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ตัวอย่าง ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบล

 ๑) ควบคุมการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ๑ 

 ๒) ควบคุมการจัดการมูลฝอยทั่วไป ๒๙

 ๓) ควบคุมการจัดการสิ่งปฏิกูล ๕๕

 ๔) ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ๗๕

 ๕) ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แบบแยกกิจการ) ๗๙

 ๖) ควบคุมกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ ๙๕

 ๗) ควบคุมกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ ๑๑๓

 ๘) ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แบบรวมกิจการ) ๑๓๐

 ๙) สุขลักษณะในการด�าเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ๑๖๐

 ๑๐) สุขลักษณะในการด�าเนินกิจการการผลิต สะสม แบ่งบรรจุ และขนส่งน�้าแข็ง ๑๖๔

 ๑๑) ควบคุมตลาด ๑๗๕

 ๑๒) ควบคุมสถานที่จ�าหน่ายอาหาร ๑๙๔

 ๑๓) ควบคุมสถานที่จ�าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร ๒๑๙

 ๑๔) ควบคุมการจ�าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ๒๔๕

สารบัญ



 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นกฎหมายที่กระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการด�าเนนิงานตามอ�านาจหน้าท่ีทางด้านการสาธารณสขุโดยการควบคุมดูแลกิจกรรมและกิจการ

ต่างๆ ในชุมชนที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ได้กระจายอ�านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มอี�านาจด�าเนนิการได้ ๒ ส่วน คอื ส่วนที ่๑ ให้อ�านาจแก่สภาท้องถิน่

สามารถออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อควบคุมดูแลกิจกรรมและกิจการต่างๆ ได้แก่ ๑) การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

๒) การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ๓) กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ๔) ตลาด ๕) สถานที่จ�าหน่ายอาหาร 

และสถานท่ีสะสมอาหาร ๖) การจ�าหน่ายสนิค้าในทีห่รอืทางสาธารณะ ซึง่ข้อบญัญตัท้ิองถิน่จะมผีลบงัคบัแก่ประชาชน

ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ท้องถิ่นนั้นทุกคน ส่วนที่ ๒ ให้อ�านาจแก่หัวหน้าผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล 

นายกเทศมนตร ีนายกองค์การบรหิารส่วนจังหวดั นายกเมอืงพัทยา ผูว่้าราชการกรุงเทพมหานคร) สามารถออกค�าสัง่

แก่บุคคลใดๆ ท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีท้องถ่ินน้ันเพ่ือก�าหนดมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ หรือให้หยุด

ด�าเนินกิจการ หรือให้พักใช้ใบอนุญาตหรือให้เพิกถอนใบอนุญาตได้ อย่างไรก็ดี ดังค�ากล่าวที่ว่า “การป้องกันดีกว่า

การแก้ไข” ฉะนั้น การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อควบคุมดูแลกิจกรรมและกิจการต่างๆ ย่อมจะมีประสิทธิภาพกว่า

การออกค�าสั่งเมื่อมีเหตุที่อาจเกิดอันตรายต่อสุขภาพเกิดขึ้นแล้ว 

 จากการส�ารวจสถานการณ์การออกข้อบัญญตัอิงค์การบรหิารส่วนต�าบลตามพระราชบญัญตักิารสาธารณสุข 

พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยกรมอนามัย พบว่า องค์การบริหารส่วนต�าบลที่ยังมิได้มีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นมีอยู่เป็นจ�านวนมาก 

ส�าหรบัในส่วนทีม่กีารออกข้อบญัญตัท้ิองถิน่บ้างกม็กัจะมปัีญหาทางด้านคณุภาพในการก�าหนดหลกัเกณฑ์ด้านสขุลกัษณะ 

แม้ว่ากรมอนามัยได้ด�าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้มาตรการด้านกฎหมายสาธารณสุขมาโดยตลอด 

แต่เนื่องจากบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านกฎหมายสาธารณสุขของแต่ละหน่วยงานโดยเฉพาะบุคลากรในระดับ

ท้องถิน่จะมกีารเปลีย่นแปลงกนับ่อยมาก จงึไม่ค่อยมบีคุลากรทีม่ปีระสบการณ์เชีย่วชาญมากนกั ดงันัน้ กรมอนามยั

จึงเห็นเป็นการสมควรที่จะต้องให้การสนับสนุนการด�าเนินงานออกข้อบัญญัติท้องถิ่นแก่องค์การบริหารส่วนต�าบล

ทัว่ประเทศ ดงันัน้ จงึได้จดัท�า เอกสารเผยแพร่ “ตัวอย่างร่างข้อบญัญติัองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบญัญตัิ

การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕” ฉบับนี้ขึ้น 

 กรมอนามัยหวังว่าองค์การบริหารส่วนต�าบลจะสามารถน�าตัวอย่างร่างข้อบญัญติัเหล่านีไ้ปประยุกต์ใช้ให้เกดิ

ประโยชน์ต่อประชาชนในแต่ละท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

(นายวชิระ  เพ็งจันทร์)

อธิบดีกรมอนามัย

กระทรวงสาธารณสุข

ค�ำน�ำ



 ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติท้องถ่ินตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเอกสารนี้ ผู้จัดท�าได้

ด�าเนินการศึกษาข้อมูลความรู้ทางด้านกฎหมาย เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายการสาธารณสุข

และกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอื่นๆที่เกี่ยวข้อง กฎหมายจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต�าบล กฎหมายข้อมูล

ข่าวสารของทางราชการ และแบบการร่างกฎหมาย ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นต้น รวมทั้งต้องใช้ความรู้

ทางด้านวชิาการ เช่น การอนามยัสิง่แวดล้อม การสขุาภบิาลอาหาร เป็นต้น โดยวิเคราะห์หลกัเกณฑ์ทางด้านกฎหมาย

ทีเ่กีย่วข้องทัง้หมดเพือ่ออกแบบโครงสร้างของร่างข้อบญัญตัท้ิองถิน่ ประกอบกบัวิเคราะห์หลกัเกณฑ์ทางด้านวิชาการ

เพือ่ก�าหนดเป็นข้อปฏบิตัใินการควบคมุกจิการต่างๆ ซ่ึงบางประเภทกจิการได้มกีฎกระทรวงออกตามพระราชบญัญตัิ

การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกมาใช้บงัคบัแล้วและสามารถน�ามาก�าหนดเป็นหลกัเกณฑ์ของร่างข้อบญัญตัท้ิองถ่ินได้  

เช่น กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมตลาด กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ กฎกระทรวงว่าด้วย

หลักเกณฑ์การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เป็นต้น และบางประเภทกิจการได้มีร่างกฎกระทรวงที่ผ่าน

ความเหน็ชอบของคณะกรรมการสาธารณสขุแล้วสามารถใช้เป็นแนวทางในการก�าหนดเป็นหลักเกณฑ์ของร่างข้อบญัญตัิ

ท้องถิ่นได้ ส�าหรับประเภทกิจการที่ยังไม่มีกฎกระทรวงหรือร่างกฎกระทรวงก็ได้ประสานขอข้อมูลจากหน่วยงาน

ทางด้านวชิาการ ได้แก่ ส�านกัอนามยัสิง่แวดล้อม และส�านกัสุขาภบิาลอาหารและน�า้ กรมอนามัย เพ่ือน�ามาก�าหนดเป็น

หลักเกณฑ์ของร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเหล่านี้

 ผูจ้ดัท�าหวังว่าตวัอย่างร่างข้อบญัญติัท้องถิน่เหล่านีจ้ะสามารถอ�านวยความสะดวกและใช้เป็นต้นแบบในการ

ยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลต่างๆ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อประโยชน์

ต่อประชาชนต่อไป

ค�ำชี้แจง
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กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างข้อบัญญัติการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

พ.ศ. ....

  

หลักการ

 ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

เหตุผล

 โดยท่ีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อท่ีไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน 

การจดัการมลูฝอยติดเชือ้ทีเ่หมาะสมและถกูสขุลักษณะจะควบคุมและป้องกนัไม่ให้มกีารแพร่กระจายของโรคและไม่ก่อ

ให้เกดิเหตเุดอืดร้อนร�าคาญต่อประชาชน และไม่ก่อให้เกดิมลพิษต่อส่ิงแวดล้อมอกีด้วย ซ่ึงการจัดการมลูฝอยตดิเชือ้

มีขั้นตอนการด�าเนินการหลายขั้นตอนตั้งแต่การเก็บ ขน และก�าจัด สมควรก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการ

เก่ียวกับสขุลกัษณะในการจดัการมลูฝอยตดิเชือ้ หลกัเกณฑ์การอนญุาตให้บคุคลใดเป็นผูด้�าเนนิกจิการรบัท�าการเก็บ 

ขน หรือก�าจัดมูลฝอยติดเช้ือโดยท�าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ และอัตรา

ค่าธรรมเนยีมการให้บรกิารเกบ็ ขน หรอืก�าจดัมลูฝอยติดเชือ้ของราชการส่วนท้องถ่ินและอตัราค่าธรรมเนยีมการออก

ใบอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด�าเนินกิจการรับท�าการเก็บ ขน หรือก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยท�าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ

ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ จึงตราข้อบัญญัตินี้



2
ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

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

การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
พ.ศ. ….

  

 โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การบริหารส่วนต�าบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ 
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนต�าบล…….....................…
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล…….........…และนายอ�าเภอ……......................จึงตราข้อบัญญัติ
ไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบล........……….....……….การจัดการมูลฝอย
ติดเชื้อ พ.ศ. ….”
 ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบล…......……. ต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้
 “มลูฝอยตดิเชือ้” หมายความว่า มลูฝอยทีม่เีชือ้โรคปะปนอยูใ่นปริมาณหรือมคีวามเข้มข้นซ่ึงถ้ามกีารสัมผสั
หรือใกล้ชิดกับมูลฝอยนั้นแล้วสามารถท�าให้เกิดโรคได้
 กรณมีลูฝอยดงัต่อไปนี ้ท่ีเกดิขึน้หรอืใช้ในกระบวนการตรวจวนิจิฉัยทางการแพทย์และการรักษาพยาบาล 
การให้ภูมิคุ้มกันโรคและการทดลองเกี่ยวกับโรค และการตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว์ รวมทั้งในการศึกษาวิจัย
เรื่องดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นมูลฝอยติดเชื้อ
 (๑) ซากหรอืชิน้ส่วนของมนษุย์หรอืสตัว์ทีเ่ป็นผลมาจากการผ่าตดั การตรวจชนัสตูรศพหรอืซากสตัว์ และ
การใช้สัตว์ทดลอง
 (๒) วัสดุของมีคม เช่น เข็ม ใบมีด กระบอกฉีดยา หลอดแก้ว ภาชนะที่ท�าด้วยแก้ว สไลด์ และแผ่นกระจก
ปิดสไลด์
 (๓) วัสดุซึ่งสัมผัสหรือสงสัยว่าจะสัมผัสกับเลือด ส่วนประกอบของเลือด ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเลือด สารน�้า
จากร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์ หรือวัคซีนที่ท�าจากเชื้อโรคที่มีชีวิต เช่น ส�าลี ผ้าก๊อส ผ้าต่างๆ และท่อยาง
 (๔) มูลฝอยทุกชนิดที่มาจากห้องรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ
 “การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ” หมายความว่า กระบวนการด�าเนินการตั้งแต่การเก็บ ขน และก�าจัดมูลฝอย
ติดเชื้อ 
 “ห้องรักษาผู้ป่วยติดเช้ือร้ายแรง” หมายความว่า ห้องรักษาผู้ป่วยซึ่งติดเชื้อร้ายแรงตามที่กระทรวง
สาธารณสุขก�าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 “สถานบริการการสาธารณสุข” หมายความว่า
 (๑) สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และหมายความรวมถงึสถานพยาบาลของทางราชการ
 (๒) สถานพยาบาลสตัว์ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสตัว์ และหมายความรวมถงึสถานพยาบาลสตัว์
ของทางราชการ
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 “สถานพยาบาลของทางราชการ” หมายความว่า สถานพยาบาลของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภมิูภาค 
ราชการส่วนท้องถิน่ สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลของหน่วยงานอืน่ของรฐั ตามทีก่ระทรวงสาธารณสขุก�าหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 “สถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ” หมายความว่า สถานพยาบาลสัตว์ของราชการส่วนกลาง ราชการ
ส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลสัตว์ของหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กระทรวง
สาธารณสุขก�าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 “ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย” หมายความว่า ห้องปฎิบัติการเชื้ออันตรายที่มิได้ตั้งอยู่ภายในสถานบริการ
การสาธารณสุข ซึ่งได้แก่ ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารเคมีและจุลินทรีย์ในวัตถุตัวอย่างจากร่างกายมนุษย์
หรือสัตว์ที่อาจก่อให้เกิดเชื้ออันตราย และห้องปฏิบัติการทดสอบด้านสาธารณสุขที่ท�าการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ 
ส่วนประกอบ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อาจก่อให้เกิดเชื้ออันตราย ทั้งนี้ ตามลักษณะและเงื่อนไข
ที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 “ผู้ประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุข” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และผูไ้ด้รบัใบอนุญาตให้ตัง้สถานพยาบาลสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาลสตัว์ และหมายความรวมถงึราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภมูภิาค ราชการส่วนท้องถิน่ สภากาชาดไทย 
และหน่วยงานอื่นของรัฐที่จัดตั้งสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ
 “ผูด้�าเนนิการสถานบรกิารการสาธารณสขุ” หมายความว่า ผูไ้ด้รับใบอนญุาตให้ด�าเนนิการสถานพยาบาล
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และผู้ได้รับใบอนุญาตให้ด�าเนินการสถานพยาบาลสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาลสตัว์ และหมายความรวมถงึผูอ้�านวยการหรอืเจ้าหน้าทีข่องรฐัทีเ่รยีกชือ่อย่างอืน่ซึง่รบัผดิชอบด�าเนนิการ
สถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ
 “ผู้ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย” หมายความว่า เจ้าของหรือผู้ครอบครองห้องปฏิบัติการ
เชื้ออันตราย
 “ผู้ด�าเนินการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย” หมายความว่า ผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบด�าเนินการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย
 “ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนต�าบล..........................
 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล........…………
 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
 ข้อ ๔ ให้นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบล………….เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบญัญติันี ้และให้มอี�านาจ
ออกระเบียบ ประกาศ หรือค�าสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

