว์ แหล่งโสโครก ที่ก�าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย เว้นแต่จะ
มีวิธีการป้องกันซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

ข้อ ๗ ผู้ด�าเนินกิจการตลาดต้องด�าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
ก�าหนดตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราช
บัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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หมวด  ๒
สุขลักษณะในการด�าเนินกิจการตลาด

ส่วนที่ ๑
สุขลักษณะของตลาดประเภทที่ ๑

ข้อ ๘ ตลาดประเภทที่ ๑ ต้องมีส่วนประกอบของสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง คือ อาคารสิ่ง
ปลูกสร้างส�าหรับผู้ขายของ ที่ขนถ่ายสินค้า ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ ที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับ
มูลฝอย และที่จอดยานพาหนะ ตามที่ก�าหนดไว้ในส่วนนี้

ข้อ ๙ อาคารส่ิงปลกูสร้างส�าหรบัผูข้ายของต้องมีและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และสขุลกัษณะ 
ดังต่อไปนี้

(๑) ถนนรอบอาคารตลาดกว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร และมีทางเข้าออกบริเวณตลาดกว้าง
ไม่น้อยกว่า ๔ เมตร อย่างน้อยหนึ่งทาง

(๒) ตัวอาคารตลาดท�าด้วยวัสดุถาวร มั่นคง และแข็งแรง
(๓) หลังคาสร้างด้วยวัสดุทนไฟ และแข็งแรงทนทาน ความสูงของหลังคาต้องมีความ 

เหมาะสมกับการระบายอากาศของตลาดนั้น
(๔) พ้ืนท�าด้วยวัสดุถาวร แข็งแรง ไม่ดูดซึมน�้า เรียบ ล้างท�าความสะอาดง่าย ไม่มีน�้าขัง

และไม่ลื่น
(๕) ทางเดินภายในอาคารมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร 
(๖) เครื่องกั้นหรือสิ่งกีดขวางท�าด้วยวัสดุถาวร และแข็งแรง สามารถป้องกันสัตว์ เช่น สุนัข 

มิให้เข้าไปในตลาด 
(๗) การระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ เหมาะสม และไม่มีกลิ่นเหม็นอับ
(๘) ความเข้มของแสงสว่างในอาคารตลาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลักซ์  
(๙) แผงจ�าหน่ายสินค้าประเภทอาหารท�าด้วยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียง และ 

ท�าความสะอาดง่าย มีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑.๕ ตารางเมตร และ
มีทางเข้าออกสะดวก โดยมีที่นั่งส�าหรับผู้ขายของแยกต่างหากจากแผง 

(๑๐) น�้าประปาหรือน�้าสะอาดแบบระบบท่ออย่างเพียงพอส�าหรับล้างสินค้าหรือล้างมือ  
ทั้งนี้ ต้องวางท่อในลักษณะที่ปลอดภัย ไม่เกิดการปนเปื้อนจากน�้าโสโครก ไม่ติดหรือทับกับท่อระบาย 
น�้าเสียหรือสิ่งปฏิกูล โดย

 (ก) มท่ีีล้างอาหารสดอย่างน้อย ๑ จดุ และในแต่ละจดุจะต้องมีก๊อกน�า้ไม่น้อยกว่า ๓ ก๊อก 
กรณทีีม่แีผงจ�าหน่ายอาหารสดตัง้แต่ ๓๐ แผง ขึน้ไป ต้องจดัให้มีทีล้่างอาหารสด ๑ จุดต่อจ�านวนแผงจ�าหน่าย 
อาหารสดทกุ ๓๐ แผง เศษของ ๓๐ แผง ถ้าเกนิ ๑๕ แผง ให้ถือเป็น ๓๐ แผง

 (ข) มีก๊อกน�้าประจ�าแผงจ�าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ช�าแหละ และแผงจ�าหน่าย
อาหารประเภทปรุงส�าเร็จ

 (ค) มีที่เก็บส�ารองน�้าในปริมาณเพียงพอและสะดวกต่อการใช้ กรณีที่มีแผงจ�าหน่าย
อาหารสดตั้งแต่ ๕๐ แผงขึ้นไป ต้องจัดให้มีน�้าส�ารองอย่างน้อย ๕ ลูกบาศก์เมตรต่อจ�านวนแผงจ�าหน่าย
อาหารสดทุก ๑๐๐ แผง เศษของ ๑๐๐ แผง ถ้าเกิน ๕๐ แผง ให้ถือเป็น ๑๐๐ แผง
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(๑๑) ระบบบ�าบัดน�้าเสียหรือน�้าท้ิง และทางระบายน�้าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคาร  ทั้งนี้ ให้มีตะแกรงดักมูลฝอยและบ่อดักไขมันด้วย

(๑๒) การติดตั้งระบบการป้องกันอัคคีภัยตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
ความใน (๑) และ (๕) มิให้ใช้บังคับกับตลาดที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔  

(พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้บังคับ และมีข้อจ�ากัดเรื่อง
พื้นที่ซึ่งไม่อาจจัดให้มีถนนรอบอาคารตลาด ทางเข้าออกบริเวณตลาด และทางเดินภายในอาคารตามที่
ก�าหนดได้

ข้อ ๑๐ ต้องจดัให้มทีีข่นถ่ายสินค้าตัง้อยูใ่นบรเิวณหนึง่บรเิวณใดโดยเฉพาะ มีพืน้ทีเ่พยีงพอ
ส�าหรับการขนถ่ายสินค้าในแต่ละวัน และสะดวกต่อการขนถ่ายสินค้าและการรักษาความสะอาด 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับตลาดที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔  
(พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้บังคับ และมีข้อจ�ากัดเรื่อง
พื้นที่ซึ่งไม่อาจจัดให้มีที่ขนถ่ายสินค้าตามที่ก�าหนดได้

ข้อ ๑๑ ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือตามแบบและจ�านวนที่ก�าหนดใน
กฎหมายว่าด้วยการควบคมุอาคาร และตัง้อยูใ่นทีเ่หมาะสมนอกตัวอาคารตลาด หรอืในกรณทีีอ่ยูใ่นอาคาร
ตลาดต้องแยกเป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ มีผนังกั้นโดยไม่ให้มีประตูเปิดสู่บริเวณจ�าหน่ายอาหารโดยตรง 

ข้อ ๑๒ ต้องจดัให้มทีีเ่กบ็รวบรวมหรือทีร่องรบัมูลฝอย ตามทีก่�าหนดในกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคมุอาคาร ตัง้อยูน่อกตวัอาคารตลาดและอยูใ่นพืน้ทีท่ีร่ถเกบ็ขนมูลฝอยเข้าออกได้สะดวก มีการปกปิดและ
ป้องกนัไม่ให้สตัว์เข้าไปคุย้เขีย่ ตามท่ีเจ้าพนกังานท้องถิน่โดยค�าแนะน�าของเจ้าพนกังานสาธารณสุขเห็นชอบ
ว่าเหมาะสมกับตลาดนั้น 

ข้อ ๑๓ ต้องจัดให้มีทีจ่อดยานพาหนะอย่างเหมาะสมตามทีเ่จ้าพนกังานท้องถิ่นก�าหนด

ส่วนที่ ๒
สุขลักษณะของตลาดประเภทที่ ๒

ข้อ ๑๔ ตลาดประเภทที่ ๒ ต้องจัดให้มีสถานที่ส�าหรับผู้ขายของ ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่าง
ล้างมือ และที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย ตามที่ก�าหนดไว้ในส่วนนี้

ข้อ ๑๕ สถานท่ีส�าหรับผูข้ายของต้องมีและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และสขุลกัษณะดงัต่อไปนี้
(๑) ทางเดินภายในตลาดมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร
(๒) บริเวณส�าหรับผู้ขายของประเภทอาหารสดต้องจัดให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ โดยมี

ลักษณะเป็นพื้นเรียบ แข็งแรง ไม่ลื่น สามารถล้างท�าความสะอาดได้ง่าย และไม่มีน�้าขัง เช่น พืน้คอนกรตี 
พืน้ท่ีปดู้วยคอนกรตีส�าเรจ็ หรือพืน้ลาดด้วยยางแอสฟัลต์

(๓) แผงจ�าหน่ายสนิค้าประเภทอาหารท�าด้วยวสัดแุข็งแรงทีม่ผีวิเรยีบ ท�าความสะอาดง่าย  
มีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร และอาจเป็นแบบพับเก็บได้

(๔)  น�้าประปาหรือน�้าสะอาดอย่างเพียงพอ และจัดให้มีที่ล้างท�าความสะอาดอาหารและ
ภาชนะในบริเวณแผงจ�าหน่ายอาหารสด แผงจ�าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ช�าแหละ และแผงจ�าหน่าย
อาหารประเภทปรุงส�าเร็จ 
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(๕) ทางระบายน�า้จากจดุท่ีมีทีล้่าง โดยเป็นรางแบบเปิด ท�าด้วยวสัดทุีมี่ผวิเรยีบ มีความลาด
เอียงให้สามารถระบายน�า้ได้สะดวก มตีะแกรงดกัมลูฝอยก่อนระบายน�า้ออกสูท่่อระบายน�า้สาธารณะหรอื
แหล่งน�า้สาธารณะ และไม่ก่อให้เกดิเหตเุดอืดร้อนร�าคาญแก่ประชาชนข้างเคยีง ในกรณจี�าเป็นเจ้าพนกังาน
ท้องถ่ินโดยค�าแนะน�าของเจ้าพนกังานสาธารณสุขอาจก�าหนดให้จดัให้มีบ่อดกัไขมนั หรือบ่อพักน�้าเสีย ก่อน
ระบายน�้าออกสู่ท่อระบายน�้าสาธารณะหรือแหล่งน�้าสาธารณะก็ได้

(๖) กรณีที่มีโครงสร้างเฉพาะเสาและหลังคา โครงเหล็กคลุมผ้าใบ เต็นท์ ร่มหรือสิ่งอื่นใด
ในลักษณะเดียวกัน ต้องอยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง 

ข้อ ๑๖ ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือตามจ�านวนและหลักเกณฑ์ด้าน
สุขลกัษณะทีเ่จ้าพนกังานท้องถิน่ก�าหนดโดยค�าแนะน�าของเจ้าพนกังานสาธารณสขุ และตัง้อยูใ่นทีท่ีเ่หมาะ
สมนอกสถานที่ขายของ เว้นแต่จะจัดให้มีส้วมเคลื่อนที่ ส้วมสาธารณะ ส้วมเอกชนหรือส้วมของหน่วยงาน
ราชการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้อยู่ในบริเวณใกล้เคียง  ทั้งนี้ ให้มีระยะห่างจากตลาดไม่เกิน ๕๐ เมตร

ข้อ ๑๗ ต้องจัดให้มีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยอย่างเพียงพอที่จะรองรับปริมาณ
มลูฝอยในแต่ละวนั และมลัีกษณะเหมาะสมตามทีเ่จ้าพนกังานท้องถิน่ก�าหนดโดยค�าแนะน�าของเจ้าพนกังาน
สาธารณสุข

ข้อ ๑๘ เมือ่ผูรั้บใบอนญุาตให้จดัตัง้ตลาดประเภทที ่๒ ได้ด�าเนนิกจิการต่อเนือ่งกนัเป็นระยะเวลา
หนึง่แล้ว ถ้าเจ้าพนกังานท้องถิน่เหน็ว่าตลาดประเภทท่ี ๒ นัน้ มศัีกยภาพทีจ่ะพฒันาเป็นตลาดประเภทที ่๑ ได้  
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและผู้รับใบอนุญาตร่วมกันพิจารณาก�าหนดแผนการพัฒนาปรับปรุงตลาดประเภท
ที่ ๒ ให้เป็นตลาดประเภทที่ ๑ ตามเทศบัญญัตินี้ ตามระยะเวลาและขั้นตอนที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก�าหนด

ส่วนที่ ๓
การด�าเนินกิจการตลาด

ข้อ ๑๙ การจัดวางสินค้าในตลาดแต่ละประเภทต้องจัดให้เป็นหมวดหมู่และไม่ปะปนกัน 
เพื่อสะดวกในการดูแลความสะอาดและป้องกันการปนเปื้อนในอาหาร

ข้อ ๒๐ ก�าหนดเวลาการเปิดและปิดตลาดตั้งแต่เวลา.............น. ถึงเวลา.......... น.
ข้อ ๒๑ ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ ๑ ต้องรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบ�ารงุ

รกัษาตลาดและการรกัษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบร้อยในตลาดให้ถกูสขุลกัษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) บ�ารุงรักษาโครงสร้างต่างๆ ของตลาด ให้อยูใ่นสภาพทีใ่ช้งานได้ดตีลอดเวลา เช่น ตวัอาคาร 

พืน้ ฝ้าเพดาน แผงจ�าหน่ายสนิค้า ระบบบ�าบัดน�้าเสียหรือน�้าทิ้ง และทางระบายน�้า อปุกรณ์ต่างๆ เช่น สาย
ไฟ หลอดไฟ พดัลม ก๊อกน�า้ ท่อน�า้ประปา และสาธารณปูโภคอืน่ 

(๒) จดัให้มีการเกบ็กวาดมลูฝอยบรเิวณตลาด และดแูลความสะอาดของตะแกรงดกัมลูฝอย 
บ่อดักไขมัน ระบบบ�าบัดน�้าเสียหรือน�้าทิ้ง และทางระบายน�้า มิให้มีกลิ่นเหม็นเป็นประจ�าทุกวัน และดูแล
ที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ

(๓) ดูแลห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือให้อยู่ในสภาพที่สะอาด ใช้การได้ดี และเปิด
ให้ใช้ตลอดเวลาที่เปิดตลาด 
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(๔) จัดให้มีการล้างท�าความสะอาดตลาดเป็นประจ�าทุกวัน โดยเฉพาะแผงจ�าหน่ายอาหาร
สด และแผงจ�าหน่ายอาหารประเภทเนือ้สัตว์ช�าแหละ และมีการล้างตลาดตามหลกัการสขุาภบิาลอย่างน้อยเดอืน
ละหนึง่ครัง้ ในกรณทีีม่กีารระบาดของโรคตดิต่อ เจ้าพนกังานท้องถิน่โดยค�าแนะน�าของเจ้าพนกังานสาธารณสขุ
อาจแจ้งให้มกีารล้างตลาดตามหลกัการสขุาภิบาลมากกว่าเดอืนละหนึง่ครัง้กไ็ด้

(๕) จัดให้มีการก�าจัดสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะน�าโรคภายในบริเวณตลาดอย่างน้อยเดือน
ละหนึ่งครั้ง

(๖) ดูแลแผงจ�าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ช�าแหละมิให้ปล่อยน�้าหรือของเหลวไหล
จากแผงลงสู่พื้นตลาด และจัดให้มีทางระบายน�้าหรือของเหลวลงสู่ทางระบายน�้าหลักของตลาด 

ข้อ ๒๒ ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ ๒ ต้องรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบ�ารุง
รักษาตลาดและการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในตลาดให้ถูกสุขลักษณะ
ดังต่อไปนี้

(๑) จดัให้มกีารเกบ็กวาดมลูฝอยบรเิวณตลาด และดแูลความสะอาดของตะแกรงดกัมูลฝอย 
รวมทั้งกรณีที่มีบ่อดักไขมัน บ่อพักน�้าเสีย และทางระบายน�า้ มิให้มีกลิ่นเหม็นเป็นประจ�าทุกวัน และดูแลที่
เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ 

(๒) ดูแลห้องส้วม ทีปั่สสาวะ และอ่างล้างมอื ให้อยู่ในสภาพที่สะอาด ใช้การได้ดี และเปิด
ให้ใช้ตลอดเวลาที่เปิดตลาด 

(๓) จัดให้มีการล้างท�าความสะอาดตลาดเป็นประจ�าทุกวัน โดยเฉพาะแผงจ�าหน่ายอาหาร
สด และแผงจ�าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ช�าแหละ ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อให้ด�าเนินการ
ล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค�าแนะน�าของเจ้าพนกังานสาธารณสขุ
แจ้งให้ปฏิบัติ

(๔) จดัให้มกีารป้องกนัไม่ให้น�า้หรอืของเหลวไหลจากแผงจ�าหน่ายอาหารประเภทเนือ้สตัว์
ช�าแหละลงสู่พื้นตลาด 

ข้อ ๒๓ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันเหตุร�าคาญ มลพิษที่เป็นอันตราย หรือการระบาดของ
โรคติดต่อ ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ ๑ หรือตลาดประเภทที่ ๒ ต้องไม่กระท�าการและต้อง
ควบคุมดูแลมิให้ผู้ใดกระท�าการ ดังต่อไปนี้

(๑) จ�าหน่ายอาหารที่ไม่สะอาดหรือไม่ปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยอาหารในตลาด
(๒) น�าสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในตลาด เว้นแต่สัตว์ที่น�าไปขังไว้ในที่ขังสัตว์เพื่อจ�าหน่าย
(๓) ฆ่าหรือช�าแหละสัตว์ใหญ่ เช่น โค กระบือ แพะ แกะหรือสุกร ในตลาด รวมทั้งฆ่าหรอื

ช�าแหละสตัว์ปีกในกรณทีีเ่กดิการระบาดของโรคไข้หวดัใหญ่ทีต่ดิต่อมาจากสตัว์ในเขตท้องท่ีนัน้
(๔) สะสมหรือหมักหมมสิ่งหน่ึงสิ่งใดในตลาด จนท�าให้สถานที่สกปรก รกรุงรัง เป็นเหตุ

ร�าคาญ เกิดมลพิษที่เป็นอันตราย หรือเป็นที่เพาะพันธุ์สัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะน�าโรค
(๕) ถ่ายเทหรือท้ิงมลูฝอยหรอืสิง่ปฏกิลูในท่ีอืน่ใด นอกจากทีซ่ึง่จดัไว้ส�าหรบัรองรบัมลูฝอย

หรือสิ่งปฏิกูล
(๖) ท�าให้น�า้ใช้ในตลาดเกดิความสกปรกจนเป็นเหตใุห้เป็นหรืออาจเป็นอนัตรายต่อสขุภาพ
(๗) ก่อหรือจุดไฟไว้ในลักษณะซึ่งอาจเป็นที่เดือดร้อนหรือเกิดอันตรายแก่ผู้อื่น
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(๘) ใช้ตลาดเป็นที่พักอาศัยหรือเป็นที่พักค้างคืน
(๙) กระท�าการอืน่ใดทีอ่าจก่อให้เกดิเหตรุ�าคาญ มลพษิทีเ่ป็นอนัตราย หรอืการระบาดของ

โรคติดต่อ เช่น เสียงดัง แสงกระพริบ ความสั่นสะเทือน หรือมีกลิ่นเหม็น

ส่วนที่ ๔
ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด

ข้อ ๒๔ ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติและให้ความร่วมมือกับผู้รับ 
ใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาด เจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้าพนักงานสาธารณสุข ในเรื่องดังต่อไปนี้

(๑) การจัดระเบียบและกฎเกณฑ์ในการรักษาความสะอาดของตลาด
(๒) การจัดหมวดหมู่สินค้า
(๓) การดูแลความสะอาดแผงจ�าหน่ายสินค้าของตน
(๔) การรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่เหมาะสม
(๕) การล้างตลาด
(๖) การเข้ารับการฝึกอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารและอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นก�าหนดโดยค�าแนะน�าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(๗) การตรวจสุขภาพตามที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินก�าหนดโดยค�าแนะน�าของเจ้าพนักงาน