หมวด ๑
บททั่วไป

  
 ข้อ ๕ การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขตราชการส่วนท้องถิ่นเป็นอ�านาจของราชการส่วนท้องถิ่น 
 ในการด�าเนนิการตามวรรคหนึง่ ราชการส่วนท้องถิน่อาจร่วมกบัหน่วยงานของรฐัหรอืราชการส่วนท้องถิน่
อื่นด�าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้ 
 ในกรณท่ีีมีเหตอุนัสมควรราชการส่วนท้องถิน่อาจมอบให้บคุคลใดด�าเนนิการขน หรอืก�าจดัมูลฝอยติดเชือ้แทน
ภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่นหรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด�าเนินกิจการรับท�าการขน หรือ
ก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยท�าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการก็ได้
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 บทบัญญัติตามข้อน้ี มิให้ใช้บังคับกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วซึ่งต้องจัดการตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน แต่ให้ผู้ด�าเนินกิจการโรงงานท่ีมีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วและผู้ด�าเนินกิจการรับท�าการขน หรือ
ก�าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วดังกล่าวแจ้งการด�าเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
 ข้อ ๖ ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมอบให้บุคคลอื่นด�าเนินการขนมูลฝอยติดเชื้อแทน หรือจะอนุญาต
ให้บุคคลใดด�าเนินกิจการขนมูลฝอยติดเชื้อโดยท�าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก�าหนดเขตพื้นที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้บุคคลอื่นด�าเนินการขนมูลฝอยติดเชื้อแทน 
หรอืเขตพืน้ทีก่ารอนญุาตให้บคุคลใดด�าเนินกจิการขนมลูฝอยตดิเชือ้โดยท�าเป็นธรุกิจหรอืโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน
ด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
 ข้อ ๗ ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท ทิ้ง หรือท�าให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะ ซึ่งมูลฝอยติดเชื้อ นอกจากถ่าย เท 
หรือทิ้ง หรือก�าจัด ณ สถานที่ หรือตามวิธีที่ราชการส่วนท้องถิ่นก�าหนดหรือจัดให้
 ให้ราชการส่วนท้องถิน่จดัให้มสีถานทีถ่่าย เท หรือทิง้มลูฝอยติดเชือ้ในทีห่รือทางสาธารณะหรือก�าหนดให้
มีวิธีก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อท่ีถ่าย เท หรือท้ิงโดยวิธีอื่นตามมาตรฐานที่ก�าหนดตามข้อบัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวง
และประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 ข้อ ๘ ห้ามมิให้ผู้ใดท�าการเก็บ ขน และก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อ เว้นแต่จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่ก�าหนดตามข้อบัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
 ข้อ ๙ ข้อบัญญัติในส่วนท่ีว่าด้วยการก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อให้ใช้บังคับแก่ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ
การสาธารณสขุหรอืผู้ประกอบกจิการห้องปฏบิตักิารเช้ืออนัตรายทีด่�าเนนิการก�าจดัมลูฝอยติดเช้ือด้วยตนเองด้วย และ
ให้สถานบรกิารการสาธารณสขุหรอืห้องปฏบัิติการเชือ้อนัตรายนัน้แจ้งให้ราชการส่วนท้องถิน่จดัส่งเจ้าหน้าทีไ่ปท�าการ
ตรวจสอบระบบก�าจดัมลูฝอยตดิเชือ้ให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก�าหนด และเมือ่ราชการส่วนท้องถ่ินได้ให้ความเหน็ชอบแล้ว 
ผูด้�าเนนิการสถานบรกิารการสาธารณสขุหรอืผูด้�าเนนิการห้องปฏบิตักิารเชือ้อนัตรายดงักล่าวจงึจะด�าเนนิการก�าจดั
มูลฝอยติดเชื้อด้วยตนเองได้
 ข้อ ๑๐ ในการปฏบิตักิารตามข้อบัญญัตนิี ้ให้ผูป้ระกอบกจิการสถานบรกิารการสาธารณสขุ ผูป้ระกอบกิจการ
ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย และราชการส่วนท้องถ่ิน รวมท้ังบุคคลซ่ึงราชการส่วนท้องถ่ินมอบให้ด�าเนินการก�าจัด
มลูฝอยตดิเช้ือภายใต้การควบคมุดแูลของราชการส่วนท้องถิน่ และบคุคลซึง่ได้รับใบอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถิน่
ให้ด�าเนินกิจการรบัท�าการขน และก�าจดัมลูฝอยตดิเชือ้โดยท�าเป็นธรุกจิหรอืโดยได้รบัประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริการ แล้วแต่กรณี ด�าเนินการดังต่อไปนี้
 (๑) ในการเกบ็มลูฝอยติดเชือ้ ต้องจัดให้มเีจ้าหน้าทีรั่บผิดชอบในการเกบ็มลูฝอยติดเชือ้อย่างน้อยหนึง่คน 
โดยเจ้าหน้าทีด่งักล่าวจะต้องมคีณุสมบตัสิ�าเรจ็การศกึษาไม่ต�า่กว่าปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่าในสาขาวิชาวทิยาศาสตร์ 
ในด้านสาธารณสุข สุขาภิบาล ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านใดด้านหนึ่ง
 (๒) ในการขนมูลฝอยติดเชื้อต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการขนมูลฝอยติดเชื้ออย่างน้อยหนึ่งคน 
โดยเจ้าหน้าทีด่งักล่าวจะต้องมคีณุสมบตัสิ�าเรจ็การศกึษาไม่ต�า่กว่าปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาวทิยาศาสตร์
ด้านสาธารณสุข สุขาภิบาล ด้านใดด้านหนึ่ง
 (๓) ในการก�าจดัมลูฝอยตดิเชือ้ต้องจดัให้มีเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบในการก�าจดัมูลฝอยติดเช้ืออย่างน้อยสองคน 
โดยคนหน่ึงต้องมีคณุสมบตัติามทีก่�าหนดใน (๒) ส่วนอกีคนหนึง่ต้องมคีณุสมบตัสิ�าเรจ็การศกึษาไม่ต�า่กว่าปรญิญาตรี
หรอืเทยีบเท่าในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ในด้านสขุาภบิาล วศิวกรรมส่ิงแวดล้อม และวศิวกรรมเคร่ืองกล ด้านใดด้านหนึง่
 (๔) ในกรณีที่มีการด�าเนินการทั้ง (๒) และ (๓) จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการขน และการก�าจัด
มูลฝอยติดเชื้ออย่างน้อยสองคน ซึ่งมีคุณสมบัติตาม (๓) ก็ได้
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 ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่การขนและการก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยตนเองของราชการส่วนท้องถิ่น 
หรอืสถานพยาบาลของทางราชการหรอืสถานพยาบาลสตัว์ของทางราชการ แต่ราชการส่วนท้องถิน่ หรือสถานพยาบาล
ของทางราชการหรือสถานพยาบาลสตัว์ของทางราชการนัน้จะต้องแต่งต้ังเจ้าหน้าทีข่องตนอย่างน้อยหนึง่คนซ่ึงมีคณุสมบตัิ
ตาม (๓) เป็นผู้รับผิดชอบในการขนและการก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อนั้น หรืออาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของตนอย่างน้อยหนึ่งคน
ซึ่งต้องผ่านการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการขน และการก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลา
ที่ก�าหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 เจ้าหน้าทีผู่ร้บัผดิชอบในการขนและการก�าจดัมลูฝอยตดิเช้ืออาจแต่งตัง้จากบคุคลภายนอกซ่ึงมีคุณสมบัติ
ดังกล่าวก็ได้
 ข้อ ๑๑ ในการขนและการก�าจัดมูลฝอยติดเช้ือภายในสถานบริการการสาธารณสุขซ่ึงมิใช่ สถานพยาบาล
ของทางราชการและสถานพยาบาลสตัว์ของทางราชการ หรอืภายในห้องปฏบิติัการเชือ้อนัตรายของเอกชน ให้ผู้ประกอบ
กิจการสถานบริการการสาธารณสุข หรือผู้ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย ควบคุมดูแลให้ผู้ด�าเนินการ
สถานบริการการสาธารณสุขหรือผู้ด�าเนินการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการขน 
และการก�าจดัมลูฝอยตดิเชือ้และด�าเนนิการขนและก�าจัดมลูฝอยติดเชือ้ทีเ่กดิข้ึนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงือ่นไข
ที่ก�าหนดไว้ตามข้อบัญญัตินี้และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 ข้อ ๑๒ ในการขนและการก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อของราชการส่วนท้องถ่ินหรือสถานพยาบาลของทาง
ราชการหรือสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ ให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น 
สภากาชาดไทย หรอืหน่วยงานอืน่ของรฐัทีจ่ดัตัง้สถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสตัว์ของทางราชการ 
แล้วแต่กรณ ีควบคมุดแูลให้ผูด้�าเนนิการสถานพยาบาลของทางราชการหรือผู้ด�าเนนิการสถานพยาบาลสัตว์ของทาง
ราชการนัน้แต่งตัง้เจ้าหน้าท่ีผูร้บัผดิชอบในการขนและการก�าจัดมลูฝอยติดเชือ้ด�าเนนิการขน และก�าจัดมลูฝอยตดิเชือ้
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ตามข้อบัญญัตินี้และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 ในการขนและการก�าจัดมลูฝอยตดิเชือ้ของบคุคลซ่ึงราชการส่วนท้องถิน่มอบให้ด�าเนนิการขนและการก�าจัด
มลูฝอยตดิเชือ้แทนภายใต้การควบคมุดแูลของราชการส่วนท้องถิน่ และของบคุคลซึง่ได้รบัใบอนุญาตจากเจ้าพนกังาน 
ท้องถิ่นให้ด�าเนินกิจการรับท�าการขนหรือก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยท�าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน
ด้วยการคดิค่าบรกิาร ให้ราชการส่วนท้องถิน่หรอืเจ้าพนกังานท้องถิน่ แล้วแต่กรณ ีควบคมุดูแลให้บคุคลดงักล่าวจัดให้มี
เจ้าหน้าทีผู่ร้บัผดิชอบ และด�าเนนิการขนและก�าจัดมลูฝอยติดเชือ้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเง่ือนไขตามท่ีก�าหนด
ไว้ตามข้อบัญญัตินี้และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 ในการมอบให้บุคคลใดด�าเนินการขนและการก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อ หรือการออกใบอนุญาตให้บุคคลใด 
ด�าเนินกิจการรับท�าการขนและการก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นก�าหนดระยะเวลาและเส้นทางขน 
ตลอดจนเงือ่นไขหรอืข้อปฏบิตัอิืน่ๆ เพ่ือปฏบิตักิารให้เป็นไปตามข้อบญัญตันิีแ้ละกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง ให้บุคคลดงักล่าว
ถือปฏิบัติไว้ด้วย
  ข้อ ๑๓ บุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถ่ินมอบให้ด�าเนินการขนและการก�าจัดมูลฝอยติดเช้ือแทนภายใต้
การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถ่ิน และบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ด�าเนินกิจการรับ
ท�าการขน หรือก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยท�าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณ ี
มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการขนและการก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อ และด�าเนินการ
ขนและก�าจัดมลูฝอยตดิเช้ือให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขทีก่�าหนดไว้ตามข้อบญัญตันิีแ้ละกฎหมายท่ีเกีย่วข้อง 
 ข้อ ๑๔ ให้ผูด้�าเนนิการสถานบริการการสาธารณสุข ผู้ด�าเนนิการห้องปฏิบติัการเช้ืออนัตราย และเจ้าพนกังาน
ท้องถิ่น มีหน้าที่ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการขนและการก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อของตน และด�าเนินการขน
และก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ตามข้อบัญญัตินี้และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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หมวด ๒
หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 