สาธารณสุข
ข้อ ๒๕ ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าและแผงจ�าหน่าย

สินค้า ดังต่อไปนี้
(๑) ให้วางสินค้าบนแผงจ�าหน่ายสินค้าหรือขอบเขตที่ก�าหนด โดยห้ามวางสินค้าล�้าแผง

จ�าหน่ายสนิค้าหรอืขอบเขตทีก่�าหนด และห้ามวางสินค้าสูงจนอาจเกดิอันตรายหรือส่งผลกระทบต่อระบบ
การระบายอากาศ และแสงสว่าง ทั้งนี้ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก�าหนดโดยค�าแนะน�าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข

(๒) ห้ามวางสินค้าประเภทวัตถุอันตรายปะปนกับสินค้าประเภทอาหาร 
(๓) ให้วางสินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และภาชนะอุปกรณ์ในขอบเขตที่ก�าหนด  

โดยสูงจากพื้นตลาดไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร 
(๔) ห้ามเก็บสินค้าประเภทอาหารไว้ใต้แผงจ�าหน่ายสินค้า เว้นแต่อาหารในภาชนะบรรจุ

ที่ปิดสนิทตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร หรืออาหารที่มีการป้องกันการเน่าเสียและปกปิดมิดชิด ทั้งนี้ ต้องมี
การรักษาความสะอาดและป้องกันสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะน�าโรค 

(๕) ไม่ใช้แสงหรือวัสดุอื่นใดที่ท�าให้ผู้บริโภคมองเห็นอาหารต่างไปจากสภาพที่เป็นจริง 
(๖) ห้ามต่อเติมแผงจ�าหน่ายสินค้า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

โดยค�าแนะน�าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
ข้อ ๒๖ ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องมีสุขอนามัยส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้
(๑) มสีขุภาพร่างกายแขง็แรง ไม่เป็นโรคตดิต่อ ไม่เป็นโรคทีส่งัคมรงัเกยีจ หรอืไม่เป็นพาหะ

น�าโรคตดิต่อ เช่น อหวิาตกโรค ไข้รากสาดน้อย บดิ ไข้สุกใส หดั คางทมู วัณโรคในระยะอนัตราย โรคเรื้อน
ในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ ไวรัสตับอักเสบ
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ชนดิเอ ไข้หวดัใหญ่รวมถงึไข้หวดัใหญ่ท่ีตดิต่อมาจากสตัว์ และโรคตามทีเ่จ้าพนกังานท้องถิน่ก�าหนดโดยค�า
แนะน�าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

(๒) ในระหว่างขายสนิค้าต้องแต่งกายสภุาพ สะอาด เรยีบร้อย หรือตามทีเ่จ้าพนกังานท้องถิ่น
ก�าหนดโดยค�าแนะน�าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

(๓) ในระหว่างขายสนิค้าประเภทอาหารต้องปฏบิตัติามหลกัสขุอนามยัส่วนบุคคล เช่น ไม่ไอ
หรือจามรดอาหาร ไม่ใช้มือหยิบจับอาหารที่พร้อมรับประทานโดยตรง ล้างมือให้สะอาดก่อนหยิบหรือจับ
อาหาร ไม่สูบบุหรี่หรือดื่มสุรา เป็นต้น

ข้อ ๒๗ ผูข้ายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏบิตัใิห้ถกูสขุลกัษณะในการจ�าหน่าย ท�า 
ประกอบ ปรงุ เกบ็หรือสะสมอาหาร และการรกัษาความสะอาดของภาชนะ น�า้ใช้และของใช้ต่างๆ ดงัต่อไปนี้

(๑) อาหารที่ขายต้องสะอาด และปลอดภัยตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
อาหาร 

(๒) อาหารสดเฉพาะสัตว์ เน้ือสัตว์ และอาหารทะเล ต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิไม่เกิน ๕ 
องศาเซลเซียส ในตู้เย็นหรือแช่น�้าแข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ

(๓) การจ�าหน่ายอาหารประเภทปรุงส�าเร็จต้องใช้เครื่องใช้ ภาชนะท่ีสะอาด และต้องมี
อุปกรณ์ปกปิดอาหารเพื่อป้องกันการปนเปื้อน และรักษาอุปกรณ์ปกปิดอาหารนั้นให้สะอาดและใช้การได้
ดีอยู่เสมอ 

(๔) ในกรณีที่เป็นแผงจ�าหน่ายอาหาร ซึ่งมีการท�า ประกอบ และปรุงอาหาร ต้องจัดสถาน
ที่ไว้ให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะเพื่อการนั้นและต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร

(๕) เครือ่งมอื เครือ่งใช้ และภาชนะอุปกรณ์ทีใ่ช้ เช่น เขยีง เครือ่งขดูมะพร้าว จาน ชาม ช้อน
และส้อม ตะเกียบ แก้วน�า้ เป็นต้น ต้องสะอาดและปลอดภยั มกีารล้างท�าความสะอาดและจดัเกบ็ทีถ่กูต้อง

หมวด  ๓
ใบอนุญาต

ข้อ ๒๘ ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งตลาด เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
การเปลีย่นแปลง ขยายหรอืลดสถานทีห่รือบรเิวณทีใ่ช้เป็นตลาดภายหลงัจากทีเ่จ้าพนกังาน

ท้องถ่ินได้ออกใบอนญุาตให้จดัตัง้ตลาดตามวรรคหนึง่แล้วจะกระท�าได้ต่อเม่ือได้รบัอนญุาตเป็นหนงัสอืจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วย

ความในข้อนี้มิให้ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรของ
รัฐที่ได้จัดตั้งตลาดขึ้นตามอ�านาจหน้าที่ แต่ในการด�าเนินกิจการตลาดจะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้รับใบ
อนุญาตตามบทบัญญัติอ่ืนแห่งเทศบัญญัตินี้และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วย และ
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจก�าหนดเง่ือนไขเป็นหนังสือให้ผู้จัดต้ังตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติเป็นการ 
เฉพาะรายก็ได้

ข้อ ๒๙ ผู้ใดประสงค์จะจัดตั้งตลาดจะต้องยื่นค�าขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ก�าหนดไว้ท้าย
เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับแสดงเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 
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(๑) บัตรประจ�าตัวประชาชน
(๒) ส�าเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบกิจการ (ที่ดิน/อาคาร/ยานพาหะ)
(๓) หนงัสอืยนิยอมรบัก�าจดัจากสถานประกอบกิจการก�าจัดส่ิงปฏกิลู(กรณีท่ีส่งไปก�าจัดทีอ่ืน่) 
(๔) หนงัสอืให้ความเห็นชอบการประเมนิผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม (กรณีทีก่ฎหมายก�าหนด) 
(๕) หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (กรณีที่กฎหมายก�าหนด)
(๖) ใบมอบอ�านาจ (กรณีที่มีการมอบอ�านาจ)
(๗) หลักฐานอื่นที่จ�าเป็น
ข้อ ๓๐ เมื่อได้รับค�าขอรับใบอนุญาตหรือค�าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตรวจสอบความถูกต้องของค�าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน  
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นค�าขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อด�าเนินการ หากไม่สามารถด�าเนินการได้ใน
ขณะนั้น ให้จัดท�าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่
ก�าหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค�าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 

เจ้าพนักงานท้องถิน่ต้องออกใบอนญุาตหรอืมีหนงัสอืแจ้งค�าสัง่ไม่อนญุาตพร้อมด้วยเหตผุล
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค�าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่
ก�าหนดในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้

ในกรณีที่มีเหตุจ�าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค�าสั่งไม่
อนุญาตได้ภายในก�าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกินสิบห้า
วันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ�าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก�าหนดเวลา
ตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่
แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค�าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้ว
เสร็จ พร้อมส�าเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง

ข้อ ๓๑ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน (หรือตำมที่เห็นสมควร) นับ
แต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว 

ข้อ ๓๒ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่
ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ�านาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค�าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค�าขอพร้อมกับ 
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต

ข้อ ๓๓ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผย
และเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ

ข้อ ๓๔ ในกรณทีีใ่บอนญุาตสญูหาย ถกูท�าลาย หรอืช�ารดุในสาระท่ีส�าคัญ ให้ผูไ้ด้รบัใบอนญุาต 
ยืน่ค�าขอรบัใบแทนใบอนุญาตภายในสบิห้าวนันบัแต่วันทีไ่ด้ทราบถงึการสญูหาย ถกูท�าลาย หรอืช�ารุด ตาม
แบบที่ก�าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้

การขอรบัใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนญุาตให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร  
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
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(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค�าขอรับใบแทนใบอนุญาตน�าส�าเนาบันทึกการแจ้ง
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท�าลาย หรือช�ารุดในสาระที่ส�าคัญ ให้ผู้ยื่นค�าขอรับใบแทน 
ใบอนุญาตน�าใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย

ข้อ ๓๕ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือ
ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ 
หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก�าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต
ตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร
แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน

ข้อ ๓๖ เจ้าพนักงานท้องถ่ินมอี�านาจออกค�าสัง่เพกิถอนใบอนญุาตเมือ่ปรากฏว่าผูรั้บใบอนญุาต
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(๒) ต้องค�าพิพากษาถึงท่ีสดุว่าได้กระท�าความผดิตามพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไม่ปฏบิตัหิรอืปฏบิตัไิม่ถกูต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก�าหนดไว้เกี่ยวกับ 
การประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติ 
ไม่ถูกต้องนัน้ก่อให้เกดิอนัตรายอย่างร้ายแรงต่อสขุภาพของประชาชน หรอืมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็น
อยู่ที่เหมาะสมกับการด�ารงชีพของประชาชน

ข้อ ๓๗ ค�าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค�าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท�าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีท่ีไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค�าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค�าสั่ง
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดค�าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล�าเนาหรือส�านักท�าการงาน
ของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค�าส่ังแล้วตั้งแต่เวลาที่ค�าสั่งไปถึง หรือวัน
ปิดค�าสั่ง แล้วแต่กรณี

ข้อ ๓๘ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส�าหรับการประกอบกิจการที่ถูก 
เพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก�าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

หมวด  ๔
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ

ข้อ ๓๙ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก�าหนด
ไว้ท้ายเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตส�าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก 
หรือก่อนใบอนุญาตส้ินอายุส�าหรับกรณีท่ีเป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังด�าเนินกิจการนั้น  
ถ้ามไิด้เสยีค่าธรรมเนยีมภายในเวลาทีก่�าหนด ให้ช�าระค่าปรบัเพิม่ขึน้อกีร้อยละยีส่บิของจ�านวนค่าธรรมเนยีม 
ทีค้่างช�าระ เว้นแต่ผูไ้ด้รบัใบอนญุาตจะได้บอกเลกิการด�าเนนิกจิการนัน้ก่อนถงึก�าหนดการเสยีค่าธรรมเนยีม
ครั้งต่อไป
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ในกรณีที่ผู ้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช�าระค่าธรรมเนียมติดต่อ
กันเกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด�าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสีย 
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ�านวน 

ข้อ ๔๐ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของ
ราชการส่วนท้องถิ่น

หมวด  ๕
บทก�าหนดโทษ

ข้อ ๔๑ ผูใ้ดฝ่าฝืนค�าสัง่ของเจ้าพนกังานหรอืไม่ปฏบิตัติามเทศบญัญตันิีต้้องระวางโทษตาม
ที่ก�าหนดไว้ในบทก�าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ประกาศ  ณ  วันที่………………....... 

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

      เห็นชอบ

(ลงชื่อ)
             (………………......…………)
ผู้ว่าราชการจังหวัด…………/นายอ�าเภอ.............
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อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
   ท้ายเทศบัญญัติเทศบาล…………/ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบล...........

การควบคุมตลาด
พ.ศ. ….

ค�ำชีแ้จง อตัรำค่ำธรรมเนยีมควรพจิำรณำก�ำหนดให้เป็นไปตำมควำมเหมำะสม เช่น จ�ำนวน
แผงค้ำขนำดพื้นที่ จ�ำนวนสิ่งของ ขนำดควำมเสี่ยง เป็นต้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่ำที่กฎกระทรวงก�ำหนด

ตัวอย่ำง
(๑) จ�ำนวนแผงค้ำในตลำดต�่ำกว่ำ.... แผง   ฉบับละ  .... บำท
(๒) จ�ำนวนแผงค้ำในตลำดตั้งแต่.... แผง ถึง  ....แผง  ฉบับละ  .... บำท
(๓) จ�ำนวนแผงค้ำในตลำดตั้งแต่....แผง ถึง .... แผง  ฉบับละ  .... บำท
(๔) จ�ำนวนแผงค้ำในตลำดตั้งแต่....แผง ขึ้นไป   ฉบับละ  .... บำท

เป็นต้น 
.

หมำยเหตุ  ตัวอย่างเอกสารแนบท้ายเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ประกอบด้วย
  ๑) อัตราค่าธรรมเนียม/บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม (ตามตัวอย่างข้างต้น)
  ๒) แบบค�าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
  ๓) บันทึกข้อความค�าแนะน�าให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานประกอบกิจการ
  ๔) บันทึกข้อความรายงานผลการตรวจสภาพของสถานประกอบกิจการเพื่อประกอบการ
พิจารณาอนุญาต
  ๕) หนังสือแจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ
  ๖) หนังสือแจ้งการอนุญาต (เพื่อให้มารับใบอนุญาต)
  ๗) ใบอนุญาต

๘) ค�าสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
๙) แบบค�าขอใบแทนใบอนุญาต
๑๐) ใบแทนใบอนุญาต

 โดยที่เอกสารตัวอย่างในล�าดับที่  ๒ - ๑๐  จะเหมือนกับข้อบัญญัติท้องถิ่นเรื่องอื่น ๆ  จึงน�าไป
รวมกันไว้ที่บทท้ายเอกสารเล่มนี้



ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม132

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติควบคุมสถานที่จ�าหน่ายอาหาร

พ.ศ. ....

หลักการ

ให้มีเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมสถานที่จ�าหน่ายอาหาร 

เหตุผล

โดยทีก่ารด�าเนนิกิจการสถานทีจ่�าหน่ายอาหารทีไ่ม่ถกูต้องด้วยสขุลกัษณะอาจเป็นอนัตราย
ต่อสุขภาพของประชาชน และก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สมควรก�าหนดสุขลักษณะในการ
ด�าเนินกิจการสถานที่จ�าหน่ายอาหาร หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ด�าเนินกิจการสถานที่จ�าหน่ายอาหาร  
หลักเกณฑ์การแจ้งเพื่อขอหนังสือรับรองการแจ้งให้ด�าเนินกิจการสถานที่จ�าหน่ายอาหาร และอัตราค่า
ธรรมเนยีมการออกใบอนญุาตและการออกหนงัสอืรบัรองการแจ้งให้ด�าเนนิกจิการสถานทีจ่�าหน่ายอาหาร 
จึงตราเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้
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(ร่าง)
เทศบัญญัติเทศบาล……………/ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบล..............

ควบคุมสถานที่จ�าหน่ายอาหาร 
พ.ศ. ….

โดยท่ีเป็นการสมควรให้มเีทศบญัญตั/ิข้อบญัญตัว่ิาด้วยการควบคมุสถานทีจ่�าหน่ายอาหาร
อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา  ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  

พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (กรณีเทศบัญญัติ) หรือ มาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต�าบลและ
องค์การบริหารส่วนต�าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (กรณีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบล) 
ประกอบมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่ง
พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม เทศบาล……............/องค์การบรหิารส่วน
ต�าบล................โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล........../สภาองค์การบริหารส่วนต�าบล.......................
และผู้ว่าราชการจังหวัด....................../นายอ�าเภอ...................จึงตราเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาล........…ควบคุมสถานที่จ�าหน่ายอาหาร 
พ.ศ. ….”/ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบล...................ควบคุมสถานที่จ�าหน่าย
อาหาร พ.ศ. ....”

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาล………. ตั้งแต่เม่ือได้ประกาศไว้โดยเปิด
เผยที่ส�านักงานเทศบาล………..............แล้วเจ็ดวัน /ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วน
ต�าบล.......................ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้
“สถานท่ีจ�าหน่ายอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที ่ หรือบรเิวณใด ๆ ทีม่ใิช่ทีห่รอื 

ทางสาธารณะ ท่ีจดัไว้เพือ่ประกอบอาหารหรอืปรงุอาหารจนส�าเร็จและจ�าหน่ายให้ผูซ้ือ้สามารถบรโิภคได้ทนัที 
ทัง้นี ้ ไม่ว่าจะเป็นการจ�าหน่ายโดยจดัให้มบีรเิวณไว้ส�าหรบัการบรโิภค ณ ทีน่ัน้ หรอืน�าไปบรโิภคทีอ่ืน่กต็าม

“อาหารสด” หมายความว่า อาหารที่มีสภาพเป็นของสด เช่น เนื้อสัตว์ ผัก หรือผลไม้ 
“อาหารประเภทปรุงส�าเรจ็” หมายความว่า อาหารทีไ่ด้ผ่านการท�า ประกอบหรอืปรงุส�าเร็จ

พร้อมที่จะรับประทานได้ รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดต่างๆ 
“อาหารแห้ง” หมายความว่า อาหารที่ผ่านกระบวนการท�าให้แห้งโดยการอบ รมควัน  

ตากแห้ง หรือวิธีการอื่นใด เพื่อลดปริมาณความชื้นที่มีอยู่ในอาหารลงและเก็บรักษาไว้ได้นานขึ้น
“เครื่องปรุงรส” หมายความว่า สิ่งที่ใช้ในกระบวนการปรุงอาหารให้มีรูปแบบ รสชาติ หรือ

กลิ่นรส ชวนรับประทาน เช่น เกลือ น�้าปลา น�้าส้มสายชู ซอส รวมทั้งเครื่องเทศ สมุนไพร มัสตาร์ด 
“วตัถเุจอืปนอาหาร” หมายความว่า วตัถทุีต่ามปกตมิไิด้ใช้เป็นอาหารหรือเป็นส่วนประกอบ

ทีส่�าคญัของอาหาร แต่ใช้เจอืปนในอาหารเพือ่ประโยชน์ในการผลติ การบรรจ ุการเกบ็รกัษา หรอืการขนส่ง 
และให้หมายความรวมถึงวัตถุที่มิได้เจือปนในอาหาร แต่บรรจุรวมอยู่กับอาหารเพื่อประโยชน์ดังกล่าว 
ข้างต้นด้วย เช่น วัตถุกันชื้น วัตถุดูดออกซิเจน เป็นต้น 
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“ผู้ประกอบกิจการ” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือ
รับรองการแจ้งจดัตัง้สถานท่ีจ�าหน่ายอาหาร และให้หมายความรวมถงึผูท้ีไ่ด้รบัมอบหมายให้ควบคมุ ก�ากับ 
ดูแล การด�าเนินการของสถานที่จ�าหน่ายอาหารนั้น  

“ผู้สัมผัสอาหาร” หมายความว่า บุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาหารตั้งแต่กระบวนการเตรียม 
ประกอบ ปรุง จ�าหน่ายและเสิร์ฟอาหาร รวมถึงการล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์

 “ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาล................../องค์การบริหารส่วน
ต�าบล..................