ส่วนที่ ๑
การเก็บมูลฝอยติดเชื้อ

 ข้อ ๑๕ ให้เก็บบรรจุมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะส�าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ ดังต่อไปนี้
 (๑) มูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุของมีคม ให้เก็บบรรจุในภาชนะส�าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นกล่อง
หรือถัง
 (๒) มูลฝอยติดเชื้ออื่นซึ่งมิใช่ประเภทวัสดุของมีคม ให้เก็บบรรจุในภาชนะส�าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
ที่เป็นถุง 
 ภาชนะส�าหรบับรรจมุลูฝอยตดิเชือ้ตามวรรคหน่ึง ต้องใช้เพียงครัง้เดียวและต้องท�าลายพร้อมกบัการก�าจดั
มูลฝอยติดเชื้อนั้น
 ข้อ ๑๖ ภาชนะส�าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
 (๑) ภาชนะส�าหรับบรรจุมูลฝอยตดิเช้ือทีเ่ป็นกล่องหรอืถังต้องท�าด้วยวัสดุทีแ่ขง็แรงทนทานต่อการแทงทะลุ
และการกัดกร่อนของสารเคมี เช่น พลาสติกแข็งหรือโลหะ มีฝาปิดมิดชิด และป้องกันการรั่วไหลของของเหลวภายในได ้
และสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกโดยผู้ขนย้ายไม่มีการสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ
 (๒) ภาชนะส�าหรบับรรจุมูลฝอยตดิเชือ้ท่ีเป็นถุงต้องท�าจากพลาสติกหรอืวสัดุอืน่ทีมี่ความเหนยีวไม่ฉกีขาดง่าย 
ทนทานต่อสารเคมีและการรับน�้าหนัก กันน�้าได้ ไม่รั่วซึมและไม่ดูดซึม
 ภาชนะส�าหรบับรรจมูุลฝอยตดิเชือ้ตามวรรคหนึง่ ต้องมสีแีดง ทบึแสง และมข้ีอความสดี�าทีม่ขีนาดสามารถ
อ่านได้ชัดเจนว่า “มูลฝอยติดเชื้อ” อยู่ภายใต้รูปหัวกะโหลกไขว้ คู่กับตราหรือสัญลักษณ์ที่ใช้ระหว่างประเทศตามที่
กระทรวงสาธารณสุขก�าหนด และต้องมีข้อความว่า “ห้ามน�ากลับมาใช้อีก” และ “ห้ามเปิด” ในกรณีที่สถานบริการ
การสาธารณสุขมิได้ด�าเนินการก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยตนเอง สถานบริการการสาธารณสุขดังกล่าวจะต้องระบุชื่อ
ของตนไว้ทีภ่าชนะบรรจุมลูฝอยตดิเชือ้ และในกรณทีีภ่าชนะส�าหรบับรรจมุลูฝอยตดิเชือ้นัน้ใช้ส�าหรบัเกบ็มลูฝอยตดิเชือ้
ไว้เพ่ือรอการขนไปก�าจดัเกนิกว่าเจด็วนันบัแต่วนัทีเ่กดิมลูฝอยตดิเชือ้นัน้ ให้ระบวุนัทีท่ีเ่กดิมลูฝอยตดิเชือ้ดงักล่าวไว้ที่
ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อด้วย
 ภาชนะส�าหรบับรรจมุลูฝอยตดิเชือ้ตามวรรคหนึง่ มไีด้หลายขนาดตามความเหมาะสมของการเกบ็ การขน 
และการก�าจัด 
 ข้อ ๑๗ การเก็บมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะส�าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้ออาจจะจัดให้มีภาชนะรองรับภาชนะ
บรรจุมูลฝอยติดเชือ้กไ็ด้ โดยภาชนะรองรับนัน้จะต้องท�าด้วยวสัดุทีแ่ข็งแรง ทนทานต่อสารเคม ีไม่รัว่ซมึ ท�าความสะอาด
ได้ง่าย และต้องมฝีาปิดเปิดมิดชดิ เว้นแต่ในห้องทีมี่การป้องกนัสตัว์ท่ีเป็นพาหะน�าโรค และจ�าเป็นต้องใช้งานตลอดเวลา
จะไม่มีฝาปิดเปิดก็ได้
 ภาชนะรองรับตามวรรคหนึ่งให้ใช้ได้หลายครั้งแต่ต้องดูแลรักษาให้สะอาดอยู่เสมอ
 ข้อ ๑๘ การเก็บมูลฝอยติดเชื้อต้องด�าเนินการดังต่อไปนี้
 (๑) ต้องเกบ็มลูฝอยตดิเชือ้ตรงแหล่งเกดิมลูฝอยติดเช้ือนัน้ และต้องเกบ็ลงในภาชนะส�าหรบับรรจมุลูฝอย
ตดิเชือ้ โดยไม่ปนกบัมลูฝอยอืน่ และในกรณทีีไ่ม่สามารถเก็บลงในภาชนะส�าหรับบรรจุมลูฝอยติดเชือ้ได้โดยทนัททีี่เกิด
มลูฝอยตดิเช้ือจะต้องเกบ็มลูฝอยตดิเชือ้นัน้ลงในภาชนะส�าหรบับรรจมุลูฝอยตดิเชือ้โดยเรว็ทีส่ดุเมือ่มโีอกาสทีส่ามารถ
จะท�าได้
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 (๒) ต้องบรรจมุลูฝอยตดิเชือ้ไม่เกนิสามในสีส่่วนของความจขุองภาชนะส�าหรบับรรจมุลูฝอยตดิเชือ้ทีเ่ป็นกล่อง
หรอืถงัแล้วปิดฝาให้แน่น หรอืไม่เกนิสองในสามส่วนของความจขุองภาชนะส�าหรบับรรจมุลูฝอยติดเชือ้ทีเ่ป็นถงุแล้วผกูมดั
ปากถุงด้วยเชือกหรือวัสดุอื่นให้แน่น
 (๓) กรณกีารเกบ็มลูฝอยตดิเชือ้ภายในสถานบรกิารการสาธารณสขุหรอืภายในห้องปฏบิตักิารเชือ้อนัตราย
ทีม่ปีรมิาณมาก หากยงัไม่เคลือ่นย้ายภาชนะบรรจมุลูฝอยตดิเชือ้นัน้ออกไปทนัท ีจะต้องจดัให้มทีีห่รอืมมุหนึง่ของห้อง
ส�าหรับเป็นที่รวมภาชนะที่ได้บรรจุมูลฝอยติดเชื้อแล้ว เพ่ือรอการเคล่ือนย้ายไปเก็บกักในท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อ 
แต่ห้ามเก็บไว้เกินหนึ่งวัน
 (๔) จดัให้มทีีพ่กัรวมมลูฝอยตดิเชือ้เพือ่รอการขนไปก�าจดั และต้องท�าความสะอาดและฆ่าเชือ้โรคในทีพ่กั
รวมมูลฝอยติดเชื้ออย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง
 ข้อ ๑๙ ในการเก็บมูลฝอยติดเช้ือจะต้องจัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นห้องหรือเป็นอาคารเฉพาะ
แยกจากอาคารอื่น โดยมีลักษณะดังต่อไปนี้ ส�าหรับใช้เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อเพื่อรอการขนไปก�าจัด
 (๑) มีลักษณะไม่แพร่เชื้อ และอยู่ในที่ที่สะดวกต่อการขนมูลฝอยติดเชื้อไปก�าจัด
 (๒) มีขนาดกว้างเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อได้อย่างน้อยสองวัน
 (๓) พื้นและผนังต้องเรียบ ท�าความสะอาดได้ง่าย
 (๔) มีรางหรือท่อระบายน�้าทิ้งเชื่อมต่อกับระบบบ�าบัดน�้าเสีย
 (๕) มีลักษณะโปร่ง ไม่อับชื้น
 (๖) มีการป้องกนัสตัว์ แมลง เข้าไป มปีระตกูว้างพอสมควรตามขนาดของห้อง หรอือาคารเพือ่สะดวกต่อการ
ปฏิบัติงาน และปิดด้วยกุญแจหรือปิดด้วยวิธีอื่นที่บุคคลทั่วไปไม่สามารถที่จะเข้าไปได้
 (๗) มีข้อความเป็นค�าเตือนท่ีมีขนาดสามารถเห็นได้ชัดเจนว่า “ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ” ไว้ที่หน้าห้อง
หรือหน้าอาคาร
 (๘) มีลานส�าหรับล้างรถเข็นอยู่ใกล้ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ และลานนั้นต้องมีรางหรือท่อรวบรวมน�้าเสีย
จากการล้างรถเข็นเข้าสู่ระบบบ�าบัดน�้าเสีย
 ในกรณทีีเ่กบ็กกัภาชนะบรรจมุลูฝอยติดเชือ้ไว้เกนิเจ็ดวนั ทีพ่กัรวมมูลฝอยติดเชือ้ตามวรรคหนึง่ ต้องสามารถ
ควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่สิบองศาเซลเซียสหรือต�่ากว่านั้นได้
 ข้อ ๒๐ การเคล่ือนย้ายภาชนะบรรจมุลูฝอยติดเชือ้ไปเกบ็กกัในทีพ่กัรวมมลูฝอยตดิเช้ือเพือ่รอการขนไปก�าจัด
ต้องด�าเนินการให้ถูกสุขลักษณะ ดังนี้
 (๑) ต้องมีผูป้ฏบิตังิานซึง่มคีวามรูเ้กีย่วกบัมลูฝอยติดเชือ้ โดยบคุคลดังกล่าวต้องผ่านการฝึกอบรมการป้องกัน
และระงบัการแพร่เชือ้หรืออนัตรายทีอ่าจเกดิจากมลูฝอยตดิเชือ้ตามหลกัสตูรและระยะเวลาทีก่ระทรวงสาธารณสขุก�าหนด
 (๒) ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ ถุงมือยางหนา ผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดปาก 
ปิดจมูก และรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน และถ้าในการปฏิบัติงาน ร่างกายหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง
ไปสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ ให้ผู้ปฏิบัติงานต้องท�าความสะอาดร่างกายหรือส่วนที่อาจสัมผัสมูลฝอยติดเชื้อโดยทันที
 (๓) ต้องกระท�าทุกวันตามตารางเวลาที่ก�าหนด เว้นแต่มีเหตุจ�าเป็น
 (๔) ต้องเคลื่อนย้ายโดยใช้รถเข็นส�าหรับเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะตามที่ก�าหนด
ในข้อ ๒๒ เว้นแต่มูลฝอยติดเช้ือท่ีเกิดข้ึนมีปริมาณน้อยที่ไม่จ�าเป็นต้องใช้รถเข็นจะเคลื่อนย้ายโดยผู้ปฏิบัติงานซึ่งมี
คุณสมบัติตาม (๑) ก็ได้
 (๕) ต้องมเีส้นทางเคลือ่นย้ายทีแ่น่นอน และในระหว่างการเคลือ่นย้ายไปทีพ่กัรวมมลูฝอยตดิเชือ้ห้ามแวะ
หรือหยุดพัก ณ ที่ใด
 (๖) ต้องกระท�าโดยระมัดระวัง ห้ามโยน หรือลากภาชนะส�าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
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 (๗) กรณีท่ีมมีลูฝอยตดิเชือ้ตกหล่นหรอืภาชนะบรรจมุลูฝอยติดเชือ้แตกระหว่างทางห้ามหยิบด้วยมอืเปล่า 
ต้องใช้คมีคบีหรอืหยิบด้วยถุงมอืยางหนา หากเป็นของเหลวให้ซบัด้วยกระดาษ แล้วเกบ็มลูฝอยตดิเช้ือหรอืกระดาษนัน้
ในภาชนะส�าหรบับรรจมุลูฝอยติดเชือ้ใบใหม่ แล้วท�าความสะอาดด้วยน�า้ยาฆ่าเชือ้ท่ีบรเิวณพืน้นัน้ก่อนเชด็ถตูามปกติ
 (๘) ต้องท�าความสะอาดและฆ่าเชื้อรถเข็นและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่างน้อยวันละครั้ง และห้ามน�า
รถเข็นมูลฝอยติดเชื้อไปใช้ในกิจการอย่างอื่น
 ข้อ ๒๑ รถเข็นส�าหรับเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้ออย่างน้อยต้องมีลักษณะและเงื่อนไขดังนี้
 (๑) ท�าด้วยวัสดุที่ท�าความสะอาดได้ง่าย ไม่มีแง่มุมอันจะเป็นแหล่งหมักหมมของเชื้อโรค และสามารถ
ท�าความสะอาดด้วยน�้าได้
 (๒) มีพ้ืนและผนังทึบ เมื่อจัดวางภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแล้วต้องปิดฝาให้แน่น เพื่อป้องกันสัตว์
และแมลงเข้าไป
 (๓) มข้ีอความสแีดงทีม่ขีนาดสามารถมองเหน็ชดัเจนอย่างน้อยสองด้านว่า “รถเขน็มลูฝอยตดิเชือ้ ห้ามน�า
ไปใช้ในกิจการอื่น”
 (๔) ต้องมอีปุกรณ์หรอืเครือ่งมอืส�าหรบัใช้เกบ็มูลฝอยตดิเชือ้ทีต่กหล่นระหว่างการเคลือ่นย้าย และอปุกรณ์
หรือเคร่ืองมือส�าหรับใช้ท�าความสะอาดและฆ่าเชื้อบริเวณที่มูลฝอยติดเช้ือตกหล่น ตลอดเวลาท่ีท�าการเคลื่อนย้าย
ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
 ข้อ ๒๒ สถานบริการการสาธารณสุขดังต่อไปนี้จะไม่จัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยติดเช้ือก็ได้ แต่ต้องจัดให้มี
บริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้เป็นการเฉพาะ
 (๑) สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
 (๒) สถานพยาบาลสตัว์ประเภททีไ่ม่มทีีพั่กสตัว์ป่วยไว้ค้างคืน หรอืประเภททีม่ทีีพ่กัสตัว์ป่วยไว้ค้างคนืตามชนดิ
และจ�านวนไม่เกินที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนด
 (๓) สถานที่ที่อาจมีมูลฝอยติดเชื้อตามที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนด
 บริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง ให้มีลักษณะตามที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนด