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรี………/นายกองค์การบริหารส่วน
ต�าบล........

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๔ ให้นายกเทศมนตร…ี………......./นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบล.................เป็นผูร้กัษา
การให้เป็นไปตามเทศบญัญตั/ิข้อบญัญติันี ้และให้มอี�านาจออกระเบยีบ ประกาศ หรอืค�าสัง่เพือ่ปฏบิติัการ
ให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้

หมวด ๑
บททั่วไป

ข้อ ๕ ผู้ด�าเนินกิจการสถานที่จ�าหน่ายอาหารต้องด�าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�าหนดตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออก
ตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

หมวด  ๒
สุขลักษณะในการด�าเนินกิจการสถานที่จ�าหน่ายอาหาร

(ในหมวด ๒ นี้ ให้ก�ำหนดตำมกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถำนที่จ�ำหนำ่ยอำหำร พ.ศ. ๒๕๖๑ 
โดยเรียงข้อต่อจำกข้อ ๕ ดังนี้  ส่วนที่ ๑ สุขลักษณะของสถำนที่จ�ำหน่ำยอำหำร ข้อ ๖ - ๑๑  ส่วนที่ 
๒ สุขลักษณะของอำหำร กรรมวิธีกำรท�ำ ประกอบ หรือปรุง กำรเก็บรักษำ และกำรจ�ำหน่ำยอำหำร  
ข้อ ๑๒ - ๒๑ ส่วนที่ ๓ สุขลักษณะของภำชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้อื่น ๆ ข้อ ๒๒ - ๒๓ และส่วนที่ ๔ 
สุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ประกอบกิจกำรและผู้สัมผัสอำหำร ข้อ ๒๔)
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หมวด  ๓
ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง

ส่วนที่ ๑
ใบอนุญาต

ข้อ ๒๕ ผู้ใดจะจัดต้ังสถานที่จ�าหน่ายอาหารในอาคารหรือพื้นท่ีใดซึ่งมีพื้นที่เกินสองร้อย
ตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๒๖ ผูใ้ดประสงค์จะขอจดัตัง้สถานทีจ่�าหน่ายอาหารในอาคารหรอืพืน้ทีใ่ดซึง่มพ้ืีนทีเ่กนิ
สองร้อยตารางเมตรจะต้องยืน่ค�าขอรบัใบอนญุาตตามแบบทีก่�าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัต/ิข้อบัญญัตนิี ้พร้อม
กับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้

(๑) บัตรประจ�าตัวประชาชน
(๒) ส�าเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบกิจการ (ที่ดิน/อาคาร/ยานพาหนะ)
(๓) หนังสอืยนิยอมรบัก�าจัดจากสถานประกอบกจิการก�าจดัสิง่ปฏกิลู (กรณีทีส่่งไปก�าจัดทีอ่ืน่) 
(๔) หนงัสอืให้ความเห็นชอบการประเมนิผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม (กรณีทีก่ฎหมายก�าหนด) 
(๕) หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (กรณีที่กฎหมายก�าหนด)
(๖) ใบมอบอ�านาจ (กรณีที่มีการมอบอ�านาจ)
(๗) หลักฐานอื่นที่จ�าเป็น
ข้อ ๒๗ เมื่อได้รับค�าขอรับใบอนุญาตหรือค�าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตรวจสอบความถูกต้องของค�าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน  
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นค�าขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อด�าเนินการ หากไม่สามารถด�าเนินการได้ใน
ขณะนั้น ให้จัดท�าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่
ก�าหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค�าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 

เจ้าพนักงานท้องถิน่ต้องออกใบอนญุาตหรอืมีหนงัสอืแจ้งค�าสัง่ไม่อนญุาตพร้อมด้วยเหตผุล
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค�าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่
ก�าหนดในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้

ในกรณีที่มีเหตุจ�าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค�าสั่งไม่
อนุญาตได้ภายในก�าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกินสิบห้า
วันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ�าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก�าหนดเวลา
ตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่
แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค�าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้ว
เสร็จ พร้อมส�าเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง
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ข้อ ๒๘ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน (หรือตำมที่เห็นสมควร) 
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว 

ข้อ ๒๙ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่ 
วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ�านาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค�าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค�าขอพร้อมกับ 
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต

ข้อ ๓๐ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผย
และเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ

ข้อ ๓๑ ในกรณทีีใ่บอนญุาตสญูหาย ถกูท�าลาย หรอืช�ารดุในสาระท่ีส�าคัญ ให้ผูไ้ด้รบัใบอนญุาต 
ยืน่ค�าขอรบัใบแทนใบอนุญาตภายในสบิห้าวนันบัแต่วันทีไ่ด้ทราบถงึการสญูหาย ถกูท�าลาย หรอืช�ารุด ตาม
แบบที่ก�าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้

การขอรบัใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนญุาตให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร  
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค�าขอรับใบแทนใบอนุญาตน�าส�าเนาบันทึกการแจ้ง
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท�าลาย หรือช�ารุดในสาระที่ส�าคัญ ให้ผู ้ยื่นค�าขอรับใบแทน 
ใบอนุญาตน�าใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย

ข้อ ๓๒ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือ
ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัติ/
ข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก�าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับ
ใบอนุญาตตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลา 
ที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน

ข้อ ๓๓ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจออกค�าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับ 
ใบอนุญาต

(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(๒) ต้องค�าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท�าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไม่ปฏบิตัหิรอืปฏบิตัไิม่ถกูต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก�าหนดไว้เกี่ยวกับ 
การประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติ 
ไม่ถูกต้องนัน้ก่อให้เกดิอนัตรายอย่างร้ายแรงต่อสขุภาพของประชาชน หรอืมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็น
อยู่ที่เหมาะสมกับการด�ารงชีพของประชาชน
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ข้อ ๓๔ ค�าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค�าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท�าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค�าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค�า
สั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดค�าส่ังนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล�าเนาหรือส�านักท�าการ 
งานของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค�าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค�าสั่งไปถึง หรือ
วันปิดค�าสั่ง แล้วแต่กรณี

ข้อ ๓๕ ผูถ้กูสัง่เพกิถอนใบอนญุาตจะขอรบัใบอนญุาตส�าหรบัการประกอบกจิการทีถ่กูเพิก
ถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก�าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ส่วนที่ ๒
หนังสือรับรองการแจ้ง

ข้อ ๓๖ ผู้ใดจะจัดตั้งสถานที่จ�าหน่ายอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อย
ตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อขอรับหนังสือรับรองการ
แจ้งก่อนการจัดตั้ง

ข้อ ๓๗ ผู้ใดประสงค์จะขอจัดตั้งสถานที่จ�าหน่ายอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่
ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดจะต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่
ก�าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับแสดงเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้

(๑) บัตรประจ�าตัวประชาชน
(๒) ส�าเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบกิจการ (ที่ดิน/อาคาร/ยานพาหนะ)
(๓) หนังสอืยนิยอมรบัก�าจัดจากสถานประกอบกจิการก�าจดัสิง่ปฏกิลู (กรณทีีส่่งไปก�าจัดทีอ่ืน่) 
(๔) หนงัสอืให้ความเห็นชอบการประเมนิผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม (กรณีทีก่ฎหมายก�าหนด) 
(๕) หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (กรณีที่กฎหมายก�าหนด)
(๖) ใบมอบอ�านาจ (กรณีที่มีการมอบอ�านาจ)
(๗) หลักฐานอื่นที่จ�าเป็น
ข้อ ๓๘ เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้ง ให้ออกใบรับแก่ผู้แจ้งเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการ

ประกอบกิจการตามท่ีแจ้งได้ชัว่คราวในระหว่างเวลาทีเ่จ้าพนกังานท้องถิน่ยงัมไิด้ออกหนังสอืรบัรองการแจ้ง
ให้เจ้าพนกังานท้องถิน่ตรวจการแจ้งให้ถกูต้องตามแบบท่ีก�าหนดในเทศบญัญติั/ข้อบญัญตัิ

นี้ตามวรรคหนึ่ง ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้ง
ภายในเจ็ดวันท�าการนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ในใบรบัแจ้งหรอืหนงัสอืรบัรองการแจ้ง เจ้าพนกังานท้องถิน่จะก�าหนดเงือ่นไขให้ผู้แจ้งหรอื
ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้

ในกรณีที่การแจ้งไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้ผู้แจ้งทราบเพ่ือ
ด�าเนินการแก้ไขหรือเพิ่มเติม หากไม่สามารถด�าเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดท�าบันทึกความบกพร่องและ
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รายการเอกสารหรอืหลกัฐานยืน่เพิม่เตมิภายในเจด็วนันับแต่วนัทีไ่ด้รบัแจ้ง โดยให้เจ้าหน้าทีแ่ละผูย้ืน่ค�าขอ
ลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย ถ้าผู้แจ้งไม่ด�าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันท�าการนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจสั่งให้การแจ้งของผู้แจ้งเป็นอันสิ้นผล แต่ถ้าผู้แจ้ง
ได้ด�าเนินการแก้ไขภายในเวลาที่ก�าหนดแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้ง
ภายในเจ็ดวนัท�าการนบัแต่วนัทีไ่ด้รบัการแจ้งซึง่มีรายละเอยีดถูกต้องตามแบบทีก่�าหนดไว้ท้ายเทศบัญญตั/ิ
ข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๓๙ ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งไว้โดยเปิดเผยและ
เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ด�าเนินกิจการตลอดเวลาที่ด�าเนินกิจการ

ข้อ ๔๐ ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย ถูกท�าลาย หรือช�ารุดในสาระที่ส�าคัญ 
ให้ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได ้
ทราบถึงการสูญหาย ถูกท�าลาย หรือช�ารุด ตามแบบที่ก�าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ  และเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย ให้ผู้ยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งน�า
ส�าเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ท่ีหนังสือรับรองการแจ้งสูญหายมาแสดงต่อ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย

(๒) ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งถูกท�าลาย หรือช�ารุดในสาระที่ส�าคัญ ให้ผู้ยื่นขอรับ 
ใบแทนหนงัสือรับรองการแจ้งน�าใบอนญุาตเดมิเท่าทีเ่หลอือยู ่มาแสดงต่อเจ้าพนกังานท้องถิน่ประกอบด้วย

ข้อ ๔๑ เมื่อผู้แจ้งประสงค์จะเลิกกิจการหรือโอนการด�าเนินกิจการให้แก่บุคคลอื่นให้แจ้ง 
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบด้วย

ข้อ ๔๒ ในกรณีที่ผู้ด�าเนินกิจการใดด�าเนินกิจการตามที่ระบุไว้ในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
นี้โดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเคยได้รับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เพราะเหตุทีฝ่่าฝืนด�าเนนิกจิการโดยมไิด้แจ้งต่อเจ้าพนกังานท้องถิน่มาแล้วครัง้หนึง่ ยงัฝ่าฝืนด�าเนนิกจิการ
โดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นต่อไป ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดด�าเนินกิจการไว้
จนกว่าจะได้ด�าเนินการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ถ้ายังฝ่าฝืนอีกให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ�านาจสั่งห้าม
การด�าเนินกิจการนั้นไว้ตามเวลาที่ก�าหนดซึ่งต้องไม่เกินสองปีก็ได้

หมวด  ๔
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ

ข้อ ๔๓ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต หรือผู้แจ้งมีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ก�าหนด
ไว้ท้ายเทศบญัญตั/ิข้อบญัญตันิีใ้นวนัทีม่ารบัใบอนญุาตส�าหรบักรณทีีเ่ป็นการขอรบัใบอนญุาตครัง้แรกและ
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ก่อนใบอนญุาตสิน้อายสุ�าหรบักรณีทีเ่ป็นการขอต่ออายใุบอนญุาต หรือในวันทีม่ารบัหนงัสอืรบัรองการแจ้ง
และก่อนวันครบรอบปีของทุกปีตลอดเวลาท่ียงัด�าเนนิกิจการนัน้กรณทีีเ่ป็นการแจ้ง ถ้ามไิด้เสียค่าธรรมเนยีม
ภายในเวลาที่ก�าหนด ให้ช�าระค่าปรับเพิ่มข้ึนอีกร้อยละยี่สิบของจ�านวนค่าธรรมเนียมท่ีค้างช�าระ เว้นแต ่
ผู้แจ้งจะได้บอกเลิกการด�าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก�าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป

ในกรณีที่ผู ้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช�าระค่าธรรมเนียมติดต่อ
กันเกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด�าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสีย 
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ�านวน

ข้อ ๔๔ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของ
ราชการส่วนท้องถิ่น

หมวด  ๕
บทก�าหนดโทษ

ข้อ ๔๕  ผู้ใดฝ่าฝืนค�าสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ 
ต้องระวางโทษตามที่ก�าหนดไว้ในบทก�าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และ 
ที่แก้ไขเพิ่มเติม

   ประกาศ  ณ  วันที่………………....... 
 
  
       (ลงชื่อ)
           (………………………………….......)
              นายกเทศมนตร…ี……………/นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบล................

              เห็นชอบ

(ลงชื่อ)
              (…………………........………)
ผู้ว่าราชการจังหวัด…………………/นายอ�าเภอ..................
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อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาล……………………../ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบล......................

ควบคุมสถานที่จ�าหน่ายอาหาร
พ.ศ. ….

ค�ำชี้แจง อัตรำค่ำธรรมเนียมควรพิจำรณำก�ำหนดให้เป็นไปตำมควำมเหมำะสม (เช่น  
ขนำดพื้นที่ จ�ำนวนสิ่งของ ขนำดควำมเสี่ยง เป็นต้น) แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่ำที่กฎกระทรวงก�ำหนด

ตัวอย่ำง
๑. ค่ำธรรมเนียมกำรออกใบอนุญำต

(๑) ขนำดพื้นที่ต�่ำกว่ำ... ตำรำงเมตร    ฉบับละ  .... บำท 
  (๒) ขนำดพื้นที่ตั้งแต่....ตำมรำงเมตร ถึง ....ตำรำงเมตร ฉบับละ  .... บำท

(๓) ขนำดพื้นที่ตั้งแต่....ตำมรำงเมตร ถึง ....ตำรำงเมตร ฉบับละ  .... บำท
(๔) ขนำดพื้นที่ตั้งแต่....ตำมรำงเมตร ขึ้นไป   ฉบับละ  .... บำท

๒. ค่ำธรรมเนียมกำรออกหนังสือรับรองกำรแจ้ง
(๑) ขนำดพื้นที่ต�่ำกว่ำ... ตำรำงเมตร    ฉบับละ  .... บำท
(๒) ขนำดพื้นที่ตั้งแต่....ตำมรำงเมตร ถึง ....ตำรำงเมตร ฉบับละ  .... บำท
(๓) ขนำดพื้นที่ตั้งแต่....ตำมรำงเมตร ถึง ....ตำรำงเมตร ฉบับละ  .... บำท
(๔) ขนำดพื้นที่ตั้งแต่....ตำมรำงเมตร ขึ้นไป   ฉบับละ  .... บำท

เป็นต้น  

หมำยเหตุ  ตัวอย่างเอกสารแนบท้ายเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ประกอบด้วย
  ๑) อัตราค่าธรรมเนียม/บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม (ตามตัวอย่างข้างต้น)
  ๒) แบบค�าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
  ๓) บันทึกข้อความค�าแนะน�าให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานประกอบกิจการ
  ๔) บันทึกข้อความรายงานผลการตรวจสภาพของสถานประกอบกิจการเพื่อประกอบการ
พิจารณาอนุญาต
  ๕) หนังสือแจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ
  ๖) หนังสือแจ้งการอนุญาต (เพื่อให้มารับใบอนุญาต)
  ๗) ใบอนุญาต

๘) ค�าสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
๙) แบบค�าขอใบแทนใบอนุญาต
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๑๐) ใบแทนใบอนุญาต
๑๑) แบบค�าขอแจ้งจัดตั้งสถานที่จ�าหน่ายอาหาร
๑๒) หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จ�าหน่ายอาหาร
๑๓) แบบค�าขอใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง
๑๔) ใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง

  โดยที่เอกสารตัวอย่างในล�าดับที่  ๒ - ๑๐  จะเหมือนกับข้อบัญญัติท้องถิ่นเรื่องอื่น ๆ   จึงน�าไปรวม
กันไว้ที่บทท้ายเอกสารเล่มนี้ ส่วนล�าดับที่ ๑๑ - ๑๔  จะแตกต่างจากข้อบัญญัติท้องถิ่นเรื่องอื่นให้เป็นไป
ตามตัวอย่างข้างท้ายนี้
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ค�าขอเลขที่......./...........

(เจ้าหน้าที่กรอก)
 

    
แบบค�าขอแจ้ง

จัดตั้งสถำนที่จ�ำหน่ำยอำหำร

เขียนที่................................................................
วันที่..............เดือน.............................. พ.ศ. ..........

๑. ข้าพเจ้า...................................................................... อายุ...............ปี สัญชาติ........................... 
โดย................................................................................................................ผู้มีอ�านาจลงนามแทนนิตบิคุคล
ปรากฏตาม.................................................................................................................................ที่อยู่เลข
ที่...........................หมู่ท่ี............ตรอก/ซอย.......................................ถนน......................................แขวง/
ต�าบล......................................เขต/อ�าเภอ.................................จังหวัด...................................หมายเลขโท
รศัพท์..........................................ผู้ขอแจ้ง

๒. ชือ่สถานประกอบกจิการ.............................................................ประเภท................................................
มพีืน้ที.่................ตารางเมตร ตัง้อยูเ่ลขที.่.............หมู่ที.่.......ต�าบล...............................อ�าเภอ.....................................
จงัหวดั..................................หมายเลขโทรศพัท์.....................................

๓. พร้อมค�าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว ดังนี้
  บัตรประจ�าตัวประชาชน
   ส�าเนาใบอนญุาตตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง ได้แก่................................................................
  ใบมอบอ�านาจ (ในกรณีที่มีการมอบอ�านาจ)
   ส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)
   หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ�านาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)
   เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามข้อบัญญัติท้องถิ่น คือ

๑).......................................................................
๒).......................................................................
๓).......................................................................
๔).......................................................................

ขอรับรองว่าข้อความในค�าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ

     (ลงชื่อ) .............................................. ผู้ขอแจ้ง
                (............................................)
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ส่วนของเจ้ำหน้ำที่
ใบรับแจ้ง

ชือ่สถานประกอบกจิการ................................................................ประเภท................................................................
มพ้ืีนที.่...............ตารางเมตร ตัง้อยูเ่ลขที.่................หมูท่ี่............ต�าบล...............................อ�าเภอ.............................
จงัหวัด..................................หมายเลขโทรศัพท์.....................................
เลขที่............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..............
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน   ครบ
       ไม่ครบ ได้แก่ ....................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

      (ลงชื่อ) ........................................... 
       (.......................................)
      ต�าแหน่ง...........................................

ส่วนของผู้แจ้ง
ใบรับแจ้ง

ชือ่สถานประกอบกิจการ................................................................ประเภท................................................................
มีพื้นที่.....................ตารางเมตร ตั้งอยู ่เลขที่.................หมู่ที่..........ต�าบล...............................
อ�าเภอ...........................จังหวัด..................................หมายเลขโทรศัพท์.....................................
เลขที่..........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..............
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน 	ครบ
     	ไม่ครบ ได้แก่ .....................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

      (ลงชื่อ) ........................................... 
       (.......................................)
      ต�าแหน่ง...........................................
          เจ้าพนักงานท้องถิ่น
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หนังสือรับรองกำรแจ้ง
จัดตั้งสถำนที่จ�ำหน่ำยอำหำร

เล่มที่..........เลขที่............./................