ส่วนที่ ๒
การขนมูลฝอยติดเชื้อ

 ข้อ ๒๓ ราชการส่วนท้องถิน่ รวมทัง้บุคคลซึง่ราชการส่วนท้องถ่ินมอบให้ด�าเนนิการขนมลูฝอยตดิเชือ้แทน
ภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถ่ิน และบุคคลซ่ึงได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ด�าเนิน
กิจการรับท�าการขนมูลฝอยติดเชื้อโดยท�าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการซึ่งรับท�าการ
ขนมลูฝอยตดิเชือ้จากท่ีพกัรวมมลูฝอยตดิเชือ้ของสถานบรกิารการสาธารณสขุหรอืของห้องปฏบิตักิารเชือ้อนัตราย 
เพือ่น�าไปก�าจดัภายนอกสถานบรกิารการสาธารณสขุหรือภายนอกบริเวณทีต่ัง้ห้องปฏบิตักิารเชือ้อนัตรายต้องจัดให้มี 
 (๑) ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะตามที่ก�าหนดในข้อบัญญัตินี้ โดยให้มีจ�านวนที่เพียงพอ
กับการประกอบการหรือการให้บริการ
 (๒) ผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานประจ�ายานพาหนะต้องมีความรู้เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ โดยผ่านการฝึกอบรม
ผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนด 
 (๓) ทีเ่ก็บกกัภาชนะบรรจมูุลฝอยตดิเชือ้เพือ่รอการก�าจดัซึง่มคีณุลกัษณะเช่นเดยีวกบัทีพ่กัรวมมลูฝอยตดิเชือ้ 
ต้องมีขนาดกว้างขวางเพียงพอท่ีจะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้ได้จนกว่าจะขนไปก�าจัด และให้มีข้อความ
เป็นค�าเตือนว่า “ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ” ด้วยสีแดง และมีขนาดที่สามารถ มองเห็นได้ชัดเจนแสดงไว้
ในสภาพถาวรด้วย 
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 (๔) ในการเกบ็มลูฝอยตดิเชือ้ตาม (๓) จะต้องจดัให้มทีีพ่กัรวมมลูฝอยตดิเชือ้ทีเ่ป็นห้อง หรอืเป็นอาคารเฉพาะ
แยกจากอาคารอื่นโดยมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
  ก. มีลักษณะไม่แพร่เชื้อ และอยู่ในที่สะดวกต่อการขนมูลฝอยติดเชื้อไปก�าจัด 
  ข. มีขนาดกว้างขวางเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อได้อย่างน้อยสองวัน 
  ค. พื้นและผนังต้องเรียบ ท�าความสะอาดได้ง่าย 
  ง. มีราง หรือท่อระบายน�้าทิ้งเชื่อมต่อกับระบบบ�าบัดน�้าเสีย 
  จ. มลีกัษณะโปร่ง ไม่อบัชืน้ มกีารป้องกนัสตัว์และแมลงเข้าไป มปีระตกูว้างพอสมควรตามขนาดของห้อง
หรืออาคารเพื่อสะดวกต่อการปฏิบัติงาน และปิดด้วยกุญแจ หรือปิดด้วยวิธีอื่นที่บุคคลทั่วไปไม่สามารถจะเข้าไปได้ 
  ช. มข้ีอความเป็นค�าเตอืนทีม่ขีนาดสามารถเหน็ได้ชัดเจนว่า “ทีพั่กรวมมลูฝอยติดเชือ้” ไว้ทีห่น้าห้อง
หรือหน้าอาคาร 
  ซ. มลีานส�าหรบัล้างรถเขน็อยูใ่กล้ทีพ่กัรวมมลูฝอยติดเชือ้ และลานนัน้ต้องมรีางหรือท่อรวบรวมน�า้เสยี
จากการล้างรถเข็นเข้าสู่ระบบบ�าบัดน�้าเสีย 
 ในกรณีที่เก็บกักภาชนะมูลฝอยติดเชื้อไว้เกินเจ็ดวัน ท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง ต้องสามารถ
ควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่สิบองศาเซลเซียสหรือต�่ากว่านั้น 
 (๕) บริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นสถานที่เฉพาะ มีขนาดกว้างขวางเพียงพอ มีราง
หรือท่อระบายน�้าเสียจากการล้างยานพาหนะเข้าสู่ระบบบ�าบัดน�้าเสีย และต้องท�าความสะอาดบริเวณท่ีจอดเก็บ
ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้ออย่างสม�่าเสมอ 
 ข้อ ๒๔ การขนมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุข หรือของ
ห้องปฏบัิติการเชือ้อนัตรายเพือ่น�าไปก�าจดัภายนอกสถานบรกิารการสาธารณสขุหรอืภายนอกบรเิวณท่ีต้ังห้องปฏิบัตกิาร
เชื้ออันตราย ต้องด�าเนินการให้ถูกสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ต้องขนโดยยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อเท่านั้น 
 (๒) ต้องขนอย่างสม�า่เสมอตามวนัและเวลาทีก่�าหนด โดยค�านงึถงึปริมาณของมลูฝอยติดเชือ้ และสถานที่
จัดเก็บ เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจ�าเป็น
 (๓) ผู้ปฏิบัติงานประจ�ายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อต้องด�าเนินการให้ถูกสุขลักษณะ ดังนี้ 
  ก. ผูป้ฏบิตังิานต้องสวมอปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล ได้แก่ ถงุมอืยางหนา ผ้ากันเป้ือน ผ้าปิดปาก 
ปิดจมูก และรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน และถ้าในการปฏิบัติงาน ร่างกายหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง
ไปสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ ให้ผู้ปฏิบัติงานต้องท�าความสะอาดร่างกาย หรือส่วนที่อาจสัมผัสมูลฝอยติดเชื้อโดยทันที 
  ข. ต้องกระท�าโดยระมัดระวัง ห้ามโยน หรือลากภาชนะส�าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 
  ค. กรณทีีม่มีลูฝอยตดิเชือ้ตกหล่นหรอืภาชนะบรรจมุลูฝอยตดิเชือ้แตกระหว่างทาง ห้ามหยบิด้วยมอืเปล่า 
ต้องใช้คมีคบีหรือหยิบด้วยถงุมอืยางหนา หากเป็นของเหลวให้ซบัด้วยกระดาษ แล้วเกบ็มลูฝอยตดิเช้ือหรอืกระดาษนัน้
ในภาชนะส�าหรับบรรจมุลูฝอยตดิเชือ้ใบใหม่ แล้วท�าความสะอาดด้วยน�า้ยาฆ่าเชือ้ทีบ่รเิวณพืน้นัน้ก่อนเชด็ถตูามปกติ 
 (๔) ผูขั้บขีย่านพาหนะขนมูลฝอยตดิเชือ้ และผู้ปฏบิตังิานประจ�ายานพาหนะขนมลูฝอยตดิเชือ้ต้องระมดัระวงั
มิให้มูลฝอยติดเชื้อและภาชนะส�าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตกหล่นในระหว่างการขน 
 ห้ามน�ายานพาหนะขนมลูฝอยตดิเชือ้ไปใช้ในกจิการอย่างอืน่ และให้ท�าความสะอาดและฆ่าเชือ้อย่างน้อย
สัปดาห์ละครัง้ เว้นแต่กรณภีาชนะบรรจุมูลฝอยตดิเช้ือแตกหรอืมกีารรัว่ไหลต้องท�าความสะอาดในโอกาสแรกท่ีสามารถ
จะท�าได้ 
 ข้อ ๒๕ ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อต้องมีลักษณะและเงื่อนไข ดังนี้ 
 (๑) ตัวถังปิดทึบ ผนังด้านในต้องบุด้วยวัสดุที่ทนทาน ท�าความสะอาดได้ง่ายไม่รั่วซึม
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 (๒) ในกรณีท่ีเป็นยานพาหนะส�าหรบัใช้ขนมลูฝอยติดเชือ้จากทีพ่กัรวมมลูฝอยติดเชือ้ ทีเ่ก็บกกัภาชนะบรรจุ
มูลฝอยติดเชื้อไว้เกินเจ็ดวัน ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อดังกล่าวต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ท่ีสิบองศาเซลเซียส
หรือต�่ากว่านั้น 
 ภายในตวัถงัของยานพาหนะนัน้ต้องสามารถควบคมุอณุหภมูใิห้อยูท่ีส่บิองศาเซลเซยีสหรอืต�า่กว่านัน้ และ
จะต้องติดเครื่องเทอร์โมมิเตอร์ที่สามารถอ่านค่าอุณหภูมิภายในตัวถังไว้ด้วย 
 (๓) ข้อความสแีดงทีมี่ขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนปิดไว้ทีภ่ายนอกตัวถงัด้านข้างทัง้สองด้านว่า “ใช้เฉพาะ
ขนมูลฝอยติดเชื้อ” 
 (๔) กรณีราชการส่วนท้องถิ่นท�าการขนมูลฝอยติดเชื้อ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นนั้นแสดงชื่อของราชการ 
ส่วนท้องถิ่นด้วยตัวหนังสือสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้าน
ของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ 
 กรณบีคุคลซึง่ได้รบัมอบจากราชการส่วนท้องถิน่ให้เป็นผูด้�าเนนิการขนมลูฝอยติดเชือ้แทนภายใต้การควบคมุ
ดแูลของราชการส่วนท้องถิน่ท�าการขนมลูฝอยตดิเชือ้ ให้บคุคลนัน้แสดงชือ่ราชการส่วนท้องถิน่ด้วยตัวหนงัสือสีแดง
ทีม่ขีนาดสามารถมองเห็นได้ชดัเจนไว้ท่ีภายนอกตวัถงัด้านข้างทัง้สองด้านของยานพาหนะขนมลูฝอยติดเชือ้ พร้อมกบั
แสดงแผ่นป้ายขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนโดยให้ระบวุธิกีารทีร่าชการส่วนท้องถ่ินมอบให้บุคคลน้ันน�าไปส่งก�าจดั 
และชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลนั้นไว้ในยานพาหนะขนมูลฝอยติดเช้ือในบริเวณที่บุคคลภายนอก
สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนด้วย 
 กรณบีคุคลซึง่ได้รบัอนญุาตจากราชการส่วนท้องถิน่ให้เป็นผู้ด�าเนนิการรบัท�าการขนมูลฝอยติดเช้ือโดยท�าเป็น
ธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการท�าการขนมูลฝอยติดเชื้อ ให้บุคคลนั้นแสดงชื่อราชการ
ส่วนท้องถิ่นด้วยตัวหนังสือสีแดงท่ีมีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจน พร้อมกับแผ่นป้ายขนาดที่สามารถมองเห็นได้