(๑) เจ้าพนกังานท้องถิน่ออกหนงัสอืรับรองการแจ้งให้..........................................................................
สญัชาติ.......................อยูบ้่านเลขท่ี..............หมูท่ี.่...........ต�าบล.............................อ�าเภอ.................................
จงัหวดั...............................หมายเลขโทรศัพท์.....................................

ชื่อสถานประกอบกิจการ............................... ประเภท..........................มีพื้นที่.............ตารางเมตร 
ตัง้อยู่เลขที.่.............หมูท่ี.่.......ต�าบล.............................อ�าเภอ...........................จงัหวดั..................................
หมายเลขโทรศัพท์.....................................

เสยีค่าธรรมเนยีมปีละ...........................บาท (...............................................................) ตามใบเสรจ็
รับเงินเล่มที่...........เลขที่.................ลงวันที่............................................

(๒) ผูร้บัหนงัสอืรบัรองการแจ้งต้องปฏบัิตติามหลกัเกณฑ์ วธิกีารและเงือ่นไขทีก่�าหนดในข้อบัญญตัิ
ท้องถิ่น

(๓) ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ
๓.๑) .........................................................................................
๓.๒) .........................................................................................
๓.๓) .........................................................................................

(๔) หนังสือรับรองการแจ้งฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่..........เดือน............................พ.ศ. ............ 

      
ค�ำเตือน (๑) ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็น

ได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๒,๕๐๐ บาท
   (๒) ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมต่อราชการส่วนท้องถิ่นทุกปีตาม
ก�าหนดเวลา หากฝ่าฝืนจะต้องเสียค่าปรับเพิ่มอีกร้อยละ ๒๐ ของค่าธรรมเนียมที่ค้างช�าระ

(ลงชื่อ)

 (............................................)

ต�าแหน่ง..............................................

                เจ้าพนักงานท้องถิ่น

(มีต่อด้านหลัง)
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รำยกำรเสียค่ำธรรมเนียมหนังสือรับรองกำรแจ้ง

วัน/เดือน/ปี
ที่ช�าระค่าธรรมเนียม

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ)
เจ้าพนักงานท้องถิ่นเล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ปี

(ด้านหลัง)
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แบบค�ำขอใบแทนหนังสือรับรองกำรแจ้ง
ประกอบกิจการ..................................................................................

เขียนที่................................................................
วันที่..............เดือน.............................. พ.ศ. ..........
 ๑. ข้าพเจ้า...................................................................... อาย.ุ..............ปี สญัชาต.ิ.............................. 
โดย..............................................................................................................................ผู้มีอ�านาจลงนาม
แทนนิติบุคคลปรากฏตาม.................................................................................................................... 
ที่อยู ่เลขที่...........................หมู ่ที่...............ตรอก/ซอย.......................................ถนน.............
..............................แขวง/ต�าบล......................................เขต/อ�าเภอ........................................ 
จงัหวดั...............................................หมายเลขโทรศพัท์...............................................................ผูข้อใบแทน
หนังสือรับรองการแจ้ง
 ๒. พร้อมค�าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว ดังนี้
   ๒.๑ กรณีใบอนุญาตสูญหาย 
   บัตรประจ�าตัวประชาชน 
    ส�าเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาต
สูญหาย
 ๒.๒ กรณีใบถูกท�าลาย หรือช�ารุดในสาระที่ส�าคัญ
        บัตรประจ�าตัวประชาชน 
    ใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่
 ขอรับรองว่าข้อความในค�าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ

                                     (ลงชื่อ) ............................................ผู้ขอใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง 
 (...............................................)

ค�าขอเลขที่......./...........

(เจ้าหน้าที่กรอก)
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ส่วนของเจ้ำหน้ำที่
ใบรับค�ำขอใบแทนหนังสือรับรองกำรแจ้ง

เลขที่............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..............
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ
  ไม่ครบ คือ
 ๑)..............................................................
 ๒)..............................................................
     
  (ลงชื่อ)............................................... 
                (...........................................)
                                                                          ต�าแหน่ง..................................................

ส่วนของผู้ขอใบแทนหนังสือรับรองกำรแจ้ง
ใบรับค�ำขอใบแทนหนังสือรับรองกำรแจ้ง

เลขที่..........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..............
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ
  ไม่ครบ คือ
 ๑)..............................................................
 ๒)..............................................................
ดังนัน้ กรณุาน�าเอกสารหลกัฐานท่ียงัไม่ครบทัง้หมดมายืน่ต่อเจ้าพนกังานท้องถิน่ภายใน..........วนันบัตัง้แต่
วันนี้เป็นต้นไป

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

  ต�าแหน่ง...................................................
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ใบแทนหนังสือรับรองกำรแจ้ง
ประกอบกิจการ..................................................................

เล่มที่..........เลขที่............./................
 (๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งให้..................................................
...สญัชาต.ิ............................อยูบ้่านเลขที.่...............หมูท่ี.่.......ต�าบล.............................อ�าเภอ.............................
จงัหวัด......................................หมายเลขโทรศพัท์..........................................
                 ชือ่สถานประกอบกจิการ..................................................ประเภท....................................................... 
ตัง้อยูเ่ลขที.่.............หมูท่ี่........ต�าบล.............................อ�าเภอ................................จงัหวัด..................................
หมายเลขโทรศพัท์.......................................... 
                 แทนหนังสือรบัรองการแจง้ฉบบัเดมิทีส่ญูหาย หรอืถูกท�าลาย/ช�ารดุในสาระทีส่�าคญั เลม่ที่..........
เลขที่........../........ซึ่งออกให้เมื่อวันที่.....เดือน..................พ.ศ. ...... และจะสิ้นอายุในวันที่.....เดือน............. 
พ.ศ. .............. 
  (๒) ผู้รับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่ก�าหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น
 (๓) ใบแทนหนงัสอืรับรองการแจ้งฉบบันีอ้อกให้เมือ่วนัที.่......... เดอืน....................... พ.ศ. ............ 
 (๔) ใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งฉบับนี้ถือเสมือนหนังสือรับรองการแจ้งฉบับเดิมที่ออกให้    
เมื่อวันที่........เดือน ................... พ.ศ. ........ 
       
          
          (ลงชื่อ)........................................... 
                  (........................................)
         ต�าแหน่ง...........................................
                      เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ค�ำเตือน   (๑) ผู้รับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งนี้ไว้โดยเปิด
เผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 
๒,๕๐๐ บาท
           (๒) ผู้รับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมต่อราชการส่วนท้องถิ่นทุกปีตาม
ก�าหนดเวลา หากฝ่าฝืนจะต้องเสียค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ ๒๐ ของอัตราค่าธรรมเนียมที่ค้างช�าระ
      
               (มีต่อด้านหลัง)
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             (ด้านหลัง)

รำยกำรเสียค่ำธรรมเนียมหนังสือรับรองกำรแจ้ง

วัน/เดือน/ปี
ที่ช�าระค่าธรรมเนียม

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ)
เจ้าพนักงานท้องถิ่นเล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ปี
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติควบคุมสถานที่จ�าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

พ.ศ. ....

หลักการ

       ให้มีเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมสถานที่จ�าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร   

เหตุผล

โดยท่ีการด�าเนินกิจการสถานที่จ�าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารที่ไม่ถูกต้องด้วย
สุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน และก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สมควร
ก�าหนดสุขลักษณะในการด�าเนินกิจการสถานที่จ�าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร หลักเกณฑ์ 
การอนุญาตให้ด�าเนินกิจการสถานท่ีจ�าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร หลักเกณฑ์การแจ้งเพ่ือขอ
หนังสือรับรองการแจ้งให้ด�าเนินกิจการสถานท่ีจ�าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร และอัตราค่า
ธรรมเนยีมการออกใบอนญุาตและการออกหนงัสอืรบัรองการแจ้งให้ด�าเนนิกจิการสถานทีจ่�าหน่ายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหาร จึงตราเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้
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( ร่าง )
เทศบัญญัติเทศบาล…………….....ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบล....................

ควบคุมสถานที่จ�าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 
พ.ศ. ….

โดยท่ีเป็นการสมควรให้มเีทศบญัญตั/ิข้อบญัญตัว่ิาด้วยการควบคมุสถานทีจ่�าหน่ายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหาร

อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา  ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ. ๒๔๙๖ และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ (กรณเีทศบญัญติั) หรอื มาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญติัสภาต�าบลและองค์การ
บรหิารส่วนต�าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (กรณข้ีอบญัญติัองค์การบรหิารส่วนต�าบล) ประกอบมาตรา 
๔๐ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เทศบาล……............/องค์การบริหารส่วนต�าบล................โดย
ความเห็นชอบของสภาเทศบาล.........................../สภาองค์การบริหารส่วนต�าบล..........................และผู้ว่า
ราชการจังหวัด.........................../นายอ�าเภอ...................จึงตราเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาล........…..........ควบคุมสถานที่จ�าหน่าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ….”/ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต�าบล............................ควบคุมสถานที่จ�าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ....”

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาล………............... ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดย
เปิดเผยท่ีส�านักงานเทศบาล………............แล้วเจ็ดวัน /ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วน
ต�าบล.........................ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้
“สถานทีจ่�าหน่ายอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที ่หรือบรเิวณใด ๆ ทีมิ่ใช่ทีห่รอื

ทางสาธารณะ ท่ีจดัไว้เพือ่ประกอบอาหารหรอืปรงุอาหารจนส�าเรจ็และจ�าหน่ายให้ผูซ้ือ้สามารถบรโิภคได้ทนัที 
ทัง้น้ี ไม่ว่าจะเป็นการจ�าหน่ายโดยจดัให้มบีรเิวณไว้ส�าหรับการบริโภค ณ ทีน่ัน้ หรือน�าไปบรโิภคทีอ่ื่นกต็าม

“สถานที่สะสมอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใช่ที่หรือทาง
สาธารณะ ทีจั่ดไว้ส�าหรบัเกบ็อาหารอนัมสีภาพเป็นของสดหรอืของแห้งหรอือาหารให้รปูลกัษณะอืน่ใด ซึง่
ผู้ซื้อต้องน�าไปท�าประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง 
  “อาหารสด” หมายความว่า อาหารที่มีสภาพเป็นของสด เช่น เนื้อสัตว์ ผัก หรือผลไม้ 
“อาหารประเภทปรุงส�าเร็จ” หมายความว่า อาหารที่ได้ผ่านการท�า ประกอบหรือปรุงส�าเร็จพร้อมที่จะ 
รับประทานได้ รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ 

 “อาหารแห้ง” หมายความว่า อาหารที่ผ่านกระบวนการท�าให้แห้งโดยการอบ รมควัน  
ตากแห้งหรือวิธีการอื่นใด เพื่อลดปริมาณความชื้นที่มีอยู่ในอาหารลงและเก็บรักษาไว้ได้นานขึ้น
  “เครื่องปรุงรส” หมายความว่า สิ่งที่ใช้ในกระบวนการปรุงอาหารให้มีรูปแบบ รสชาติ หรือ
กลิ่นรส ชวนรับประทาน เช่น เกลือ น�้าปลา น�้าส้มสายชู ซอส รวมทั้งเครื่องเทศ สมุนไพร มัสตาร์ด 
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  “วตัถเุจอืปนอาหาร” หมายความว่า วตัถทุีต่ามปกตมิไิด้ใช้เป็นอาหารหรือเป็นส่วนประกอบ
ทีส่�าคญัของอาหาร แต่ใช้เจอืปนในอาหารเพือ่ประโยชน์ในการผลติ การบรรจ ุการเกบ็รกัษา หรอืการขนส่ง 
และให้หมายความรวมถึงวัตถุที่มิได้เจือปนในอาหาร แต่บรรจุรวมอยู่กับอาหารเพื่อประโยชน์ดังกล่าวข้าง
ต้นด้วย เช่น วัตถุกันชื้น วัตถุดูดออกซิเจน เป็นต้น
  “ผู้ประกอบกิจการ” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือ
รับรองการแจ้งจดัตัง้สถานท่ีจ�าหน่ายอาหาร และให้หมายความรวมถงึผูท้ีไ่ด้รบัมอบหมายให้ควบคมุ ก�ากับ 
ดูแล การด�าเนินการของสถานที่จ�าหน่ายอาหารนั้น  
  “ผู้สัมผัสอาหาร” หมายความว่า บุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาหารตั้งแต่กระบวนการเตรียม 
ประกอบ ปรุง จ�าหน่ายและเสิร์ฟอาหาร รวมถึงการล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์
   “ราชการส่วนท้องถ่ิน” หมายความว่า เทศบาล..... . . . . . . . . . . . . ./องค์การบริหาร 
ส่วนต�าบล..................
  “เจ้าพนักงานท้องถ่ิน” หมายความว่า นายกเทศมนตรี………/นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต�าบล........
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
  ข้อ ๔ ให้นายกเทศมนตร…ี………..../นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบล.................เป็นผูร้กัษา
การให้เป็นไปตามเทศบญัญตั/ิข้อบญัญติันี ้และให้มอี�านาจออกระเบยีบ ประกาศ หรอืค�าสัง่เพือ่ปฏบิติัการ
ให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้

หมวด ๑
บททั่วไป

ข้อ ๕ ผู้ด�าเนินกิจการสถานที่จ�าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารต้องด�าเนินการให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�าหนดตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวงและ
ประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

หมวด  ๒
สุขลักษณะในการด�าเนินกิจการสถานที่จ�าหน่ายอาหาร

 
(ในหมวด ๒ นี ้ให้ก�ำหนดตำมกฎกระทรวงสขุลักษณะของสถำนทีจ่�ำหน่ำยอำหำร พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย

เรยีงข้อต่อจำกข้อ ๕ ดังนี ้ ส่วนที ่๑ สขุลกัษณะของสถำนทีจ่�ำหน่ำยอำหำร ข้อ ๖ - ๑๑  ส่วนที ่๒ สขุลกัษณะ
ของอำหำรกรรมวิธีกำรท�ำ ประกอบ หรือปรุง กำรเก็บรักษำ และกำรจ�ำหน่ำยอำหำร ข้อ ๑๒ - ๒๑  
ส่วนที่ ๓ สุขลักษณะของภำชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้อื่น ๆ ข้อ ๒๒ - ๒๓ และส่วนที่ ๔ สุขลักษณะส่วน
บุคคลของผู้ประกอบกิจกำรและผู้สัมผัสอำหำร ข้อ ๒๔)
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หมวด  ๓
สุขลักษณะในการด�าเนินกิจการสถานที่สะสมอาหาร

ข้อ ๒๕ ผู้จัดตัง้สถานท่ีสะสมอาหารต้องจดัสถานทีต่ลอดจนสิง่อ่ืนทีใ่ช้ในการประกอบกจิการ
ให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะและเงื่อนไขตามลักษณะของกิจการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ตั้งอยู่ห่างจากบริเวณที่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น ที่ฝัง เผา หรือเก็บศพ  
ที่เททิ้งสิ่งปฏิกูล ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อื่นใดที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไม่น้อย
กว่า ๑๐๐ เมตร เว้นแต่สามารถปรับปรุงสถานที่ให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามค�าแนะน�าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขหรือค�าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น

(๒) พื้นท�าด้วยวัสดุถาวร ท�าความสะอาดง่าย
(๓) จัดให้มีระบบการระบายน�้าอย่างเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
(๔) จัดให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
(๕) จัดให้มีส้วมที่เพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
(๖) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
(๗) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามค�าแนะน�าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  

ค�าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

หมวด  ๔
ใบอนญุาตและหนงัสอืรบัรองการแจ้ง

ส่วนที ่๑
ใบอนญุาต

ข้อ ๒๖ ผู้ใดจะจัดตั้งสถานที่จ�าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมี
พืน้ทีเ่กนิสองร้อยตารางเมตรและมใิช่เป็นการขายของในตลาดต้องได้รบัใบอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถิน่ 

ข้อ ๒๗ ผูใ้ดประสงค์จะขอจดัตัง้สถานท่ีจ�าหน่ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่
ใดซึ่งมีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตรจะต้องยื่นค�าขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ก�าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติ/ 
ข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับแสดงเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้

(๑) บัตรประจ�าตัวประชาชน
(๒) ส�าเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบกิจการ (ที่ดิน/อาคาร/ยานพาหนะ)
(๓) หนังสือยินยอมรับก�าจัดจากสถานประกอบกิจการก�าจัดสิ่งปฏิกูล (กรณีท่ีส่งไปก�าจัด

ที่อื่น) 
(๔) หนงัสอืให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม (กรณีทีก่ฎหมายก�าหนด) 
(๕) หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (กรณีที่กฎหมายก�าหนด)
(๖) ใบมอบอ�านาจ (กรณีที่มีการมอบอ�านาจ)
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(๗) หลักฐานอื่นที่จ�าเป็น
 ข้อ ๒๘ เมื่อได้รับค�าขอรับใบอนุญาตหรือค�าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตรวจสอบความถูกต้องของค�าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน  
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นค�าขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อด�าเนินการ หากไม่สามารถด�าเนินการได้ใน
ขณะนั้น ให้จัดท�าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่
ก�าหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค�าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 

 เจ้าพนักงานท้องถิน่ต้องออกใบอนญุาตหรอืมีหนงัสอืแจ้งค�าสัง่ไม่อนญุาตพร้อมด้วยเหตผุล
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค�าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่
ก�าหนดในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้

 ในกรณีที่มีเหตุจ�าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค�าสั่งไม่
อนุญาตได้ภายในก�าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกินสิบห้า
วันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ�าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก�าหนดเวลา
ตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่
แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค�าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้ว
เสร็จ พร้อมส�าเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง

 ข้อ ๒๙ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน (หรือตำมที่เห็นสมควร) 
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว 

 ข ้อ ๓๐ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัติ/ข ้อบัญญัตินี้ให ้มีอายุหนึ่งป ี
นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ�านาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น

 การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค�าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค�าขอพร้อมกับ
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต

 ข้อ ๓๑ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผย
และเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ

 ข้อ ๓๒ ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถูกท�าลาย หรือช�ารุดในสาระที่ส�าคัญ ให้ผู้ได้รับ 
ใบอนญุาตย่ืนค�าขอรับใบแทนใบอนญุาตภายในสบิห้าวนันบัแต่วนัทีไ่ด้ทราบถงึการสญูหาย ถกูท�าลาย หรอื
ช�ารุด ตามแบบที่ก�าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้

 การขอรบัใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนญุาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วธิีการ  
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค�าขอรับใบแทนใบอนุญาตน�าส�าเนาบันทึกการแจ้ง
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย

 (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท�าลาย หรือช�ารุดในสาระที่ส�าคัญ ให้ผู้ยื่นค�าขอรับใบแทนใบ
อนุญาตน�าใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย

 ข้อ ๓๓ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือ
ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัติ/
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ข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก�าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับ
ใบอนุญาตตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่
เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน

 ข้อ ๓๔ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจออกค�าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบ
อนุญาต

 (๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
 (๒) ต้องค�าพิพากษาถึงท่ีสุดว่าได้กระท�าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ. ๒๕๓๕
 (๓) ไม่ปฏบิตัหิรอืปฏบิตัไิม่ถกูต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก�าหนดไว้เกี่ยวกับ
การประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่
ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็น
อยู่ที่เหมาะสมกับการด�ารงชีพของประชาชน

 ข้อ ๓๕ ค�าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค�าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท�าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีท่ีไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค�าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค�าสั่ง
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดค�าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล�าเนาหรือส�านักท�าการงาน
ของผูร้บัใบอนญุาต และให้ถอืว่าผูร้บัใบอนญุาตนัน้ได้รบัทราบค�าสัง่แล้วตัง้แต่เวลาทีค่�าส่ังไปถงึ หรอืวนัปิด 
ค�าสั่ง แล้วแต่กรณี

 ข้อ ๓๖ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส�าหรับการประกอบกิจการที่ถูก 
เพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก�าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

ส่วนที่ ๒
หนังสือรับรองการแจ้ง

 ข้อ ๓๗ ผูใ้ดจะจดัตัง้สถานท่ีจ�าหน่ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหารในอาคารหรือพืน้ทีใ่ด
ซึ่งมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือ
ขอรับหนังสือรับรองการแจ้งก่อนการจัดตั้ง

 ข้อ ๓๘ ผู้ใดประสงค์จะขอจัดตั้งสถานที่จ�าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมในอาคารหรือ
พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดจะต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามแบบที่ก�าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับแสดงเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้

(๑) บัตรประจ�าตัวประชาชน
(๒) ส�าเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบกิจการ (ที่ดิน/อาคาร/ยานพาหนะ)
(๓) หนังสือยินยอมรับก�าจัดจากสถานประกอบกิจการก�าจัดสิ่งปฏิกูล (กรณีท่ีส่งไปก�าจัด

ที่อื่น) 
(๔) หนงัสอืให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม (กรณีทีก่ฎหมายก�าหนด) 
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(๕) หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (กรณีที่กฎหมายก�าหนด)
(๖) ใบมอบอ�านาจ (กรณีที่มีการมอบอ�านาจ)
(๗) หลักฐานอื่นที่จ�าเป็น

 ข้อ ๓๙ เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้ง ให้ออกใบรับแก่ผู้แจ้งเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการ
ประกอบกิจการตามท่ีแจ้งได้ชัว่คราวในระหว่างเวลาทีเ่จ้าพนกังานท้องถิน่ยงัมไิด้ออกหนังสอืรบัรองการแจ้ง

 ให้เจ้าพนกังานท้องถิน่ตรวจการแจ้งให้ถกูต้องตามแบบท่ีก�าหนดในเทศบญัญติั/ข้อบญัญตัิ
นี้ตามวรรคหนึ่ง ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้ง
ภายในเจ็ดวันท�าการนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

 ในใบรบัแจ้งหรอืหนงัสอืรบัรองการแจ้ง เจ้าพนกังานท้องถิน่จะก�าหนดเงือ่นไขให้ผู้แจ้งหรอื
ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้

 ในกรณีที่การแจ้งไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้ผู้แจ้งทราบเพ่ือ
ด�าเนินการแก้ไขหรือเพิ่มเติม หากไม่สามารถด�าเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดท�าบันทึกความบกพร่องและ
รายการเอกสารหรอืหลกัฐานยืน่เพิม่เตมิภายในเจด็วนันับแต่วนัทีไ่ด้รบัแจ้ง โดยให้เจ้าหน้าทีแ่ละผูย้ืน่ค�าขอ
ลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย ถ้าผู้แจ้งไม่ด�าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันท�าการนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจสั่งให้การแจ้งของผู้แจ้งเป็นอันสิ้นผล แต่ถ้าผู้แจ้ง
ได้ด�าเนินการแก้ไขภายในเวลาที่ก�าหนดแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้ง
ภายในเจ็ดวนัท�าการนบัแต่วนัทีไ่ด้รบัการแจ้งซึง่มีรายละเอยีดถูกต้องตามแบบทีก่�าหนดไว้ท้ายเทศบัญญตั/ิ
ข้อบัญญัตินี้

 ข้อ ๔๐ ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งไว้โดยเปิดเผยและ
เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ด�าเนินกิจการตลอดเวลาที่ด�าเนินกิจการ

 ข้อ ๔๑ ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย ถูกท�าลาย หรือช�ารุดในสาระที่ส�าคัญ  
ให้ผูไ้ด้รบัหนงัสอืรบัรองการแจ้งยืน่ขอรับใบแทนหนงัสอืรบัรองการแจ้งภายในสบิห้าวนันบัแต่วนัทีไ่ด้ทราบ
ถึงการสูญหาย ถูกท�าลาย หรือช�ารุด ตามแบบที่ก�าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 (๑) ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย ให้ผู้ยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งน�า
ส�าเนาบนัทึกการแจ้งความต่อพนกังานเจ้าหน้าทีแ่ห่งท้องท่ีทีห่นงัสอืรบัรองการแจ้งสูญหายมาแสดงต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย

 (๒) ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งถูกท�าลาย หรือช�ารุดในสาระที่ส�าคัญ ให้ผู้ยื่นขอรับ 
ใบแทนหนงัสือรับรองการแจ้งน�าใบอนญุาตเดมิเท่าทีเ่หลอือยู ่มาแสดงต่อเจ้าพนกังานท้องถิน่ประกอบด้วย

 ข้อ ๔๒ เมือ่ผูแ้จ้งประสงค์จะเลิกกจิการหรอืโอนการด�าเนนิกจิการให้แก่บุคคลอ่ืนให้แจ้งให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบด้วย

 ข้อ ๔๓ ในกรณีที่ผู้ด�าเนินกิจการใดด�าเนินกิจการตามที่ระบุไว้ในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
นี้โดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเคยได้รับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เพราะเหตุทีฝ่่าฝืนด�าเนนิกจิการโดยมไิด้แจ้งต่อเจ้าพนกังานท้องถิน่มาแล้วครัง้หนึง่ ยงัฝ่าฝืนด�าเนนิกจิการ
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โดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นต่อไป ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดด�าเนินกิจการไว้
จนกว่าจะได้ด�าเนินการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ถ้ายังฝ่าฝืนอีกให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ�านาจสั่งห้าม
การด�าเนินกิจการนั้นไว้ตามเวลาที่ก�าหนดซึ่งต้องไม่เกินสองปีก็ได้

หมวด  ๕
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ

ข้อ ๔๔ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต หรือผู้แจ้งมีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ก�าหนด
ไว้ท้ายเทศบญัญตั/ิข้อบญัญตันิีใ้นวนัทีม่ารบัใบอนญุาตส�าหรบักรณทีีเ่ป็นการขอรบัใบอนญุาตครัง้แรกและ
ก่อนใบอนญุาตสิน้อายสุ�าหรบักรณทีีเ่ป็นการขอต่ออายใุบอนญุาต หรอืในวนัทีม่าแจ้งและก่อนวนัครบรอบ
ปีของทุกปีตลอดเวลาที่ยังด�าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก�าหนด ให้ช�าระค่าปรับ
เพิม่ขึน้อีกร้อยละยีส่บิของจ�านวนค่าธรรมเนียมทีค้่างช�าระ เว้นแต่ผูแ้จ้งจะได้บอกเลิกการด�าเนนิกจิการน้ัน
ก่อนถึงก�าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป

ในกรณีที่ผู ้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช�าระค่าธรรมเนียมติดต่อ
กันเกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด�าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสีย 
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ�านวน

ข้อ ๔๕ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของ
ราชการส่วนท้องถิ่น

หมวด  ๖
บทก�าหนดโทษ

ข้อ ๔๖  ผู้ใดฝ่าฝืนค�าสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติน้ีต้อง
ระวางโทษตามทีก่�าหนดไว้ในบทก�าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัตกิารสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และทีแ่ก้ไข
เพิ่มเติม

 ประกาศ  ณ  วันที่………………....... 

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

          เห็นชอบ
 (ลงชื่อ) .......................................
            (…………………........………)
ผู้ว่าราชการจังหวัด…………………/นายอ�าเภอ.................
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อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาล……………………../ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบล......................

ควบคุมสถานที่จ�าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
พ.ศ. ….

ค�ำชี้แจง อัตรำค่ำธรรมเนียมควรพิจำรณำก�ำหนดให้เป็นไปตำมควำมเหมำะสม (เช่น ขนำดพื้นที่ จ�ำนวน
สิ่งของ ขนำดควำมเสี่ยง เป็นต้น) แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่ำที่กฎกระทรวงก�ำหนด

ตัวอย่ำง
๑. ค่ำธรรมเนียมกำรออกใบอนุญำต

(๑) ขนำดพื้นที่ต�่ำกว่ำ... ตำรำงเมตร    ฉบับละ  .... บำท  
 (๒) ขนำดพื้นที่ตั้งแต่....ตำมรำงเมตร ถึง ....ตำรำงเมตร ฉบับละ  .... บำท

(๓) ขนำดพื้นที่ตั้งแต่....ตำมรำงเมตร ถึง ....ตำรำงเมตร ฉบับละ  .... บำท
(๔) ขนำดพื้นที่ตั้งแต่....ตำมรำงเมตร ขึ้นไป   ฉบับละ  .... บำท

๒. ค่ำธรรมเนียมกำรออกหนังสือรับรองกำรแจ้ง
(๑) ขนำดพื้นที่ต�่ำกว่ำ... ตำรำงเมตร    ฉบับละ  .... บำท
(๒) ขนำดพื้นที่ตั้งแต่....ตำมรำงเมตร ถึง ....ตำรำงเมตร ฉบับละ  .... บำท
(๓) ขนำดพื้นที่ตั้งแต่....ตำมรำงเมตร ถึง ....ตำรำงเมตร ฉบับละ  .... บำท
(๔) ขนำดพื้นที่ตั้งแต่....ตำมรำงเมตร ขึ้นไป   ฉบับละ  .... บำท

เป็นต้น  

หมำยเหตุ  ตัวอย่างเอกสารแนบท้ายเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ประกอบด้วย
  ๑) อัตราค่าธรรมเนียม/บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม (ตามตัวอย่างข้างต้น)
  ๒) แบบค�าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
  ๓) บันทึกข้อความค�าแนะน�าให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานประกอบกิจการ
  ๔) บันทึกข้อความรายงานผลการตรวจสภาพของสถานประกอบกิจการเพื่อประกอบการ
พิจารณาอนุญาต
  ๕) หนังสือแจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ
  ๖) หนังสือแจ้งการอนุญาต (เพื่อให้มารับใบอนุญาต)
  ๗) ใบอนุญาต

 ๘) ค�าสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
 ๙) แบบค�าขอใบแทนใบอนุญาต
๑๐) ใบแทนใบอนุญาต
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๑๑) แบบค�าขอแจ้งจัดตั้งสถานที่จ�าหน่ายอาหาร
๑๒) หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จ�าหน่ายอาหาร
๑๓) แบบค�าขอใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง
๑๔) ใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง

  โดยที่เอกสารตัวอย่างในล�าดับที่  ๒ - ๑๐  จะเหมือนกับข้อบัญญัติท้องถิ่นเรื่องอื่น ๆ  จึงน�าไป 
รวมกันไว้ที่บทท้ายเอกสารเล่มนี้ ส่วนล�าดับที่ ๑๑ - ๑๔  จะแตกต่างจากข้อบัญญัติท้องถิ่นเรื่องอื่นให้เป็น
ไปตามตัวอย่างข้างท้ายนี้
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แบบค�ำขอแจ้ง
จัดตั้งสถำนที่จ�ำหน่ำยอำหำร/สถำนที่สะสมอำหำร

เขียนที่................................................................
วันที่..............เดือน.............................. พ.ศ. ..........

๑. ข้าพเจ้า...................................................................... อายุ...............ปี สัญชาติ........................... 
โดย................................................................................................................ผูม้อี�านาจลงนามแทนนติบิคุคลปรากฏ
ตาม.................................................................................................................................ทีอ่ยูเ่ลขที.่..........................  
หมูท่ี.่...........ตรอก/ซอย.......................................ถนน......................................แขวง/ต�าบล......................................
เขต/อ�าเภอ.................................จงัหวดั...................................หมายเลขโทรศัพท์..........................................ผู้ขอแจ้ง

๒. ช่ือสถานประกอบกจิการ.............................................................ประเภท................................................
มพีืน้ที.่................ตารางเมตร ตัง้อยูเ่ลขที.่.............หมู่ที.่.......ต�าบล...............................อ�าเภอ.....................................
จงัหวดั..................................หมายเลขโทรศพัท์.....................................

๓. พร้อมค�าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว ดังนี้
  บัตรประจ�าตัวประชาชน
   ส�าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่................................................................
  ใบมอบอ�านาจ (ในกรณีที่มีการมอบอ�านาจ)
   ส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)
   หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ�านาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)
   เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามข้อบัญญัติท้องถิ่น  คือ

๑).......................................................................
๒).......................................................................
๓).......................................................................
๔).......................................................................

ขอรับรองว่าข้อความในค�าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ

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

ค�าขอเลขที่......./...........

(เจ้าหน้าที่กรอก)
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ส่วนของเจ้ำหน้ำที่
ใบรับแจ้ง

ชือ่สถานประกอบกจิการ................................................................ประเภท................................................................
มพ้ืีนที.่...............ตารางเมตร ตัง้อยูเ่ลขที.่................หมูท่ี่............ต�าบล...............................อ�าเภอ.............................
จังหวดั..................................หมายเลขโทรศัพท์.....................................เลขที.่...........................ได้รับเรือ่งเมือ่
วันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..............
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ
     	ไม่ครบ ได้แก่ .....................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

      (ลงชื่อ) ........................................... 
       (.......................................)
      ต�าแหน่ง...........................................

.                                                                                                                             .

ส่วนของผู้แจ้ง
ใบรับแจ้ง

ชือ่สถานประกอบกจิการ................................................................ประเภท................................................................
มพ้ืีนที.่....................ตารางเมตร ต้ังอยูเ่ลขที.่................หมูท่ี.่.........ต�าบล...............................อ�าเภอ...........................
จงัหวัด..................................หมายเลขโทรศัพท์.....................................
เลขท่ี..........................ได้รบัเรือ่งเมือ่วนัที.่............เดอืน..........................พ.ศ. ..............
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ
     	ไม่ครบ ได้แก่ .....................................................................
.....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

      (ลงชื่อ) ........................................... 
       (.......................................)
      ต�าแหน่ง...........................................
          เจ้าพนักงานท้องถิ่น
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หนังสือรับรองกำรแจ้ง
จัดตั้งสถำนที่จ�ำหน่ำยอำหำร/สถำนที่สะสมอำหำร

เล่มที่..........เลขที่............./................

(๑) เจ้าพนักงานท้องถิน่ออกหนังสอืรบัรองการแจ้งให้..........................................................................
สัญชาต.ิ......................อยูบ้่านเลขที.่.............หมูท่ี.่...........ต�าบล.............................อ�าเภอ.................................
จังหวัด...............................หมายเลขโทรศัพท์.....................................

ชือ่สถานประกอบกจิการ.................................. ประเภท...........................มพีืน้ที.่..............ตารางเมตร 
ตัง้อยู่เลขที.่.............หมูท่ี.่.......ต�าบล.............................อ�าเภอ...........................จงัหวดั..................................
หมายเลขโทรศัพท์.....................................

เสียค่าธรรมเนียมปีละ........................บาท (................................................................) ตามใบเสร็จ
รับเงินเล่มที่...........เลขที่.................ลงวันที่............................................

(๒) ผูร้บัหนงัสอืรบัรองการแจ้งต้องปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไขทีก่�าหนดในข้อบญัญติั
ท้องถิ่น

(๓) ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ
๓.๑) .........................................................................................
๓.๒) .........................................................................................
๓.๓) .........................................................................................
(๔) หนังสือรับรองการแจ้งฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่..........เดือน............................พ.ศ. ............ 

      

      
ค�ำเตือน  (๑)  ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย 
ณ สถานที่ ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๒,๕๐๐ บาท

 (๒)  ผูร้บัหนงัสอืรบัรองการแจ้งต้องเสยีค่าธรรมเนยีมต่อราชการส่วนท้องถ่ินทกุปีตามก�าหนดเวลา  
หากฝ่าฝืนจะต้องเสียค่าปรับเพิ่มอีกร้อยละ ๒๐ ของค่าธรรมเนียมที่ค้างช�าระ

(ลงชื่อ)
 (............................................)
ต�าแหน่ง..............................................
                เจ้าพนักงานท้องถิ่น

(มีต่อด้านหลัง)
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หนังสือรับรองกำรแจ้ง
จัดตั้งสถำนที่จ�ำหน่ำยอำหำร/สถำนที่สะสมอำหำร

เล่มที่..........เลขที่............./................

(๑) เจ้าพนกังานท้องถิน่ออกหนงัสอืรบัรองการแจ้งให้..........................................................................
สญัชาต.ิ......................อยูบ้่านเลขที.่.............หมูท่ี.่...........ต�าบล.............................อ�าเภอ.................................
จังหวัด...............................หมายเลขโทรศัพท์.....................................

ชือ่สถานประกอบกจิการ.................................. ประเภท...........................มีพืน้ที.่..............ตารางเมตร 
ตัง้อยูเ่ลขที.่.............หมูท่ี.่.......ต�าบล.............................อ�าเภอ...........................จงัหวดั..................................
หมายเลขโทรศัพท์.....................................

เสียค่าธรรมเนียมปีละ........................บาท (................................................................) ตามใบเสร็จ
รับเงินเล่มที่...........เลขที่.................ลงวันที่............................................

(๒) ผูร้บัหนงัสอืรบัรองการแจ้งต้องปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไขทีก่�าหนดในข้อบญัญตัิ
ท้องถิ่น

(๓) ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ
๓.๑) .........................................................................................
๓.๒) .........................................................................................
๓.๓) .........................................................................................
(๔) หนังสือรับรองการแจ้งฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่..........เดือน............................พ.ศ. ............ 

      

      
ค�ำเตือน  (๑)  ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย 
ณ สถานที่ ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๒,๕๐๐ บาท

 (๒)  ผูร้บัหนงัสอืรบัรองการแจ้งต้องเสยีค่าธรรมเนยีมต่อราชการส่วนท้องถ่ินทกุปีตามก�าหนดเวลา  
หากฝ่าฝืนจะต้องเสียค่าปรับเพิ่มอีกร้อยละ ๒๐ ของค่าธรรมเนียมที่ค้างช�าระ

(ลงชื่อ)
 (............................................)
ต�าแหน่ง..............................................
                เจ้าพนักงานท้องถิ่น

(มีต่อด้านหลัง)

รำยกำรเสียค่ำธรรมเนียมหนังสือรับรองกำรแจ้ง

วัน/เดือน/ปี
ที่ช�าระค่าธรรมเนียม

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ)
เจ้าพนักงานท้องถิ่นเล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ปี

(ด้านหลัง)
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แบบค�ำขอใบแทนหนังสือรับรองกำรแจ้ง
ประกอบกิจการ.............................................................

เขียนที่................................................................
วันที่..............เดือน.............................. พ.ศ. ..........