ชัดเจน ระบุรหัสหรือหมายเลขใบอนุญาต ชื่อ สถานที่ และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลนั้นไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้าง
ของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ 
 (๕) ต้องมีเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมส�าหรับผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานประจ�ายานพาหนะ
ขนมลูฝอยติดเชือ้ อปุกรณ์หรอืเครือ่งมอืส�าหรบัป้องกนัอบุติัเหตุท่ีอาจเกดิขึน้จากการตกหล่น หรอืการรัว่ไหลของมูลฝอย
ตดิเช้ือ อุปกรณ์หรอืเครือ่งมอืป้องกนัอคัคภียั และอปุกรณ์หรอืเครือ่งมือสือ่สารส�าหรบัใช้ติดต่อแจ้งเหตุอยู่ในยานพาหนะ
ขนมูลฝอยติดเชื้อตลอดเวลาที่ท�าการขนมูลฝอยติดเชื้อ
 ข้อ ๒๖ ในกรณีที่ใช้รถเข็นส�าหรับเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปก�าจัดยังสถานที่ก�าจัดที่อยู่
ภายในสถานบรกิารการสาธารณสขุหรอืภายในบรเิวณทีต่ัง้ห้องปฏบิตักิารเชือ้อนัตรายแทนยานพาหนะขนมลูฝอยตดิเชือ้ 
รถเข็นส�าหรับเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้ออย่างน้อยต้องมีลักษณะและเงื่อนไข ดังนี้ 
 (๑) ท�าด้วยวัสดุที่ท�าความสะอาดได้ง่าย ไม่มีแง่มุมอันจะเป็นแหล่งหมักหมมของเชื้อโรค และสามารถท�า
ความสะอาดด้วยน�้าได้ 
 (๒) มีพื้นและผนังทึบ เมื่อจัดวางภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแล้วต้องปิดฝาให้แน่นเพื่อป้องกันสัตว์ และ
แมลงเข้าไป 
 (๓) มข้ีอความสแีดงท่ีมขีนาดสามารถมองเหน็ชดัเจนอย่างน้อยสองด้านว่า “รถเข็นมลูฝอยติดเช้ือ ห้ามน�า
ไปใช้ในกิจการอื่น” 
 (๔) ต้องมอีปุกรณ์หรอืเครือ่งมอืส�าหรบัใช้เกบ็มลูฝอยตดิเช้ือทีต่กหล่นระหว่างการเคลือ่นย้าย และอปุกรณ์
หรอืเคร่ืองมอืส�าหรบัใช้ท�าความสะอาดและฆ่าเชือ้บรเิวณท่ีมลูฝอยตดิเชือ้ตกหล่น ตลอดเวลาทีท่�าการเคลือ่นย้ายภาชนะ
บรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 
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 ข้อ ๒๗ ในกรณีที่ใช้รถเข็นส�าหรับเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปก�าจัดยังสถานที่ก�าจัดที่อยู่
ภายในสถานบรกิารการสาธารณสขุหรอืภายในบรเิวณทีต่ัง้ห้องปฏบิตักิารเชือ้อนัตรายแทนยานพาหนะขนมลูฝอยตดิเชือ้ 
ต้องด�าเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ ดังนี้ 
 (๑) ต้องมผีูป้ฏบิตังิานซ่ึงมคีวามรูเ้กีย่วกบัมูลฝอยติดเช้ือ โดยบคุคลดังกล่าวต้องผ่านการฝึกอบรมผูป้ฏิบตังิาน
มูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนด 
 (๒) ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ ถุงมือยางหนา ผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดปาก 
ปิดจมกู และรองเท้าพืน้ยางหุม้แข้งตลอดเวลาทีป่ฏบัิตงิาน และถ้าในการปฏบิตังิาน ร่างกายหรอืส่วนใดส่วนหนึง่ไปสมัผสั
กับมูลฝอยติดเชื้อให้ผู้ปฏิบัติงานต้องท�าความสะอาดร่างกาย หรือส่วนที่อาจสัมผัสมูลฝอยติดเชื้อโดยทันที 
 (๓) ต้องกระท�าทุกวันตามตารางเวลาที่ก�าหนด เว้นแต่มีเหตุจ�าเป็น 
 (๔) ต้องเคลื่อนย้ายโดยใช้รถเข็นส�าหรับเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะตามที่ก�าหนด
ในข้อบัญญัตินี้ เว้นแต่มูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นมีปริมาณน้อยท่ีไม่จ�าเป็นต้องใช้รถเข็นจะเคล่ือนย้ายโดยผู้ปฏิบัติงาน
ซึ่งมีคุณสมบัติตาม (๑) ก็ได้ 
 (๕) ต้องมเีส้นทางเคลือ่นย้ายทีแ่น่นอน และในระหว่างการเคล่ือนย้ายไปทีท่ีพั่กรวมมลูฝอยติดเช้ือ ห้ามแวะ
หรือหยุดพัก ณ ที่ใด 
 (๖) ต้องกระท�าโดยระมัดระวัง ห้ามโยน หรือลากภาชนะส�าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 
 (๗) กรณทีีม่มีลูฝอยตดิเชือ้ตกหล่นหรอืภาชนะบรรจุมลูฝอยตดิเช้ือแตกระหว่างทาง ห้ามหยบิด้วยมอืเปล่า 
ต้องใช้คมีคบีหรือหยิบด้วยถงุมอืยางหนา หากเป็นของเหลวให้ซบัด้วยกระดาษ แล้วเกบ็มลูฝอยตดิเช้ือหรอืกระดาษนัน้
ในภาชนะส�าหรับบรรจมุลูฝอยตดิเชือ้ใบใหม่ แล้วท�าความสะอาดด้วยน�า้ยาฆ่าเชือ้ทีบ่รเิวณพืน้นัน้ก่อนเชด็ถตูามปกติ 
 (๘) ต้องท�าความสะอาดและฆ่าเชื้อรถเข็นและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่างน้อยวันละครั้ง และห้ามน�า
รถเข็นมูลฝอยติดเชื้อไปใช้ในกิจการอย่างอื่น 

ส่วนที่ ๓
การก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อ

 ข้อ ๒๘ การก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อต้องด�าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ต้องก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ก�าหนดในข้อบัญญัตินี้ 
 (๒) ต้องก�าจดัมลูฝอยตดิเชือ้ภายในระยะเวลาไม่เกนิสามสบิวนันบัแต่วนัทีข่นจากทีพ่กัรวมมลูฝอยติดเช้ือ
ของสถานบริการการสาธารณสุขหรือของห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย 
 (๓) ในระหว่างรอก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อต้องเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้ในที่เก็บกักภาชนะบรรจุ
มูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะเช่นเดียวกับที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามข้อบัญญัตินี้ โดยมีขนาดกว้างขวางเพียงพอที่จะเก็บกัก
ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้ได้จนกว่าจะท�าการก�าจัด รวมท้ังจัดให้มีข้อความเป็นค�าเตือนว่า “ที่เก็บกักภาชนะ
บรรจุมูลฝอยติดเชื้อ” ด้วยสีแดง และมีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนแสดงไว้ด้วย 
 (๔) จดัให้มผีูป้ฏบัิตงิานก�าจดัมลูฝอยตดิเช้ือซึง่มคีวามรูเ้ก่ียวกับมลูฝอยติดเช้ือ โดยผ่านการฝึกอบรมผู้ปฏบัิตงิาน
มูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนด 
 (๕) จดัให้มเีคร่ืองป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลทีเ่หมาะสมส�าหรับผู้ปฏิบตังิานก�าจดัมูลฝอยตดิเชือ้ รวมทัง้อปุกรณ์
หรือเครื่องมือส�าหรับป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดข้ึนจากการตกหล่นหรือการรั่วไหลของมูลฝอยติดเชื้อและอุปกรณ์
หรือเครื่องมือป้องกันอัคคีภัยไว้ประจ�าบริเวณที่ตั้งระบบก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
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 (๖) กรณทีีส่ถานบรกิารการสาธารณสุข ห้องปฏบิติัการเชือ้อนัตราย หรือผูท้ีไ่ด้รับอนญุาต ใช้วธิกี�าจัดมลูฝอย
ติดเชื้อด้วยวิธีการอื่นที่มิใช่วิธีเผาในเตาเผา ให้สถานบริการการสาธารณสุข ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย หรือผู้ที่ได้
รับอนุญาตนั้นตรวจวิเคราะห์ เพื่อตรวจสอบเกณฑ์มาตรฐานในการก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อเป็นประจ�าทุกเดือน และให้
รายงานผลการตรวจวิเคราะห์นั้นให้ราชการส่วนท้องถิ่นทราบเป็นประจ�าภายในวันที่ห้าของทุกเดือน 
 ข้อ ๒๙ การก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อ มีวิธีการดังนี้ 
 (๑) เผาในเตาเผา 
 (๒) ท�าลายเชื้อด้วยไอน�้า 
 (๓) ท�าลายเชื้อด้วยความร้อน 
 (๔) วิธีอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนด 
 ข้อ ๓๐ การก�าจัดมูลฝอยตดิเชือ้โดยการเผาในเตาเผาให้ใช้เตาเผาท่ีมห้ีองเผามลูฝอยตดิเช้ือ และห้องเผาควนั 
การเผามูลฝอยตดิเชือ้ให้เผาทีอ่ณุหภมูไิม่ต�า่กว่าเจด็ร้อยหกสบิองศาเซลเซยีส และในการเผาควนัให้เผาด้วยอณุหภูมิ
ไม่ต�่ากว่าหนึ่งพันองศาเซลเซียส ทั้งนี้ ตามแบบเตาเผาที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนดหรือเห็นชอบ และในการเผา
ต้องมีการควบคุมมาตรฐานอากาศเสียที่ปล่อยจากเตาเผาตามที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนด 
 ข้อ ๓๑ การก�าจดัมลูฝอยตดิเชือ้ด้วยวธิกีารท�าลายเชือ้ด้วยไอน�า้หรือวธิที�าลายเชือ้ด้วยความร้อน หรือวธิอีืน่
จะต้องด�าเนินการให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานทางชีวภาพโดยมีประสิทธิภาพที่สามารถท�าลายเชื้อบัคเตรี เชื้อรา ไวรัส 
และปาราสิตในมูลฝอยติดเชื้อได้หมด
 