 ๑. ข้าพเจ้า...................................................................... อาย.ุ..............ปี สญัชาต.ิ.............................. 
โดย..............................................................................................................................ผู้มีอ�านาจลง
นามแทนนติบิคุคลปรากฏตาม......................................................................................................................
............................................ท่ีอยูเ่ลขท่ี...........................หมูท่ี.่..............ตรอก/ซอย....................................... 
ถนน...........................................แขวง/ต�าบล......................................เขต/อ�าเภอ........................................ 
จงัหวดั...............................................หมายเลขโทรศพัท์...............................................................ผูข้อใบแทน
หนังสือรับรองการแจ้ง
 ๒. พร้อมค�าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว ดังนี้
   ๒.๑ กรณีใบอนุญาตสูญหาย 
  บัตรประจ�าตัวประชาชน 
   ส�าเนาบนัทึกการแจ้งความต่อพนกังานเจ้าหน้าทีแ่ห่งท้องทีท่ีใ่บอนญุาตสญูหาย
  ๒.๒ กรณีใบถูกท�าลาย หรือช�ารุดในสาระที่ส�าคัญ
  บัตรประจ�าตัวประชาชน 
   ใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่

 ขอรับรองว่าข้อความในค�าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ

     
       (ลงชื่อ) ............................................ผู้ขอใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง        
               (...............................................)
      

ค�าขอเลขที่......./...........

(เจ้าหน้าที่กรอก)
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ส่วนของเจ้ำหน้ำที่
ใบรับค�ำขอใบแทนหนังสือรับรองกำรแจ้ง

เลขที่............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..............
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ

       ไม่ครบ คือ
     ๑)..............................................................
     ๒)..............................................................
     
       (ลงชื่อ)............................................... 
                         (.............................................)
                                                          ต�าแหน่ง..................................................

 .
                                                                                                                                      .                                                                                                                                                
                                                                                                               

ส่วนของผู้ขอใบแทนหนังสือรับรองกำรแจ้ง
ใบรับค�ำขอใบแทนหนังสือรับรองกำรแจ้ง

เลขที่..........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..............
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ

       ไม่ครบ คือ
     ๑)..............................................................
     ๒)..............................................................
ดังนัน้ กรณุาน�าเอกสารหลกัฐานท่ียงัไม่ครบทัง้หมดมายืน่ต่อเจ้าพนกังานท้องถิน่ภายใน..........วนันบัตัง้แต่
วันนี้เป็นต้นไป

  
         (ลงชื่อ)...........................................   
          (.......................................)
           ต�าแหน่ง...................................................
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ใบแทนหนังสือรับรองกำรแจ้ง
ประกอบกิจการ..................................................................

เล่มที่..........เลขที่............./................

 (๑) เจ้าพนกังานท้องถิน่ออกใบแทนหนงัสอืรบัรองการแจ้งให้............................................................. 
สญัชาต.ิ............................อยูบ้่านเลขที.่...............หมู่ท่ี........ต�าบล.............................อ�าเภอ............................. 
จังหวัด......................................หมายเลขโทรศพัท์..........................................

ชือ่สถานประกอบกจิการ.........................................ประเภท...............................พ้ืนท่ี............ตารางเมตร 
ตัง้อยูเ่ลขท่ี..............หมู่ที.่.......ต�าบล.............................อ�าเภอ................................จงัหวดั..................................
หมายเลขโทรศพัท์.......................................... 

แทนหนังสือรับรองการแจ้งฉบับเดิมที่สูญหาย หรือถูกท�าลาย/ช�ารุดในสาระที่ส�าคัญ เล่มที่.......... 
เลขที่........../..........ซึ่งออกให้เมื่อวันที่.....เดือน...................พ.ศ. ...... และจะสิ้นอายุในวันที่.....
เดือน................... พ.ศ. ...... 
  (๒) ผู้รับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่ก�าหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น
 (๓) ใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่.......... เดือน....................... พ.ศ. ............ 
        (๔) ใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งฉบับนี้ถือเสมือนหนังสือรับรองการแจ้งฉบับเดิมที่ออกให้เมื่อ 
วันที่........เดือน ................... พ.ศ. ........ 
                                
      (ลงชื่อ)........................................... 
                                                       (........................................)
              ต�าแหน่ง...........................................
                         เจ้าพนักงานท้องถิ่น
 
ค�ำเตือน  (๑) ผู้รับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งนี้ไว้โดยเปิด
เผยและเห็นได้ ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน  
๒,๕๐๐ บาท
         (๒) ผู้รับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมต่อราชการส่วนท้องถิ่นทุกปีตาม
ก�าหนดเวลา หากฝ่าฝืนจะต้องเสียค่าปรับเพิ่มอีกร้อยละ ๒๐ ของค่าธรรมเนียมที่ค้างช�าระ  
                     (มีต่อด้านหลัง)
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                  (ด้านหลัง)

รำยกำรเสียค่ำธรรมเนียมหนังสือรับรองกำรแจ้ง

วัน/เดือน/ปี
ที่ช�าระค่าธรรมเนียม

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ)
เจ้าพนักงานท้องถิ่นเล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ปี
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติควบคุมการจ�าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

พ.ศ. ....

หลักการ

 ให้มีเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการจ�าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

เหตุผล

โดยท่ีการด�าเนินกิจการจ�าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน และก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สมควรก�าหนด
สุขลักษณะในการด�าเนินกิจการจ�าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ด�าเนิน
กิจการจ�าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ และอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ด�าเนินกิจการ
จ�าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จึงตราเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้
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( ร่าง )
เทศบัญญัติเทศบาล………………/ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบล....................

ควบคุมการจ�าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
พ.ศ. ….

โดยท่ีเป็นการสมควรให้มเีทศบญัญตั/ิข้อบัญญตัว่ิาด้วยควบคมุการจ�าหน่ายสนิค้าในทีห่รอื
ทางสาธารณะ

อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา  ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (กรณีเทศบัญญัติ) หรือ มาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต�าบลและ
องค์การบริหารส่วนต�าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (กรณีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบล) 
ประกอบมาตรา ๔๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ เทศบาล……............/องค์การบรหิารส่วนต�าบล................
โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล........../ สภาองค์การบริหารส่วนต�าบล.......................และผู้ว่าราชการ
จังหวัด....................../นายอ�าเภอ...................จึงตราเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาล........…............ควบคุมการจ�าหน่ายสินค้า
ในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ….” /ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบล....................
.................ควบคุมการจ�าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ....”

 ข้อ ๒ เทศบญัญตันิีใ้ห้ใช้บังคบัในเขตเทศบาล………............................. ตัง้แต่เม่ือได้ประกาศ
ไว้โดยเปิดเผยที่ส�านักงานเทศบาล………..........แล้วเจ็ดวัน /ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต�าบล...........................ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในเทศบัญญัตินี้
“สินค้า” หมายความว่า อาหารและสิ่งของอื่นที่มิใช่อาหาร
“ผูจ้�าหน่ายสนิค้า” หมายความว่า ผูไ้ด้รบัใบอนญุาตจ�าหน่ายสนิค้าในทีห่รอืทางสาธารณะ
“อาหาร” หมายความว่า อาหารประเภทปรุงส�าเร็จและอาหารที่ต้องน�าไปท�า ประกอบ 

หรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง 
“ผูส้มัผสัอาหาร” หมายความว่า บุคคลทีเ่กีย่วข้องกบัอาหารตัง้แต่กระบวนการเตรยีม ปรงุ 

ประกอบ จ�าหน่ายและเสร์ิฟอาหาร รวมถงึการล้างและเกบ็ภาชนะอปุกรณ์ ได้แก่ ผูเ้ตรยีม ผูป้รงุ ผูป้ระกอบ 
ผู้เสิร์ฟ ผู้จ�าหน่ายอาหาร ผู้ล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์ 

“ทีห่รอืทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานทีห่รอืทางซึง่มใิช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาล................../องค์การบริหารส่วน
ต�าบล...................
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“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรี………/นายกองค์การบริหารส่วน
ต�าบล........

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๔ ให้นายกเทศมนตรี…………....... /นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล...................เป็น
ผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ และให้มีอ�านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค�าสั่งเพ่ือ
ปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ 

หมวด ๑
บททั่วไป

ข้อ ๕ ผู้ด�าเนินกิจการจ�าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะต้องด�าเนินการให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก�าหนดตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศ
กระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

หมวด  ๒
สุขลักษณะในการด�าเนินกิจการจ�าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

ข้อ ๖ ในการจ�าหน่ายสนิค้าประเภทสิง่ของอ่ืนทีม่ใิช่อาหารโดยลกัษณะวธิกีารจดัวางสนิค้า
ในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ ผู้จ�าหน่ายสินค้าจะต้องควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้จ�าหน่ายสินค้าและผู้ช่วยจ�าหน่ายสินค้าต้องแต่งกายสะอาดและสุภาพเรียบร้อย
(๒) แผงส�าหรับวางสินค้า เช่น แคร่ แท่น โต๊ะ รถเข็น ต้องท�าด้วยวัสดุที่แข็งแรง มีขนาด

และความสูงจากพื้นตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค�าแนะน�าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก�าหนด
(๓) จดัวางสนิค้า อปุกรณ์ประกอบในการจ�าหน่ายสนิค้าและทรพัย์สนิใด ๆ  ให้เป็นระเบยีบ

เรียบร้อยไม่ยื่นล�้าบริเวณที่ก�าหนด รวมทั้งตัวผู้จ�าหน่ายสินค้าและผู้ช่วยจ�าหน่ายสินค้าต้องไม่ล�้าลงมาใน
ผิวจราจร 

(๔) ห้ามจัดวางสินค้าที่จ�าหน่ายในลักษณะใด ๆ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค�าแนะน�า
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก�าหนด

(๕) รักษาความสะอาดบริเวณที่จ�าหน่ายสินค้าอยู่เสมอทั้งในระหว่างที่จ�าหน่ายสินค้าและ
หลังจากเลิกท�าการจ�าหน่ายสินค้า

(๖) จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะไว้ให้เพียงพอ และไม่ถ่ายเททิ้ง
ลงในท่อหรือทางระบายน�้า หรือในที่หรือทางสาธารณะ 
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(๗) ห้ามกระท�าการใด ๆ กับต้นไม้ เช่น พาด ติดตั้ง วางแผงจ�าหน่ายสินค้า หรือเกาะเกี่ยว
สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้าหรอือปุกรณ์ประกอบในการจ�าหน่ายสนิค้า รวมตลอดถงึการตอกตะป ูผกูเชอืกหรอื
ยึดสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยเด็ดขาด 

(๘) ห้ามใช้เครื่องก�าเนิดไฟฟ้า เครื่องขยายเสียง หรือเปิดวิทยุเทป หรือกระท�าโดยวิธีอื่นใด
ที่ก่อให้เกิดเสียงดังจนเกิดเหตุร�าคาญแก่ผู้อื่น

(๙) เก็บวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจ�าหน่ายสินค้าออกจากบริเวณที่อนุญาตให้แล้วเสร็จโดย 
ไม่ชักช้าหลังจากเลิกท�าการจ�าหน่ายสินค้า 

(๑๐) หยุดประกอบการจ�าหน่ายสินค้าเพื่อประโยชน์ทางด้านสุขลักษณะ การรักษาความ
สะอาด สาธารณประโยชน์หรือประโยชน์ของทางราชการตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค�าแนะน�าของ 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก�าหนด

(๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดท่ีจ�าเป็นเพื่อให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
โดยค�าแนะน�าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก�าหนด 

 ข้อ ๗ ในการจ�าหน่ายสินค้าประเภทอาหารโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใด
เป็นปกติ  ผู้จ�าหน่ายสินค้าจะต้องควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(๑) ปฏิบัติตามที่ก�าหนดไว้ในข้อ ๖ 
(๒) อาหารสดทีน่�ามาจ�าหน่าย หรอืน�ามาประกอบ ปรงุอาหารเพือ่จ�าหน่ายต้องเป็นอาหาร

สดที่มีคุณภาพดี สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมทั้งมีการเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม และเก็บ 
เป็นสัดส่วน มีการปกปิด ไม่วางบนพื้นหรือบริเวณที่อาจท�าให้อาหารปนเปื้อนได้

(๓) อาหารแห้งท่ีน�ามาจ�าหน่าย หรือน�ามาประกอบ ปรุงอาหารเพื่อจ�าหน่ายต้องสะอาด 
ปลอดภัย ไม่มีการปนเปื้อนและมีการเก็บอย่างเหมาะสม 

(๔) อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เครื่องปรุงรส และวัตถุเจือปนอาหาร ต้องปลอดภัย 
ได้มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร

(๕) อาหารประเภทปรุงส�าเร็จต้องเก็บในภาชนะที่สะอาด ปลอดภัย และมีการป้องกัน 
การปนเปื้อน วางสูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร   

(๖) น�้าดื่มและเครื่องดื่มที่น�ามาจ�าหน่ายต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วย
อาหาร โดยบรรจุในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิด และป้องกันการปนเปื้อน วางสูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ 
เซนติเมตร 

(๗) น�้าดื่มหรือเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทต้องวางสูงจากพื้นอย่างน้อย ๑๕ 
เซนติเมตร และต้องท�าความสะอาดพื้นผิวภายนอกของภาชนะบรรจุให้สะอาดก่อนน�ามาจ�าหน่าย

(๘) น�า้แขง็ส�าหรับบริโภคต้องสะอาด มคีณุภาพมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร มกีาร
เก็บในภาชนะที่สะอาด สภาพดี มีฝาปิด วางสูงจากพื้นอย่างน้อย 15 เซนติเมตร ปากขอบภาชนะสูงจาก
พื้นอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร และไม่วางในบริเวณที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อน รวมทั้งต้องไม่น�าอาหาร
หรือสิ่งของอย่างอื่นไปแช่รวมกับน�้าแข็งส�าหรับบริโภค
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(๙) ใช้อุปกรณ์ที่สะอาด มีด้าม ส�าหรับคีบหรือตักน�้าแข็งส�าหรับบริโภคโดยเฉพาะ 
(๑๐) ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องปรุงรส วัตถุเจือปนอาหาร เครื่องดื่ม และอุปกรณ์เครื่อง

ใช้ต่าง ๆ  ต้องสะอาดและท�าจากวสัดทุีป่ลอดภยั เหมาะสมกบัอาหารแต่ละประเภท มสีภาพด ีไม่ช�ารดุและ
มีการป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม 

(๑๑) จัดเก็บภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องใช้ไว้ในภาชนะที่สะอาด สูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ 
เซนติเมตร หรือมีการป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม

(๑๒) ตู้อบ เตาอบ เตาไมโครเวฟ ต้องสะอาด มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สภาพดี ไม่ช�ารุด 
(๑๓) ภาชนะ อปุกรณ์ เครือ่งใช้ทีร่อการล้าง และเศษอาหาร ต้องเกบ็ในทีท่ีส่ามารถป้องกนั

สัตว์และแมลงน�าโรคได้
(๑๔) ล้างภาชนะอุปกรณ์และเครื่องใช้ทุกประเภทให้สะอาดโดยใช้สารท�าความสะอาดท่ี

ปลอดภัย
(๑๕) น�้าใช้และภาชนะบรรจุน�้าใช้ต้องสะอาด ปลอดภัย 
(๑๖) ผูส้มัผสัอาหารต้องมสีขุภาพร่างกายแขง็แรง ไม่เป็นโรคตดิต่อหรอืไม่เป็นพาหะน�าโรค

ติดต่อ หรือไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ ได้แก่ อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย บิด ไข้สุกใส หัด คางทูม วัณโรค
ในระยะอนัตราย โรคเรือ้นในระยะตดิต่อหรอืในระยะทีป่รากฏอาการเป็นทีร่งัเกยีจแก่สงัคม ไวรสัตับอักเสบ
ชนิดเอ ไข้หวัดใหญ่รวมถึงไข้หวัดใหญ่ท่ีติดต่อมาจากสัตว์ โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ หากเจ็บป่วยต้องหยุด
ปฏิบัติงานและรักษาตัวให้หายก่อนจึงกลับมาปฏิบัติงานต่อไป 

(๑๗) ผู้สัมผัสอาหารต้องแต่งกายสะอาดและเป็นแบบที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนสู่
อาหารได้ และสวมผ้ากันเปื้อนที่สะอาด สวมรองเท้าหุ้มส้น มีสิ่งปกปิดเส้นผมมิให้ตกลงปนเปื้อนในอาหาร 

(๑๘) ผู้สัมผัสอาหารต้องล้างมือและปฏิบัติตนในการเตรียม ปรุง ประกอบ จ�าหน่ายและ
เสิร์ฟอาหาร ให้ถูกสุขลักษณะ รักษาความสะอาดมือและเล็บ ถ้ามีบาดแผลหรือถูกลวกหรือระคายเคือง
ผิวหนังบริเวณมือหรือนิ้วมือต้องท�าแผลให้เรียบร้อย 

(๑๙) ห้ามผู้สัมผัสอาหารสูบบุหรี่ ขบเคี้ยว รับประทานอาหารในขณะเตรียม ท�า ประกอบ 
ปรุงหรือจ�าหน่ายอาหารหรือไม่ไอจามรดบนอาหาร และไม่กระท�าการใดๆที่จะท�าให้เกิดการปนเปื้อนต่อ
อาหารหรือก่อให้เกิดโรคได้  

(๒๐) ต้องมกีารป้องกนัอนัตราย และป้องกนัไม่ให้เกดิเหตรุ�าคาญเนือ่งจากการจ�าหน่าย ท�า 
ประกอบ ปรุง และเก็บอาหาร

(๒๑) ห้ามถ่าย เทท้ิงน�า้ท่ีมเีศษอาหารหรอืไขมันจากการล้างเครือ่งมือ เครือ่งใช้ ภาชนะและ
อุปกรณ์ในการจ�าหน่ายอาหารลงในท่อหรือทางระบายน�้า หรือในที่หรือทางสาธารณะ

ข้อ ๘ ในการจ�าหน่ายสินค้าประเภทสิ่งของอ่ืนที่มิใช่อาหารโดยลักษณะวิธีการเร่ขาย 
ผู้จ�าหน่ายสินค้าจะต้องควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(๑) จ�าหน่ายสินค้าในบริเวณที่ได้รับอนุญาต
(๒) แต่งกายสะอาด สุภาพเรียบร้อย
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(๓) ห้ามทิ้งมูลฝอยจากการเร่ขายลงในท่อหรือทางระบายน�้า หรือในที่หรือทางสาธารณะ 
(๔) ห้ามใช้เครื่องขยายเสียงหรือเปิดวิทยุเทปหรือส่งเสียงดังในขณะที่เร่ขายจนเกิด 

เหตุร�าคาญแก่ผู้อื่น
(๕) หยุดประกอบการค้าเพื่อประโยชน์ทางด้านสุขลักษณะ การรักษาความสะอาด

สาธารณประโยชน์หรอืประโยชน์ของทางราชการตามทีเ่จ้าพนกังานท้องถิน่โดยค�าแนะน�าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขประกาศก�าหนด 

(๖) ปฏิบัติการอื่นใดท่ีจ�าเป็นเพื่อให้ต้องด้วยสุขลักษณะตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดย 
ค�าแนะน�าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก�าหนด 