 ภายหลังการก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีดังกล่าวตามวรรคหนึ่งแล้ว ต้องมีการตรวจสอบเกณฑ์ มาตรฐาน
ทางชีวภาพโดยวิธีการตรวจวิเคราะห์เชื้อบะซิลลัสสะเทียโรเธอร์โมฟิลลัสหรือบะซิลลัสซับทิลิส แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนด
 ข้อ ๓๒ เศษของมูลฝอยติดเชื้อที่เหลือหลังจากการเผาในเตาเผาหรือที่ผ่านการก�าจัดเชื้อแล้ว ให้ด�าเนินการ 
ก�าจัดตามวิธีก�าจัดมูลฝอยทั่วไป เว้นแต่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนดเป็นอย่างอื่น 

หมวด ๓
ใบอนุญาต

  

 ข้อ ๓๓ ห้ามมิให้ผู้ใดด�าเนินกิจการรับท�าการขน หรือก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยท�าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 ข้อ ๓๔ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ด�าเนินกิจการรับท�าการขน หรือก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยท�าเป็นธุรกิจ
หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตราชการส่วนท้องถิ่น จะต้องยื่นค�าขอรับใบอนุญาต
ตามแบบที่ก�าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 
 (๑) ส�าเนาบัตรประจ�าตัว (ประชาชน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ อื่นๆระบุ...........)
 (๒) ส�าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 (๓) อื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก�าหนดและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
 ข้อ ๓๕ เมื่อได้รับค�าขอรับใบอนุญาตหรือค�าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบ
ความถกูต้องของค�าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทนัที กรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้เจ้าพนกังานท้องถิน่แจ้ง
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ต่อผูย้ืน่ค�าขอให้แก้ไขเพิม่เตมิเพือ่ด�าเนนิการ หากไม่สามารถด�าเนนิการได้ในขณะนัน้ ให้จดัท�าบนัทกึความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรอืหลกัฐานยืน่เพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่�าหนด โดยให้เจ้าหน้าทีแ่ละผู้ยืน่ค�าขอลงนามไว้ใน
บันทึกนั้นด้วย 
 เจ้าพนกังานท้องถิน่ต้องออกใบอนญุาตหรอืมหีนงัสอืแจ้งค�าสัง่ไม่อนญุาตพร้อมด้วยเหตผุลให้ผูข้ออนญุาต
ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค�าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก�าหนดในข้อบัญญัตินี้
 ในกรณทีีม่เีหตจุ�าเป็นทีเ่จ้าพนกังานท้องถ่ินไม่อาจออกใบอนญุาตหรือยงัไม่อาจมคี�าสัง่ไม่อนญุาตได้ภายใน
ก�าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งคร้ังละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้องมีหนังสือแจ้ง
การขยายเวลาและเหตจุ�าเป็นแต่ละครัง้ให้ผูข้ออนญุาตทราบก่อนส้ินก�าหนดเวลาตามวรรคสองหรอืตามทีไ่ด้ขยายเวลา
ไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค�าขอทราบ
ถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส�าเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง
 ข้อ ๓๖ ผูไ้ด้รบัอนญุาตต้องมารบัใบอนญุาตภายในสบิห้าวนั(หรอืตามทีเ่หน็สมควร)นบัแต่วนัทีไ่ด้รบัหนงัสอื
แจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว 
 ข้อ ๓๗ บรรดาใบอนญุาตทีอ่อกให้ตามข้อบญัญตันิีใ้ห้มอีายหุนึง่ปีนบัแต่วนัทีอ่อกใบอนญุาต และให้ใช้ได้เพยีง
ในเขตอ�านาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น
 การขอต่ออายใุบอนุญาตจะต้องยืน่ค�าขอก่อนใบอนญุาตสิน้อาย ุเมือ่ได้ยืน่ค�าขอพร้อมกบัเสยีค่าธรรมเนียม
แล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
 ข้อ ๓๘ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
 ข้อ ๓๙ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท�าลาย หรือช�ารุดในสาระที่ส�าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นค�าขอ
รับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท�าลาย หรือช�ารุด ตามแบบที่ก�าหนดไว้
ท้ายข้อบัญญัตินี้
 การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
 (๑) ในกรณใีบอนญุาตสญูหาย ให้ผูย้ืน่ค�าขอรบัใบแทนใบอนญุาตน�าส�าเนาบนัทกึการแจ้งความต่อพนกังาน
เจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
 (๒) ในกรณใีบอนญุาตถกูท�าลาย หรอืช�ารดุในสาระทีส่�าคญั ให้ผู้ย่ืนค�าขอรบัใบแทนใบอนุญาตน�าใบอนุญาตเดมิ
เท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
 ข้อ ๔๐ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู ้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบท
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
ในเรื่องที่ก�าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจ
สั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
 ข้อ ๔๑ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจออกค�าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
 (๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
 (๒) ต้องค�าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท�าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
 (๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง 
หรอืข้อบญัญตันิี ้หรอืเงือ่นไขทีร่ะบุไว้ในใบอนญุาตในเรือ่งทีก่�าหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามทีไ่ด้รบัใบอนญุาต
ตามข้อบญัญตันิี ้และการไม่ปฏบิตัหิรอืปฏบิตัไิม่ถกูต้องนัน้ก่อให้เกดิอนัตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน 
หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด�ารงชีพของประชาชน
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กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 ข้อ ๔๒ ค�าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค�าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท�าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ 
ในกรณทีีไ่ม่พบผูร้บัใบอนญุาต หรอืผูร้บัใบอนุญาตไม่ยอมรบัค�าสัง่ดงักล่าว ให้ส่งค�าสัง่โดยทางไปรษณย์ีตอบรบั หรอื
ให้ปิดค�าส่ังน้ันไว้ในท่ีเปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล�าเนาหรือส�านักท�าการงานของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับ
ใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค�าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค�าสั่งไปถึง หรือวันปิดค�าสั่ง แล้วแต่กรณี
 ข้อ ๔๓ ผูถ้กูสัง่เพกิถอนใบอนญุาตจะขอรบัใบอนญุาตส�าหรบัการประกอบกจิการทีถ่กูเพกิถอนใบอนญุาต
อีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก�าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

หมวด ๔
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ

  

 ข้อ ๔๔ เจ้าของหรอืผูค้รอบครองอาคารหรือสถานทีใ่ดๆ ซ่ึงอยูใ่นเขตพ้ืนทีก่ารให้บริการขนมลูฝอยติดเช้ือ
ของราชการส่วนท้องถ่ิน หรอืเขตพืน้ท่ีท่ีราชการส่วนท้องถ่ินมอบให้บคุคลอืน่ด�าเนนิการแทนจะต้องเสียค่าธรรมเนยีม
การให้บริการขนและก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อแก่ราชการส่วนท้องถิ่นตามอัตราที่ก�าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
 ข้อ ๔๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก�าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
ในวนัท่ีมารบัใบอนญุาตส�าหรบักรณทีีเ่ป็นการขอรบัใบอนญุาตครัง้แรก หรอืก่อนใบอนญุาตสิน้อายสุ�าหรบักรณท่ีีเป็นการ
ขอต่ออายใุบอนุญาต ตลอดเวลาทีย่งัด�าเนนิกจิการนัน้ ถ้ามไิด้เสยีค่าธรรมเนยีมภายในเวลาทีก่�าหนด ให้ช�าระค่าปรบั
เพิม่ขึน้อกีร้อยละยีส่บิของจ�านวนค่าธรรมเนยีมทีค้่างช�าระ เว้นแต่ผู้ได้รบัใบอนญุาตจะได้บอกเลิกการด�าเนนิกิจการนัน้
ก่อนถึงก�าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
 ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช�าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง 
ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมอี�านาจสัง่ให้ผูน้ัน้หยดุการด�าเนนิกจิการไว้จนกว่าจะได้เสยีค่าธรรมเนยีมและค่าปรบัจนครบ
จ�านวน 
 ข้อ ๔๖ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น

หมวด ๕
ค่าบริการขั้นสูง

  

 ข้อ ๔๗ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ด�าเนินกิจการตามข้อบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ใช้บริการ
ได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามที่ก�าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้

หมวด ๖
บทก�าหนดโทษ

  

 ข้อ ๔๘ ผู้ใดฝ่าฝืนค�าสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่ก�าหนดไว้ใน
บทก�าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

บทเฉพาะกาล
(ถ้าไม่มีหมวดนี้ให้ตัดออก)

  

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

 ประกาศ ณ วันที่………………....... 

(ลงชื่อ)
(………………………………….......)
นายกเทศมนตรี………………

    เห็นชอบ

(ลงชื่อ)
 (…………………………)

ผู้ว่าราชการจังหวัด………………… 
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการขน ก�าจัด และการออกใบอนุญาต

ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�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 

   ทุกๆ ๑๓ ลิตร หรือทุกๆ 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 ทุกๆ ๑๐๐ ลิตร

     หรือทุกๆ ๑๕ กิโลกรัม 

     ในอัตราต่อหน่วย  ครั้งละ ....  บาท

      (เศษไม่เกิน ๕๐ ลิตร หรือไม่เกิน ๗.๕ กิโลกรัม 

     ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย เศษเกิน ๕๐ ลิตร 

     หรือเกิน ๗.๕ กิโลกรัม ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)

๒. ค่าก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

 (ก) ค่าก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อเป็นรายเดือน 

  ๑) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน ๑๓ ลิตร 

   หรือน�้าหนักไม่เกิน ๒ กิโลกรัม เดือนละ .... บาท
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กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

  ๒) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑๓ ลิตร 

   หรือน�้าหนักเกิน ๒ กิโลกรัม ให้คิดเป็นหน่วย 

   ทุกๆ ๑๓ ลิตร หรือทุกๆ 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 

  ทุกๆ ๖.๕ ลิตร หรือทุกๆ ๑ กิโลกรัม 

  ในอัตราต่อหน่วย  หน่วยละ .... บาท

  (เศษไม่เกิน ๓.๒๕ ลิตร หรือไม่เกินครึ่งกิโลกรัม 

  ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย เศษเกิน ๓.๒๕ ลิตร 

  หรือเกินครึ่งกิโลกรัม ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)

๓. ใบอนุญาตด�าเนินกิจการโดยท�าเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทน ด้วยการคิดค่าบริการ 

 (ก) รับท�าการขนมูลฝอยติดเชื้อ ฉบับละ .... บาท

 (ข) รับท�าการก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อ ฉบับละ .... บาท
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กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

อัตราค่าบริการขั้นสูงการให้บริการขน และก�าจัด

ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�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 

   ทุกๆ ๑๓ ลิตร หรือทุกๆ 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 ทุกๆ ๑๐๐ ลิตร

     หรือทุกๆ ๑๕ กิโลกรัม 

     ในอัตราต่อหน่วย  ครั้งละ ....  บาท

      (เศษไม่เกิน ๕๐ ลิตร หรือไม่เกิน ๗.๕ กิโลกรัม 

     ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย เศษเกิน ๕๐ ลิตร 

     หรือเกิน ๗.๕ กิโลกรัม ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)

๒. ค่าก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

 (ก) ค่าก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อเป็นรายเดือน 

  ๑) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน ๑๓ ลิตร 

   หรือน�้าหนักไม่เกิน ๒ กิโลกรัม เดือนละ .... บาท
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

  ๒) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑๓ ลิตร 

   หรือน�้าหนักเกิน ๒ กิโลกรัม ให้คิดเป็นหน่วย 

   ทุกๆ ๑๓ ลิตร หรือทุกๆ 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 

  ทุกๆ ๖.๕ ลิตร หรือทุกๆ ๑ กิโลกรัม 

  ในอัตราต่อหน่วย  หน่วยละ .... บาท

  (เศษไม่เกิน ๓.๒๕ ลิตร หรือไม่เกินครึ่งกิโลกรัม 

   ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย เศษเกิน ๓.๒๕ ลิตร 

   หรือเกินครึ่งกิโลกรัม ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย) 
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

แบบค�าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต

ประกอบกิจการ..................................................................................

เขียนที่................................................................

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

 ๑. ข้าพเจ้า....................................................................................... อาย.ุ..............ปี สญัชาต.ิ.......................... 

โดย......................................................................................................................ผู้มอี�านาจลงนามแทนนติิบคุคลปรากฏ

ตาม................................................................................................................................................................................... 

ทีอ่ยูเ่ลขที.่..........................หมู่ท่ี...............ตรอก/ซอย.........................................ถนน....................................................

แขวง/ต�าบล....................................................เขต/อ�าเภอ............................................จังหวดั........................................

หมายเลขโทรศัพท์...............................................................ผู้ขออนุญาต

 ๒. พร้อมค�าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้วดังนี้

    ส�าเนาบัตรประจ�าตัว (ประชาชน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ อื่นๆ ระบุ...............................)

    ส�าเนาใบอนญุาตตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง ได้แก่...............................................................................

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

    หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

    ใบมอบอ�านาจ (ในกรณีที่มีการมอบอ�านาจ)

    ส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

    หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ�านาจลงนามแทนนิติบุคคล

    เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก�าหนด คือ

   ๑).......................................................................

   ๒).......................................................................

 ขอรับรองว่าข้อความในค�าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ

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

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

ค�าขอเลขที่......./...........

(เจ้าหน้าที่กรอก)
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ส่วนของเจ้าหน้าที่

ใบรับค�าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต

เลขที่............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..............

ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ

    ไม่ครบ คือ

    ๑)..............................................................

    ๒)..............................................................

    ๓)..............................................................

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

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

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

ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต

ใบรับค�าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต

เลขที่..........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..............

ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ

    ไม่ครบ คือ

    ๑)..............................................................

    ๒)..............................................................

    ๓)..............................................................

ดงันัน้ กรุณาน�าเอกสารหลกัฐานทีย่งัไม่ครบทัง้หมดมายืน่ต่อเจ้าพนกังานท้องถิน่ภายใน......วนันบัต้ังแต่วนันีเ้ป็นต้นไป

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

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

                ต�าแหน่ง...........................................
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ที่ .........................    ส�านักงาน..................................................

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

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

เรื่อง ค�าแนะน�าให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ

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

อ้างถึง ใบรับค�าขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. ..........

 ตามที่ท่านได้ยื่นค�าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ...................................................

และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับค�าขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น

 เนื่องจากเจ้าพนักงานได้ตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ระบบก�าจัด

หรอืบ�าบดัของเสยีและอืน่ๆ ของสถานทีป่ระกอบกจิการของท่านแล้วพบว่ายงัไม่ถกูต้อง ครบถ้วน ตามทีก่�าหนดไว้ใน 

ข้อก�าหนดของท้องถิ่น ดังนี้

  ๑. ....................................................................................................................................................

  ๒. ...................................................................................................................................................

  ๓. ...................................................................................................................................................

  ๔. ...................................................................................................................................................

 ฉะนั้น จึงขอให้ท่านแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์เพ่ือเจ้าพนักงานท้องถ่ินจะได้ด�าเนินการพิจารณา

การอนุญาตต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

      (ลงชื่อ)

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

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

                  เจ้าพนักงานท้องถิ่น

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

.....................................
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ...............................................................  โทร. ............................................

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

เรื่อง รายงานผลการตรวจสภาพของสถานที่ประกอบกิจการเพื่อประกอบการพิจารณาการอนุญาต

เรียน เจ้าพนักงานท้องถิ่น

 ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นได้รับค�าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ.........................................................

และได้ออกใบรับค�าขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. .......... นั้น

 จากการตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ระบบก�าจัดหรือบ�าบัดของเสีย

และอื่นๆ ของสถานที่ประกอบกิจการดังกล่าวแล้วพบว่า

  ครบถ้วนถูกต้องตามที่ก�าหนดไว้ในข้อก�าหนดของท้องถิ่น

  ไม่ครบ ดังนี้

  ๑. ..........................................................................

  ๒. ..........................................................................

  ๓. ..........................................................................

  ๔. ..........................................................................

 ฉะนั้น จึงมีความเห็นว่า  สมควรอนุญาต

     สมควรอนุญาตโดยมีเงื่อนไขดังนี้

     ๑. .............................................................................................

     ๒. .............................................................................................

     ๓. .............................................................................................

     ๔. .............................................................................................

     ไม่สมควรอนุญาต

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

      

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

              ต�าแหน่ง..............................................
         เจ้าพนักงานสาธารณสุข/ผู้ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ที่ .........................    ส�านักงาน................................................

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

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

เรื่อง แจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ...............................................................................

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

อ้างถึง ใบรับค�าขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. ..........

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ................................................................................................

   ๒. .................................................................................................

 ตามทีท่่านได้ยืน่ค�าขอรบัใบอนญุาตประกอบกจิการ........................................................................................

และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับค�าขออนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น

 เนือ่งจากมเีหตจุ�าเป็นทีเ่จ้าพนกังานท้องถิน่ไม่สามารถออกใบอนญุาตหรือยงัไม่สามารถมคี�าส่ังไม่อนญุาต

ได้ภายในเวลา ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับค�าขอดังกล่าวดังนี้

  ๑. ..................................................................................

  ๒. ...................................................................................

  ๓. ...................................................................................

 ดังนั้น จึงขอแจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตออกไปเป็นเวลา ๑๕ วันนับแต่วันที่............................... 

และต้องขออภัย มา ณ โอกาสนี้ด้วย

  

ขอแสดงความนับถือ

      (ลงชื่อ)

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

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

                  เจ้าพนักงานท้องถิ่น

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

.....................................
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ที่ .........................    ส�านักงาน.................................................

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

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

เรื่อง แจ้งการอนุญาตประกอบกิจการ.............................................................................................................

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

อ้างถึง ใบรับค�าขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. ..........

 ตามที่ท่านได้ยื่นค�าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ.................................................................................

และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับค�าขออนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น

 บัดนี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาออกใบอนุญาตให้แก่ท่านเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ท่านมาติดต่อขอรับ

ใบอนุญาต ณ ส�านักงาน..............................................................................ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันได้รับหนังสือนี้ 

 ทั้งนี้ หากท่านไม่สามารถมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาดังกล่าว กรุณาแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ทราบด้วย

  

ขอแสดงความนับถือ

      (ลงชื่อ)

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

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

                  เจ้าพนักงานท้องถิ่น

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

.....................................
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ใบอนุญาต

ประกอบกิจการ..................................................................

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

 (๑) เจ้าพนกังานท้องถิน่อนญุาตให้........................................................................สญัชาต.ิ.............................

อยูบ้่านเลขที.่................หมูท่ี.่.......ต�าบล.............................อ�าเภอ................................จังหวดั........................................

หมายเลขโทรศัพท์...........................................

 ชือ่สถานประกอบกิจการ..................................................................... ประเภท............................................. 

ตัง้อยูเ่ลขที.่.............หมูท่ี.่.......ต�าบล.............................อ�าเภอ...................................จงัหวดั........................................

หมายเลขโทรศัพท์...........................................

 อัตราค่าธรรมเนียมปีละ.....................บาท(................................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่...........เลขที่.................ลงวันที่............................................

 (๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่ก�าหนดใน

ข้อก�าหนดของท้องถิ่น

 (๓) หากปรากฏในภายหลงัว่าการประกอบกจิการทีไ่ด้รบัอนญุาตนีเ้ป็นการขดัต่อกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วข้อง

โดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้

 (๔) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ

  ๔.๑) ....................................................................................................................................................

  ๔.๒) ....................................................................................................................................................

 (๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

 (๖) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่.............เดือน..................................พ.ศ. .............

     (ลงชื่อ)

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

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

                  เจ้าพนักงานท้องถิ่น

      

      

ค�าเตือน (๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตน้ีไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอด

เวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท

  (๒) หากประสงค์จะประกอบกจิการในปีต่อไปต้องยืน่ค�าขอต่ออายใุบอนญุาตก่อนวนัทีใ่บอนญุาตส้ินอายุ

(มีต่อด้านหลัง)
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กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม

วัน/เดือน/ปี

ที่ออกใบอนุญาต

วัน/เดือน/ปี

ที่สิ้นอายุใบอนุญาต

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ)

เจ้าพนักงานท้องถิ่นเล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ปี



28
ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ที่ .........................    ส�านักงาน...................................................

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

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

เรื่อง ค�าสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ

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

อ้างถึง (๑) ใบรับค�าขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต เลขที่.................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. ........

 (๒) หนงัสอืแจ้งค�าแนะน�าให้แก้ไขปรับปรงุสภาพของสถานทีป่ระกอบกจิการ ที.่.............. ลว. ...................

 ตามทีท่่านได้ยืน่ค�าขอรบัใบอนญุาต/ต่ออายใุบอนญุาตประกอบกจิการ......................................................

และเจ้าพนกังานได้มหีนงัสอืแจ้งค�าแนะน�าให้ท่านแก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานทีป่ระกอบกจิการให้ถกูต้อง ครบถ้วน 

ตามที่ก�าหนดไว้ในข้อก�าหนดของท้องถิ่นภายในเวลาที่ก�าหนด ตามที่อ้างถึงนั้น 

 จากการตรวจสอบปรากฏว่าท่านไม่สามารถแก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานท่ีประกอบกิจการให้ถูกต้อง 

ครบถ้วน ตามที่ก�าหนดไว้ในข้อก�าหนดของท้องถิ่น ดังนี้

  ๑. ......................................................................................................................................................

  ๒. .....................................................................................................................................................

  ๓. .....................................................................................................................................................

  ๔. .....................................................................................................................................................

  ๕. .....................................................................................................................................................

 ดงันัน้ อาศยัอ�านาจตามมาตรา ๕๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญติัการสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ เจ้าพนกังาน

ท้องถิ่นจึงมีค�าสั่งไม่ออกใบอนุญาตให้ท่านประกอบกิจการตามที่ได้ยื่นค�าขอไว้

 อนึง่ หากท่านไม่พอใจค�าสัง่นี ้ท่านมีสทิธอิทุธรณ์ต่อรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุได้ภายในสามสบิวัน

นับแต่วันทราบค�าสั่งนี้

 ทัง้นี ้การอทุธรณ์ไม่เป็นเหตทุเุลาการบงัคบัตามค�าสัง่ เว้นแต่รฐัมนตรจีะเหน็สมควรให้มกีารทเุลาการบงัคบั

ตามค�าสั่งนั้นไว้ชั่วคราว

ขอแสดงความนับถือ

      (ลงชื่อ)

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

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

                  เจ้าพนักงานท้องถิ่น

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

.....................................
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บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างข้อบัญญัติการจัดการมูลฝอยทั่วไป

พ.ศ. ....