ข้อ ๙ ในการจ�าหน่ายสินค้าประเภทอาหารโดยลักษณะวิธีการเร่ขาย ผู้จ�าหน่ายสินค้า 
จะต้องควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(๑) ปฏิบัติตามที่ก�าหนดไว้ในข้อ ๘
(๒) อาหารสดทีน่�ามาจ�าหน่าย หรอืน�ามาประกอบ ปรงุอาหารเพือ่จ�าหน่ายต้องเป็นอาหาร

สดที่มีคุณภาพดี สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมทั้งมีการเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม และเก็บเป็น
สัดส่วน มีการปกปิด ไม่วางบนพื้นหรือบริเวณที่อาจท�าให้อาหารปนเปื้อนได้

(๓) อาหารแห้งที่น�ามาจ�าหน่าย หรือน�ามาประกอบ ปรุงอาหารเพื่อจ�าหน่ายต้องสะอาด 
ปลอดภัย ไม่มีการปนเปื้อนและมีการเก็บอย่างเหมาะสม 

(๔) อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เครื่องปรุงรส และวัตถุเจือปนอาหาร ต้องปลอดภัย 
ได้มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร

(๕) อาหารประเภทปรุงส�าเร็จต้องเก็บในภาชนะที่สะอาด ปลอดภัย และมีการป้องกัน 
การปนเปื้อน วางสูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร   

(๖) น�้าดื่มและเคร่ืองดื่มท่ีน�ามาจ�าหน่ายต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วย
อาหาร โดยบรรจุในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิด และป้องกันการปนเปื้อน วางสูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ 
เซนติเมตร 

(๗) น�้าดื่มหรือเคร่ืองดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทต้องวางสูงจากพื้นอย่างน้อย ๑๕ 
เซนติเมตร และต้องท�าความสะอาดพื้นผิวภายนอกของภาชนะบรรจุให้สะอาดก่อนน�ามาจ�าหน่าย

(๘) น�า้แขง็ส�าหรบับรโิภคต้องสะอาด มคีณุภาพมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร มีการ
เก็บในภาชนะที่สะอาด สภาพดี มีฝาปิด วางสูงจากพื้นอย่างน้อย ๑๕ เซนติเมตร ปากขอบภาชนะสูงจาก
พื้นอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร และไม่วางในบริเวณที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อน รวมทั้งต้องไม่น�าอาหาร
หรือสิ่งของอย่างอื่นไปแช่รวมกับน�้าแข็งส�าหรับบริโภค

(๙) ใช้อุปกรณ์ที่สะอาด มีด้าม ส�าหรับคีบหรือตักน�้าแข็งส�าหรับบริโภคโดยเฉพาะ 
(๑๐) ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องปรุงรส วัตถุเจือปนอาหาร เครื่องดื่ม และอุปกรณ์เครื่อง

ใช้ต่าง ๆ  ต้องสะอาดและท�าจากวสัดทุีป่ลอดภยั เหมาะสมกบัอาหารแต่ละประเภท มสีภาพด ีไม่ช�ารดุและ
มีการป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม 
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(๑๑) จัดเก็บภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องใช้ไว้ในภาชนะที่สะอาด สูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ 
เซนติเมตร หรือมีการป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม

(๑๒) ตู้อบ เตาอบ เตาไมโครเวฟ ต้องสะอาด มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สภาพดี ไม่ช�ารุด 
(๑๓) ภาชนะ อปุกรณ์ เครือ่งใช้ทีร่อการล้าง และเศษอาหาร ต้องเกบ็ในทีท่ีส่ามารถป้องกนั

สัตว์และแมลงน�าโรคได้
(๑๔) ล้างภาชนะอุปกรณ์และเครื่องใช้ทุกประเภทให้สะอาดโดยใช้สารท�าความสะอาดที่

ปลอดภัย
(๑๕) น�้าใช้และภาชนะบรรจุน�้าใช้ต้องสะอาด ปลอดภัย 
(๑๖) ผูส้มัผสัอาหารต้องมสีขุภาพร่างกายแขง็แรง ไม่เป็นโรคตดิต่อหรอืไม่เป็นพาหะน�าโรค

ติดต่อ หรือไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ ได้แก่ อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย บิด ไข้สุกใส หัด คางทูม วัณโรค
ในระยะอนัตราย โรคเรือ้นในระยะตดิต่อหรอืในระยะทีป่รากฏอาการเป็นทีร่งัเกยีจแก่สงัคม ไวรสัตับอักเสบ
ชนิดเอ ไข้หวัดใหญ่รวมถึงไข้หวัดใหญ่ท่ีติดต่อมาจากสัตว์ โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ หากเจ็บป่วยต้องหยุด
ปฏิบัติงานและรักษาตัวให้หายก่อนจึงกลับมาปฏิบัติงานต่อไป 

(๑๗) ผู้สัมผัสอาหารต้องแต่งกายสะอาดและเป็นแบบที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนสู่
อาหารได้ และสวมผ้ากันเปื้อนที่สะอาด สวมรองเท้าหุ้มส้น มีสิ่งปกปิดเส้นผมมิให้ตกลงปนเปื้อนในอาหาร 

(๑๘) ผู้สัมผัสอาหารต้องล้างมือและปฏิบัติตนในการเตรียม ปรุง ประกอบ จ�าหน่ายและ
เสิร์ฟอาหาร ให้ถูกสุขลักษณะ รักษาความสะอาดมือและเล็บ ถ้ามีบาดแผลหรือถูกลวกหรือระคายเคือง
ผิวหนังบริเวณมือหรือนิ้วมือต้องท�าแผลให้เรียบร้อย 

(๑๙) ห้ามผู้สัมผัสอาหารสูบบุหรี่ ขบเคี้ยว รับประทานอาหารในขณะเตรียม ท�า ประกอบ 
ปรุงหรือจ�าหน่ายอาหารหรือไม่ไอจามรดบนอาหาร และไม่กระท�าการใด ๆ  ที่จะท�าให้เกิดการปนเปื้อนต่อ
อาหารหรือก่อให้เกิดโรคได้  

(๒๐) ต้องมกีารป้องกนัอนัตราย และป้องกนัไม่ให้เกดิเหตรุ�าคาญเนือ่งจากการจ�าหน่าย ท�า 
ประกอบ ปรุง และเก็บอาหาร

(๒๑) ห้ามถ่าย เทท้ิงน�า้ท่ีมเีศษอาหารหรอืไขมันจากการล้างเครือ่งมือ เครือ่งใช้ ภาชนะและ
อุปกรณ์ในการจ�าหน่ายอาหารลงในท่อหรือทางระบายน�้า หรือในที่หรือทางสาธารณะ 

หมวด  ๓
ใบอนุญาต

ข้อ ๑๐ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่ควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะเพื่อประโยชน์ใช้สอย
ของประชาชนทั่วไป

ห้ามมิให้ผู้ใดจ�าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นการจ�าหน่ายโดยลักษณะ
วิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติหรือเร่ขาย เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
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ในการออกใบอนญุาตตามวรรคสอง ให้เจ้าพนกังานท้องถิน่ระบุชนดิ หรือประเภทของสนิค้า 
ลักษณะวิธีการจ�าหน่ายสินค้า และสถานที่ที่จะจัดวางสินค้าเพื่อจ�าหน่ายในกรณีที่จะมีการจัดวางสินค้าใน
ที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ รวมทั้งจะก�าหนดเงื่อนไขอย่างใดตามที่เห็นสมควรไว้ในใบอนุญาตด้วยก็ได้

การเปลีย่นแปลงชนดิหรอืประเภทของสินค้า ลักษณะวธิกีารจ�าหน่ายสินค้าหรอืสถานทีจ่ดั
วางสนิค้าให้แตกต่างไปจากทีร่ะบไุว้ในใบอนญุาต จะกระท�าได้ต่อเม่ือผู้รบัใบอนญุาตได้แจ้งต่อเจ้าพนกังาน
ท้องถิ่น และเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้จดแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้ในใบอนุญาตแล้ว

ข้อ ๑๑ ผูใ้ดประสงค์จะด�าเนนิกจิการจ�าหน่ายสนิค้าในทีห่รอืทางสาธารณะจะต้องยืน่ค�าขอ
รับใบอนุญาตตามแบบที่ก�าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 

(๑) บัตรประจ�าตัวประชาชน
(๒) ส�าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๓) ใบมอบอ�านาจ (กรณีที่มีการมอบอ�านาจ)
(๔) ส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)
(๕) หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ�านาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)
(๗) ใบรบัรองแพทย์การตรวจสขุภาพและโรคตดิต่อของผูจ้�าหน่ายสนิค้าและผูช่้วยจ�าหน่ายสนิค้า
(๘) หลักฐานผ่านการอบรมของผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารตามหลักเกณฑ์ และ

วิธีการที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขก�าหนด (กรณีเป็นการจ�าหน่ายสินค้าประเภทอาหาร)
ข้อ ๑๒ เมื่อได้รับค�าขอรับใบอนุญาตหรือค�าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตรวจสอบความถูกต้องของค�าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน  
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นค�าขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อด�าเนินการ หากไม่สามารถด�าเนินการได้ใน
ขณะนั้น ให้จัดท�าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่
ก�าหนด โดย

ให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค�าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
เจ้าพนักงานท้องถิน่ต้องออกใบอนญุาตหรอืมีหนงัสอืแจ้งค�าสัง่ไม่อนญุาตพร้อมด้วยเหตผุล

ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค�าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่
ก�าหนดในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้

ในกรณีที่มีเหตุจ�าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค�าสั่งไม่
อนุญาตได้ภายในก�าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกินสิบห้า
วันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ�าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก�าหนดเวลา
ตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่
แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค�าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้ว
เสร็จ พร้อมส�าเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง

ข้อ ๑๓ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน (หรือตำมที่เห็นสมควร) 
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว 
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ข้อ ๑๔ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่
ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ�านาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค�าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค�าขอพร้อมกับ 
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต

ข้อ ๑๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผย
และเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ

ข้อ ๑๖ ในกรณทีีใ่บอนญุาตสญูหาย ถกูท�าลาย หรอืช�ารดุในสาระท่ีส�าคัญ ให้ผูไ้ด้รบัใบอนญุาต 
ยืน่ค�าขอรบัใบแทนใบอนุญาตภายในสบิห้าวนันบัแต่วันทีไ่ด้ทราบถงึการสญูหาย ถกูท�าลาย หรอืช�ารุด ตาม
แบบที่ก�าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค�าขอรับใบแทนใบอนุญาตน�าส�าเนาบันทึกการแจ้ง
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท�าลาย หรือช�ารุดในสาระที่ส�าคัญ ให้ผู้ยื่นค�าขอรับใบแทนใบ
อนุญาตน�าใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย

ข้อ ๑๗ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือ
ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัติ/
ข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก�าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับ
ใบอนุญาตตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่
เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน

ข้อ ๑๘ เจ้าพนกังานท้องถิน่มอี�านาจออกค�าส่ังเพกิถอนใบอนญุาตเมือ่ปรากฏว่าผูร้บัใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(๒) ต้องค�าพิพากษาถงึทีส่ดุว่าได้กระท�าความผดิตามพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไม่ปฏบิตัหิรอืปฏบิตัไิม่ถกูต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก�าหนดไว้เกี่ยวกับ
การประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่
ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็น
อยู่ที่เหมาะสมกับการด�ารงชีพของประชาชน

ข้อ ๑๙ ค�าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค�าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท�าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีท่ีไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค�าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค�าสั่ง
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดค�าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล�าเนาหรือส�านักท�าการงาน
ของผูร้บัใบอนญุาต และให้ถอืว่าผูร้บัใบอนญุาตนัน้ได้รบัทราบค�าสัง่แล้วตัง้แต่เวลาทีค่�าส่ังไปถงึ หรอืวนัปิด 
ค�าสั่ง แล้วแต่กรณี
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ข้อ ๒๐ ผูถ้กูสัง่เพกิถอนใบอนญุาตจะขอรบัใบอนญุาตส�าหรบัการประกอบกจิการทีถ่กูเพิก
ถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก�าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

หมวด  ๔
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ

ข้อ ๒๑ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก�าหนดไว้
ท้ายเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตส�าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือ
ก่อนใบอนญุาตสิน้อายสุ�าหรบักรณทีีเ่ป็นการขอต่ออายใุบอนญุาต ตลอดเวลาทีย่งัด�าเนนิกจิการนัน้ ถ้ามไิด้
เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก�าหนด ให้ช�าระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ�านวนค่าธรรมเนียมที่
ค้างช�าระ เว้นแต่ผูไ้ด้รับใบอนญุาตจะได้บอกเลกิการด�าเนนิกจิการนัน้ก่อนถงึก�าหนดการเสยีค่าธรรมเนยีม
ครั้งต่อไป

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช�าระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน
เกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ�านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด�าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่า
ธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ�านวน 

ข้อ ๒๒ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของ
ราชการส่วนท้องถิ่น

หมวด  ๕
บทก�าหนดโทษ

ข้อ ๒๓ ผู้ใดฝ่าฝืนค�าส่ังของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ต้อง
ระวางโทษตามทีก่�าหนดไว้ในบทก�าหนดโทษแห่งพระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และทีแ่ก้ไข
เพิ่มเติม

   ประกาศ  ณ  วันที่……………….......

      (ลงชื่อ)
                   (………………………………….......)
         นายกเทศมนตร…ี……………/นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบล....................

             
      เห็นชอบ

(ลงชื่อ)
            (…………….........……………)
ผู้ราชการจังหวัด……………/นายอ�าเภอ...............
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อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาล……………/ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบล................

ควบคุมการจ�าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
พ.ศ. ….

๑.  การจ�าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  ฉบับละ  ...... บาท
  โดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ
     (ก�ำหนดตำมขนำดของพื้นที่เพิ่มเติม)
๒.  การจ�าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  ฉบับละ  ...... บาท
     โดยลักษณะวิธีการเร่ขาย

.                                                                                                                                .

หมำยเหตุ  ตัวอย่างเอกสารแนบท้ายเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ประกอบด้วย
  ๑) อัตราค่าธรรมเนียม/บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม (ตามตัวอย่างข้างต้น)
  ๒) แบบค�าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
  ๓) บันทึกข้อความค�าแนะน�าให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานประกอบกิจการ
  ๔) บันทึกข้อความรายงานผลการตรวจสภาพของสถานประกอบกิจการเพื่อประกอบการ
พิจารณาอนุญาต
  ๕) หนังสือแจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ
  ๖) หนังสือแจ้งการอนุญาต (เพื่อให้มารับใบอนุญาต)
  ๗) ใบอนุญาต

๘) ค�าสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
๙) แบบค�าขอใบแทนใบอนุญาต
๑๐) ใบแทนใบอนุญาต
๑๑) ประกาศก�าหนดเขตควบคมุการจ�าหน่ายสนิค้าในทีห่รอืทางสาธารณะ โดยลกัษณะวธิี

การจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ
๑๒) ก�าหนดเขตควบคมุการจ�าหน่ายสนิค้าในทีห่รือทางสาธารณะ โดยลกัษณะวธิกีารเร่ขาย

 โดยที่เอกสารตัวอย่างในล�าดับที่  ๒ - ๑๐  จะเหมือนกับข้อบัญญัติท้องถิ่นเรื่องอื่น ๆ  จึงน�าไปรวมกันไว้
ที่บทท้ายเอกสารเล่มนี้ ส่วนล�าดับที่ ๑๑ - ๑๒  จะแตกต่างจากข้อบัญญัติท้องถิ่นเรื่องอื่นให้เป็นไปตาม
ตัวอย่างข้างท้ายนี้
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ประกาศเทศบาล…………………/องค์การบริหารส่วนต�าบล.........................
เรื่อง ก�าหนดเขตควบคุมการจ�าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

โดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ

   โดยทีเ่ป็นการสมควรควบคุมดูแลท่ีหรอืทางสาธารณะเพือ่ประโยชน์ใช้สอยของประชาชนทัว่ไป
   อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
เจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจรจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
   (๑) ให้บริเวณท่ีหรือทางสาธารณะดงัต่อไปนีเ้ป็นเขตห้ามจ�าหน่ายหรอืซือ้สนิค้าโดยเดด็ขาด

๑.๑) ..........................................
๑.๒) ..........................................

  (๒) ให้บริเวณท่ีหรือทางสาธารณะดังต่อไปนี้เป็นเขตห้ามจ�าหน่ายสินค้าบางชนิดหรือบาง
ประเภท

๒.๑) ..........................................
๒.๒) ..........................................

  (๓) ให้บรเิวณทีห่รอืทางสาธารณะดงัต่อไปนีเ้ป็นเขตห้ามจ�าหน่ายสนิค้าตามเวลาทีก่�าหนด
๓.๑) ..........................................
๓.๒) ..........................................

  (๔) ให้บรเิวณทีห่รอืทางสาธารณะดงัต่อไปน้ีเป็นเขตทีก่ารจ�าหน่ายสนิค้าจะต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข

๔.๑) ..........................................
๔.๒) ..........................................

  ทัง้น้ี ให้มีผลบงัคับต้ังแต่วนัถัดจากวนัทีป่ระกาศไว้ในทีเ่ปิดเผย ณ ส�านกังานเทศบาล................./
องค์การบรหิารส่วนต�าบล....................และบริเวณทีก่�าหนดเป็นเขตควบคุมแล้วสิบห้าวนั

   ประกาศ ณ วันที่ .............................................

            

ผู้ให้ความเห็นชอบ
(ลงชื่อ)

(…………………………..………)
เจ้าพนักงานจราจร

 (ลงชื่อ)
(…………………………..………)

นายกเทศมนตรี…………/นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล...........
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ประกาศเทศบาล…………………...../องค์การบริหารส่วนต�าบล...........................
เรื่อง ก�าหนดเขตควบคุมการจ�าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

โดยลักษณะวิธีการเร่ขาย

 โดยทีเ่ป็นการสมควรควบคมุดแูลทีห่รอืทางสาธารณะเพือ่ประโยชน์ใช้สอยของประชาชนทัว่ไป
 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
เจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจรจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
  (๑) ให้บริเวณที่หรือทางสาธารณะดังต่อไปนี้เป็นเขตห้ามจ�าหน่ายหรือซื้อสินค้าโดยเด็ดขาด

๑.๑) ..........................................
๑.๒) ..........................................

  (๒) ให้บริเวณที่หรือทางสาธารณะดังต่อไปนี้เป็นเขตห้ามจ�าหน่ายสินค้าบางชนิดหรือบาง
ประเภท

๒.๑) ..........................................
๒.๒) ..........................................

  (๓) ให้บริเวณที่หรือทางสาธารณะดังต่อไปนี้เป็นเขตห้ามจ�าหน่ายสินค้าตามเวลาที่ก�าหนด
๓.๑) ..........................................
๓.๒) ..........................................

  (๔) ให้บริเวณที่หรือทางสาธารณะดังต่อไปนี้เป็นเขตที่การจ�าหน่ายสินค้าจะต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข

๔.๑) ..........................................
๔.๒) ..........................................

  ทัง้นี ้ให้มผีลบงัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัทีป่ระกาศไว้ในทีเ่ปิดเผย ณ ส�านกังานเทศบาล................/
องค์การบริหารส่วนต�าบล......................และบริเวณที่ก�าหนดเป็นเขตควบคุมแล้วสิบห้าวัน

   ประกาศ ณ วันที่ .............................................

            

ผู้ให้ความเห็นชอบ
(ลงชื่อ)

(…………………………..………)
เจ้าพนักงานจราจร

 (ลงชื่อ)
(…………………………..………)

นายกเทศมนตรี…………/นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล...........
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บทท้ำย

 ด้วยตัวอย่างของเอกสารแนบท้ายของเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลในทุก

เรื่องที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขจะเหมือนกัน (ยกเว้นในส่วนของค่าธรรมเนียมหรือบัญชี 

ค่าธรรมเนยีม และตวัอย่างค�าสัง่ไม่อนญุาตให้ประกอบกจิการของข้อบญัญตัท้ิองถิน่เรือ่งการจดัการมลูฝอย

ทั่วไปที่ไม่เหมือนกับข้อบัญญัติท้องถิ่นเรื่องอื่น) จึงเห็นควรน�ามารวมกันไว้ในบทท้ายของหนังสือเล่นนี้  

ซึ่งประกอบไปด้วยตัวอย่างเอกสารแนบท้ายข้อบัญญัติท้องถิ่น ดังนี้

 ๑) อัตราค่าธรรมเนียม/บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม (ตามตัวอย่างที่ปรากฏในข้อบัญญัติ  

  แต่ละเรื่องแล้ว)

 ๒)  แบบค�าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต

 ๓)  บันทึกข้อความค�าแนะน�าให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานประกอบกิจการ

 ๔)  บันทึกข้อความรายงานผลการตรวจสภาพของสถานประกอบกิจการเพื่อประกอบการ 

                         พิจารณาอนุญาต

 ๕)  หนังสือแจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ

 ๖)  หนังสือแจ้งการอนุญาต (เพื่อให้มารับใบอนุญาต)

 ๗)  ใบอนุญาต

                 ๘)  ค�าสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ

 ๙)  แบบค�าขอใบแทนใบอนุญาต

 ๑๐) ใบแทนใบอนุญาต
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แบบค�ำขอรับใบอนุญำต/ต่ออำยุใบอนุญำต
ประกอบกิจการ..................................................................................

เขียนที่................................................................
วันที่..............เดือน.............................. พ.ศ. ..........

 ๑. ข้าพเจ้า...................................................................... อายุ...............ปี สัญชาติ........................... 
โดย.....................................................................................................................ผู้มีอ�านาจลงนามแทน
นติบิคุคลปรากฏตาม............................................................................................................................................
...............ทีอ่ยูเ่ลขที.่..........................หมูท่ี.่..............ตรอก/ซอย.......................................ถนน....................................
.......แขวง/ต�าบล......................................เขต/อ�าเภอ........................................จงัหวดั...............................................
หมายเลขโทรศพัท์...............................................................ผูข้ออนุญาต

๒. พร้อมค�าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว ดังนี้
    บัตรประจ�าตัวประชาชน 

   ส�าเนาใบอนญุาตตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง ได้แก่................................................................
.....................................................................................................................................................................
   หนงัสอืให้ความเหน็ชอบการประเมินผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม (กรณทีีก่ฎหมายก�าหนด) 
    หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (กรณีที่กฎหมายก�าหนด)

 ใบมอบอ�านาจ (ในกรณีที่มีการมอบอ�านาจ)
    ส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีที่เป็นนิติบุคคล)
    หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ�านาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรณีที่เป็นนิติบุคคล)
    เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามข้อบัญญัติท้องถิ่น  คือ

๑).......................................................................
๒).......................................................................
๓).......................................................................
๔).......................................................................

ขอรับรองว่าข้อความในค�าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ

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

ค�าขอเลขที่......./...........

(เจ้าหน้าที่กรอก)
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ส่วนของเจ้ำหน้ำที่
ใบรับค�ำขอรับใบอนุญำต/ต่ออำยุใบอนุญำต

เลขที่............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..............
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ
      ไม่ครบ คือ

๑)..............................................................
๒)..............................................................
๓)..............................................................

      (ลงชื่อ)............................................... 
       (.......................................)
         ต�าแหน่ง.................................................................
.
.                                                                                                                                .

ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญำต
ใบรับค�ำขอรับใบอนุญำต/ต่ออำยุใบอนุญำต

เลขที่..........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..............
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ
      ไม่ครบ คือ

๑)..............................................................
๒)..............................................................
๓)..............................................................

ดังนัน้ กรณุาน�าเอกสารหลกัฐานท่ียงัไม่ครบทัง้หมดมายืน่ต่อเจ้าพนกังานท้องถิน่ภายใน..........วนันบัตัง้แต่
วันนี้เป็นต้นไป

      (ลงชื่อ)........................................... 
       (.......................................)
                                                     ต�าแหน่ง...........................................
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ที่ .........................                            ส�านกังาน..................................................

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

                    วันที่.........เดือน........................... พ.ศ. ........

เรื่อง ค�าแนะน�าให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ

เรียน ...................................................................................................

อ้างถึง ใบรบัค�าขออนุญาต/ต่ออายใุบอนญุาต เลขท่ี...................ลงวนัที.่........เดอืน...................พ.ศ. ..........

  ตามทีท่่านได้ยืน่ค�าขอรบัใบอนญุาต/ต่ออายใุบอนญุาตประกอบกจิการ.................................

และราชการส่วนท้องถิน่ได้ออกใบรับค�าขออนญุาต/ต่ออายใุบอนญุาตไว้ตามทีอ้่างถงึ นัน้ เนือ่งจากเจ้าพนักงาน

ได้ตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ระบบก�าจัดหรือบ�าบัดของเสียและอื่น ๆ  

ของสถานทีป่ระกอบกจิการของท่านแล้วพบว่ายงัไม่ถกูต้อง ครบถ้วน ตามทีก่�าหนดไว้ในข้อบญัญตัท้ิองถิน่ 

ดังนี้

 ๑. ...............................................................................................................................

 ๒. ................................................................................................................................

 ๓. .............................................................................................................................. 

  ๔. ................................................................................................................................

 ฉะนั้น จึงขอให้ท่านแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์เพื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะได้ด�าเนินการ

พิจารณาการอนุญาตต่อไป

       ขอแสดงความนับถือ

          (ลงชื่อ)

              (.....................................)

     ต�าแหน่ง.........................................     

     เจ้าพนักงานท้องถิ่น   

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

.....................................
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บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ...............................................................  โทร. ......................................................................

ที่ ........................                      วันที่ ......... เดือน........................... พ.ศ. ..............

เรื่อง รายงานผลการตรวจสภาพของสถานที่ประกอบกิจการเพื่อประกอบการพิจารณาการอนุญาต

เรียน เจ้าพนักงานท้องถิ่น

  ตามทีร่าชการส่วนท้องถิน่ได้รบัค�าขอรบัใบอนญุาตประกอบกจิการ............................................

และได้ออกใบรบัค�าขออนุญาต เลขท่ี...................ลงวันที.่........เดอืน...................พ.ศ. .......... นัน้

 จากการตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ระบบก�าจัดหรือ

บ�าบัดของเสียและอื่นๆ ของสถานที่ประกอบกิจการดังกล่าวแล้วพบว่า

	  ครบถ้วนถูกต้องตามที่ก�าหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่น

	  ไม่ครบ ดังนี้

๑. ..........................................................................

๒. ..........................................................................

๓. ..........................................................................

๔. ..........................................................................

         ฉะนั้น จึงมีความเห็นว่า  สมควรอนุญาต

  สมควรอนุญาตโดยมีเงื่อนไข ดังนี้

     ๑. .............................................................................................

     ๒. .............................................................................................

     ๓. .............................................................................................

     ๔. .............................................................................................

  ไม่สมควรอนุญาต

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

  (ลงชื่อ)

                       (..............................................)

       ต�าแหน่ง.........................................   

    เจ้าพนักงานสาธารณสุข/ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
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ที่ .........................               ส�านักงาน...............................................

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

        วันที่.........เดือน........................... พ.ศ. ........

เรือ่ง แจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตประกอบกจิการ..............................................................................

เรียน .............................................................................

อ้างถึง ใบรับค�าขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. ..........

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ................................................................................................

   ๒. .................................................................................................

   ตามที่ท่านได้ยื่นค�าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ...........................................................

และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับค�าขออนุญาตไว้ตามทีอ้่างถงึ นัน้

   เนือ่งจากมเีหตจุ�าเป็นท่ีเจ้าพนกังานท้องถิน่ไม่สามารถออกใบอนญุาตหรอืยงัไม่สามารถมคี�า

สั่งไม่อนุญาตได้ภายในเวลา ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับค�าขอดังกล่าว ดังนี้

๑. ..................................................................................

๒. ...................................................................................

๓. ...................................................................................

   ดังนั้น จึงขอแจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตออกไปเป็นเวลา ๑๕ วันนับแต่วัน

ที่......................และต้องขออภัย มา ณ โอกาสนี้ด้วย

  

              ขอแสดงความนับถือ

           

       (ลงชื่อ)

              (.....................................)

     ต�าแหน่ง.........................................     

     เจ้าพนักงานท้องถิ่น

     

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

.....................................
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ที่ .........................                ส�านกังาน.....................................................

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

                 วันที่......... เดือน........................... พ.ศ. ........

เรือ่ง แจ้งการอนญุาตประกอบกจิการ.............................................................................................................

เรยีน .............................................................................

อ้างถึง ใบรับค�าขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. ..........

  ตามท่ีท่านได้ยืน่ค�าขอรับใบอนญุาตประกอบกจิการ...................................................................

และราชการส่วนท้องถ่ินได้ออกใบรับค�าขออนญุาตไว้ตามท่ีอ้างถงึ นัน้

 บดันี ้เจ้าพนกังานท้องถิน่ได้พจิารณาออกใบอนญุาตให้แก่ท่านเรยีบร้อยแล้ว จงึขอให้ท่าน

มาติดต่อขอรับใบอนุญาต ณ ส�านักงาน........................................................ พร้อมช�าระค่าธรรมเนียมใบ

อนุญาตเป็นเงิน............................บาท (.........................................................................) ภายใน ๑๕ วัน

นับแต่วันได้รับหนังสือนี้ 

 ทั้งนี้ หากท่านไม่สามารถมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาดังกล่าว กรุณาแจ้งให้เจ้า

พนักงานท้องถิ่นทราบด้วย

  

             ขอแสดงความนับถือ

          

       (ลงชื่อ)

           (.......................................)

          ต�าแหน่ง...............................................     

              เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

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

.....................................
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ใบอนุญำต

ประกอบกิจการ..................................................................

เล่มที่..........เลขที่............./................

(๑) เจ้าพนกังานท้องถ่ินอนญุาตให้......................................................................สญัชาต.ิ......................

อยูบ้่านเลขที.่.............หมู่ท่ี........ต�าบล.............................อ�าเภอ.........................จงัหวดั......................................

หมายเลขโทรศพัท์...........................................

ชือ่สถานประกอบกจิการ..................................................................ประเภท......................................... 

ตัง้อยูเ่ลขที.่.............หมูท่ี่........ต�าบล.............................อ�าเภอ..........................จงัหวดั........................................

หมายเลขโทรศพัท์...........................................

อัตราค่าธรรมเนียมปีละ.....................บาท (.............................................................) ตามใบเสร็จ

รับเงินเล่มที่...........เลขที่.................ลงวันที่............................................

(๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�าหนดใน

ข้อบัญญัติท้องถิ่น

(๓) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่นที่

เกี่ยวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้

(๔) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ

     ๔.๑) ...............................................................................................................................................

     ๔.๒) ...............................................................................................................................................

(๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

(๖) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่.............เดือน..................................พ.ศ. .............

       

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

                (.......................................)

                ต�าแหน่ง...........................................

          เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ค�ำเตอืน (๑) ผู้รบัใบอนญุาตต้องแสดงใบอนญุาตนีไ้ว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานทีป่ระกอบกจิการ  

ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินสองพันห้าร้อยบาท

  (๒) หากประสงค์จะประกอบกจิการในปีต่อไปต้องยืน่ค�าขอต่ออายุใบอนญุาตก่อนวันทีใ่บอนญุาต

สิ้นอายุพร้อมเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต         

                     (มีต่อด้านหลัง) 
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   (ด้านหลัง)

รำยกำรต่ออำยุใบอนุญำตและเสียค่ำธรรมเนียม

วัน/เดือน/ปี
ที่ออกใบ
อนุญาต

วัน/เดือน/ปี
ที่สิ้นอายุใบ

อนุญาต

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ)
เจ้าพนักงานท้องถิ่นเล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ปี
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ที่ .........................                                   ส�านักงาน.............................................

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

                วันที่......... เดือน........................... พ.ศ. ........

เรื่อง ค�าสั่งไม่อนุญาต/ไม่ต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ

เรียน .............................................................................

อ้างถึง (๑) ใบรบัค�าขออนุญาต/ต่ออายใุบอนญุาต เลขที.่................ลงวนัที.่........เดอืน...................พ.ศ. ........

 (๒) หนงัสอืแจ้งค�าแนะน�าให้แก้ไขปรบัปรงุสภาพของสถานทีป่ระกอบกจิการ ที.่............. ลว...............

  ตามท่ีท่านได้ยืน่ค�าขอรบัใบอนญุาต/ต่ออายใุบอนญุาตประกอบกิจการ.........................................

และเจ้าพนกังานได้มีหนังสอืแจ้งค�าแนะน�าให้ท่านแก้ไขปรบัปรงุสภาพของสถานทีป่ระกอบกจิการให้ถกูต้อง 

ครบถ้วน ตามทีก่�าหนดไว้ในข้อบญัญัตท้ิองถิน่ภายในเวลาทีก่�าหนด ตามทีอ้่างถงึนัน้ 

 จากการตรวจสอบปรากฏว่าท่านไม่สามารถแก้ไขปรบัปรงุสภาพของสถานประกอบกิจการ

ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่ก�าหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่น ดังนี้

 ๑. .......................................................................................................................................

 ๒. .......................................................................................................................................

 ๓. .......................................................................................................................................

  ดังนั้น อาศัยอ�านาจตามมาตรา ๕๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ. ๒๕๓๕ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีค�าสั่งไม่ออกใบอนุญาต/ไม่ต่ออายุใบอนุญาตให้ท่านประกอบกิจการ

ตามที่ได้ยื่นค�าขอไว้

   อนึ่ง หากท่านไม่พอใจค�าสั่งนี้ ท่านมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้

ภายในสามสิบ วันนับแต่วันทราบค�าสั่งนี้

  ท้ังนี ้การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตทุเุลาการบังคับตามค�าสัง่ เว้นแต่คณะกรรมการพจิารณาอทุธรณ์

จะเห็นสมควรให้มีการทุเลาการบังคับตามค�าสั่งนั้นไว้ชั่วคราว

                  ขอแสดงความนับถือ

            (ลงชื่อ)

           (.......................................)

          ต�าแหน่ง...............................................       

               เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

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

.......................................
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แบบค�ำขอใบแทนใบอนุญำต

ประกอบกิจการ..................................................................................

เขียนที่................................................................

วันที่..............เดือน.............................. พ.ศ. ..........

 ๑. ข้าพเจ้า...................................................................... อายุ...............ปี สญัชาต.ิ................................. 

โดย.....................................................................................................................ผูมี้อ�านาจลงนามแทนนติบิคุคล

ปรากฏตาม...........................................................................................................................................................

ทีอ่ยูเ่ลขที.่..........................หมูท่ี.่..............ตรอก/ซอย.......................................ถนน...........................................

แขวง/ต�าบล......................................เขต/อ�าเภอ........................................จงัหวัด...............................................

หมายเลขโทรศพัท์...............................................................ผูข้อใบแทนใบอนุญาต

 ๒. พร้อมค�าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว ดังนี้

  ๒.๑ กรณีใบอนุญาตสูญหาย 

 บัตรประจ�าตัวประชาชน 

    ส�าเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหาย

 ๒.๒ กรณีใบถูกท�าลาย หรือช�ารุดในสาระที่ส�าคัญ

    บัตรประจ�าตัวประชาชน 

   ใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่

ขอรับรองว่าข้อความในค�าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ

     

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

             (...............................................)
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ส่วนของเจ้ำหน้ำที่

ใบรับค�ำขอใบแทนใบอนุญำต

เลขที่............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..............

ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ    

      ไม่ครบ คือ

๑)..............................................................

๒)..............................................................

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

       (.......................................)

             ต�าแหน่ง......................................................

 .                                                                                                                                .                                                                                                                               

ส่วนของผู้ขอใบแทนใบอนุญำต

ใบรับค�ำขอใบแทนใบอนุญำต

เลขที่..........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..............

ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ    

      ไม่ครบ คือ

     ๑)..............................................................

๒)..............................................................

ดังนัน้ กรณุาน�าเอกสารหลกัฐานท่ียงัไม่ครบทัง้หมดมายืน่ต่อเจ้าพนกังานท้องถิน่ภายใน..........วนันบัตัง้แต่

วันนี้เป็นต้นไป

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

       (.......................................)

            ต�าแหน่ง...................................................
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ใบแทนใบอนุญำต

ประกอบกิจการ..................................................................

เล่มที่..........เลขที่............./................

(๑) เจ้าพนกังานท้องถิน่ออกใบแทนใบอนุญาตให้..................................................สัญชาต.ิ...................

อยูบ้่านเลขที.่.............หมูท่ี.่.......ต�าบล.............................อ�าเภอ.........................จังหวดั......................................

หมายเลขโทรศพัท์...........................................

ชือ่สถานประกอบกจิการ..................................................................ประเภท....................................................... 

ตัง้อยูเ่ลขที.่.............หมูท่ี.่.......ต�าบล.............................อ�าเภอ................................จังหวัด..................................

หมายเลขโทรศพัท์...........................................

แทนใบอนญุาตฉบบัเดมิทีส่ญูหาย หรอืถูกท�าลาย/ช�ารดุในสาระทีส่�าคัญ เล่มท่ี..........เลขที.่............/................

ซึง่ออกให้เม่ือวนัที.่.......เดอืน.....................พ.ศ. ......... และจะสิน้อายใุนวนัท่ี........เดอืน................... พ.ศ. ........ 

 (๒) ผู้รับใบแทนใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่

ก�าหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น

(๓) ใบแทนใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่.......... เดือน....................... พ.ศ. ............ 

(๔) ใบแทนใบอนญุาตฉบบันีส้ิน้อายุตามใบอนญุาตฉบบัเดมิ คอื วนัที.่......เดอืน ................ พ.ศ. ........ 

       

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

                (.......................................)

                ต�าแหน่ง...........................................

          เจ้าพนักงานท้องถิ่น

 

ค�ำเตือน (๑) ผู้รับใบแทนใบอนุญาตต้องแสดงใบแทนใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่

     ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินสองพันห้าร้อยบาท

(๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นค�าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ใบแทน   

     ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุพร้อมเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

(มีต่อด้านหลัง)
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(ด้านหลัง)

รำยกำรต่ออำยุใบอนุญำตและเสียค่ำธรรมเนียม

วัน/เดือน/ปี
ที่ออกใบ
อนุญาต

วัน/เดือน/ปี
ที่สิ้นอายุใบ

อนุญาต

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ)
เจ้าพนักงานท้องถิ่นเล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ปี
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ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข 

กรมอนามัย ดาวนโหลดคูมือประเมินความพึงพอใจ
ตอคูมือ

ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

ถนนติวานนท อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

โทรศัพท ๐ ๒๕๙๐ ๔๑๗๕

โทรสาร ๐ ๒๕๙๑ ๘๑๘๐
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