หลักการ

 ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทั่วไป

เหตุผล

 โดยทีก่ารจดัการมลูฝอยทัว่ไปทีไ่ม่ถกูต้องด้วยสขุลกัษณะอาจเป็นอนัตรายต่อสขุภาพของประชาชน การจดัการ

มูลฝอยทั่วไปที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะจะควบคุมและป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายของโรคและไม่ก่อให้เกิด 

เหตเุดอืดร้อนร�าคาญต่อประชาชน และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิง่แวดล้อมอกีด้วย ซึง่การจดัการมลูฝอยทัว่ไปมขีัน้ตอน

การด�าเนินการหลายขั้นตอนตั้งแต่การเก็บ ขน และก�าจัด สมควรก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับ

สขุลกัษณะในการจดัการมลูฝอยทัว่ไป หลกัเกณฑ์การอนญุาตให้บคุคลใดเป็นผู้ด�าเนนิกจิการรับท�าการเก็บ ขน หรอื

ก�าจัดมูลฝอยทั่วไปโดยท�าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ และอัตราค่าธรรมเนียม

การให้บริการเก็บ ขน หรือก�าจัดมูลฝอยทั่วไปของราชการส่วนท้องถิ่นและอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต

ให้บุคคลใดเป็นผู้ด�าเนินกิจการรับท�าการเก็บ ขน หรือก�าจัดมูลฝอยท่ัวไปโดยท�าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์

ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ จึงตราข้อบัญญัตินี้
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กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

( ร่าง )

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบล……………………..

การจัดการมูลฝอยทั่วไป 

พ.ศ. ….

  

 โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทั่วไป

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การบริหารส่วนต�าบล 

พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ 

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนต�าบล……..................…

โดยความเหน็ชอบของสภาองค์การบรหิารส่วนต�าบล…….........…และนายอ�าเภอ…..…......................จงึตราข้อบญัญตัิ

ไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ ข้อบัญญัตนิีเ้รยีกว่า “ข้อบัญญตัอิงค์การบรหิารส่วนต�าบล........……………….การจดัการมลูฝอยทัว่ไป 

พ.ศ. ….”

 ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบล…......……. ต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้

 “มูลฝอยทั่วไป” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะ

ที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อื่น แต่ไม่รวมถึงมูลฝอย

ตดิเชือ้ มลูฝอยทีเ่ป็นพษิหรอือนัตรายจากชมุชน และสิง่ของทีไ่ม่ใช้แล้ว หรอืของเสยีทัง้หมดทีเ่กิดขึน้จากการประกอบ

กจิการโรงงาน ของเสยีจากวตัถดุบิ ของเสยีทีเ่กดิขึน้ในกระบวนการผลิต ของเสียทีเ่ป็นผลิตภณัฑ์เส่ือมคณุภาพ และ

ของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

 “มูลฝอยน�ากลับมาใช้ใหม่” หมายความว่า มูลฝอยท่ัวไปที่สามารถน�ากลับมาใช้ใหม่หรือน�ามาผลิต

เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้

 “มูลฝอยติดเชื้อ” หมายความว่า มูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อ

 “มูลฝอยทีเ่ป็นพษิหรอือนัตรายจากชมุชน” หมายความว่า มลูฝอยทีเ่ป็นพษิหรอือนัตรายจากกจิกรรมต่างๆ  

ในชมุชนทีเ่ป็นวตัถหุรอืปนเป้ือนสารทีม่คีณุสมบตัเิป็นสารพษิ สารไวไฟ สารออกซไิดซ์ สารเปอร์ออกไซด์ สารระคายเคอืง 

สารกัดกร่อน สารที่เกิดปฏิกิริยาได้ง่าย สารที่เกิดระเบิดได้ สารที่ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม สารหรือ

สิ่งอื่นใดที่อาจก่อหรือมีแนวโน้มที่จะท�าให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม แต่ไม่รวมถึง

มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยติดเชื้อ กากกัมมันตรังสี และของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

 “การจัดการมูลฝอยทั่วไป” หมายความว่า กระบวนการด�าเนินการตั้งแต่การเก็บ ขน และก�าจัดมูลฝอย

ทั่วไป 

 “น�้าชะมูลฝอย” หมายความว่า ของเหลวที่ไหลชะผ่านหรือของเหลวที่ออกมาจากมูลฝอยท่ัวไป ซ่ึงอาจ

ประกอบด้วยสารละลายหรือสารแขวนลอยผสมอยู่

 “อาคารอยู่อาศัยรวม” หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่ใช้เป็นท่ีอยู่อาศัยส�าหรับ

หลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันส�าหรับแต่ละครอบครัว
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 “ผูซ้ึง่ก่อให้เกดิมลูฝอย” หมายความว่า ประชาชน และเจ้าของหรือผูค้รอบครองอาคาร สถานประกอบการ 
สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด หรือสถานที่ใด ๆ ที่เป็นแหล่งก�าเนิดมูลฝอย 
 “ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนต�าบล..........................
 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล........…………
 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
 ข้อ ๔ ให้นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบล………….เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบญัญติันี ้และให้มอี�านาจ
ออกระเบียบ ประกาศ หรือค�าสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

หมวด ๑
บททั่วไป

  

 ข้อ ๕ การจัดการมูลฝอยทั่วไปในเขตราชการส่วนท้องถิ่นเป็นอ�านาจของราชการส่วนท้องถิ่น 
 ในการด�าเนนิการตามวรรคหน่ึง ราชการส่วนท้องถิน่อาจร่วมกบัหน่วยงานของรฐัหรอืราชการส่วนท้องถิน่อืน่
ด�าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้ 
 ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควรราชการส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้บุคคลใดด�าเนินการขน หรือก�าจัดมูลฝอยทั่วไป
แทนภายใต้การควบคมุดแูลของราชการส่วนท้องถิน่หรืออาจอนญุาตให้บคุคลใดเป็นผูด้�าเนนิกจิการรับท�าการขน หรอื
ก�าจัดมูลฝอยทั่วไปโดยท�าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการก็ได้
 บทบัญญัติตามข้อน้ี มิให้ใช้บังคับกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วซึ่งต้องจัดการตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน แต่ให้ผู้ด�าเนินกิจการโรงงานที่มีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วและผู้ด�าเนินกิจการรับท�าการขน หรือ
ก�าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วดังกล่าวแจ้งการด�าเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
 ข้อ ๖ ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมอบให้บุคคลอื่นด�าเนินการขนมูลฝอยทั่วไปแทน หรือจะอนุญาต 
ให้บุคคลใดด�าเนินกิจการขนมูลฝอยทั่วไปโดยท�าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินประกาศก�าหนดเขตพืน้ทีท่ีร่าชการส่วนท้องถิน่มอบให้บคุคลอืน่ด�าเนนิการขนมลูฝอยทัว่ไปแทน 
หรอืเขตพืน้ท่ีการอนุญาตให้บุคคลใดด�าเนินกจิการขนมลูฝอยทัว่ไปโดยท�าเป็นธรุกจิหรือโดยได้รบัประโยชน์ตอบแทน
ด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
 ข้อ ๗ ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท ทิ้ง หรือท�าให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งมูลฝอยทั่วไป นอกจากถ่าย เท ทิ้ง 
หรือก�าจัด ณ สถานที่หรือตามวิธีที่ราชการส่วนท้องถิ่นก�าหนดหรือจัดให้
 ให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดให้มีสถานที่ถ่าย เท หรือทิ้งมูลฝอยทั่วไปในที่หรือทางสาธารณะหรือก�าหนดให้มี
วิธีก�าจัดมูลฝอยทั่วไปตามที่ก�าหนดไว้ตามข้อบัญญัตินี้และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 ข้อ ๘ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น
ที่ด�าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน และบุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ด�าเนินการขน และก�าจัดมูลฝอยทั่วไป
ภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถ่ิน รวมทัง้บคุคลซึง่ได้รบัใบอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถิน่ให้ด�าเนนิกจิการ
รบัท�าการขน และก�าจดัมลูฝอยทัว่ไปโดยท�าเป็นธรุกจิหรอืโดยได้รบัประโยชน์ตอบแทนด้วยการคดิค่าบรกิาร แล้วแต่กรณ ี
ต้องด�าเนินการเก็บ ขน และก�าจัดมูลฝอยทั่วไปให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ตามข้อบัญญัตินี ้

รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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 ในการจดัการมลูฝอยท่ัวไปต้องจดัให้มเีจ้าหน้าทีค่วบคมุก�ากบัในการจดัการมลูฝอยทัว่ไปอย่างน้อยสองคน 

โดยให้มีคุณสมบัติตามที่ก�าหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หมวด ๒

หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการมูลฝอยทั่วไป

ส่วนที่ ๑

การเก็บมูลฝอยทั่วไป

 ข้อ ๙ เพือ่ประโยชน์ในการเกบ็มลูฝอยทัว่ไป ให้ผูซ้ึง่ก่อให้เกิดมลูฝอยคัดแยกมลูฝอยอย่างน้อยเป็นมลูฝอย

ทัว่ไปและมลูฝอยทีเ่ป็นพษิหรอือนัตรายจากชุมชน โดยให้คดัแยกมลูฝอยน�ากลบัมาใช้ใหม่ออกจากมลูฝอยทัว่ไปด้วย 

 ข้อ ๑๐ ถุงหรือภาชนะส�าหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน�ากลับมาใช้ใหม่ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

 (๑) ถงุส�าหรบับรรจมุลูฝอยทัว่ไปและมลูฝอยน�ากลับมาใช้ใหม่ต้องเป็นถุงพลาสติกหรือถุงท่ีท�าจากวสัดุอืน่

ที่มีความเหนียว ทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย ไม่รั่วซึม ขนาดเหมาะสม และสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก

 (๒) ภาชนะส�าหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน�ากลับมาใช้ใหม่ต้องท�าจากวัสดุที่ท�าความสะอาดง่าย  

มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน�าโรคได้ ขนาดเหมาะสม 

สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก และง่ายต่อการถ่ายและเทมูลฝอย

 ถงุหรือภาชนะส�าหรบับรรจมุลูฝอยน�ากลบัมาใช้ใหม่ตามวรรคหนึง่ ให้ระบุข้อความทีท่�าให้เข้าใจได้ว่าเป็น

มูลฝอยน�ากลับมาใช้ใหม่ โดยมีขนาดและสีของข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

 ข้อ ๑๑ ให้ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอยบรรจุมูลฝอยท่ัวไปหรือมูลฝอยน�ากลับมาใช้ใหม่ในถุงหรือภาชนะบรรจุ 

ในกรณีบรรจใุนถงุต้องบรรจุในปรมิาณทีเ่หมาะสมและมดัหรือปิดปากถุงให้แน่นเพ่ือป้องกนัการหกหล่นของมลูฝอย

ดงักล่าว กรณบีรรจใุนภาชนะบรรจตุ้องบรรจใุนปริมาณทีเ่หมาะสมและมกีารท�าความสะอาดภาชนะบรรจนุัน้เป็นประจ�า

สม�่าเสมอ

 ข้อ ๑๒ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารอยู่อาศัยรวม อาคารชุด หอพัก หรือโรงแรมที่มีจ�านวนห้องพัก

ตั้งแต่แปดสิบห้องขึ้นไป หรือมีพื้นที่ใช้สอยมากกว่าสี่พันตารางเมตรขึ้นไป หรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร 

สถานประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด หรือสถานท่ีใดๆ ท่ีมีปริมาณมูลฝอยทั่วไปต้ังแต่

สองลูกบาศก์เมตรต่อวนั จดัให้มทีีพ่กัรวมมลูฝอยท่ัวไป ภาชนะรองรับมลูฝอยทัว่ไปและมลูฝอยน�ากลบัมาใช้ใหม่ หรอื

ภาชนะรองรับทีม่ขีนาดใหญ่ตามความเหมาะสมหรอืตามทีเ่จ้าพนกังานท้องถิน่ก�าหนดโดยค�าแนะน�าของเจ้าพนกังาน

สาธารณสุข

 ข้อ ๑๓ ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้

 (๑) เป็นอาคารหรอืเป็นห้องแยกเป็นสดัส่วนเฉพาะทีม่กีารป้องกนัน�า้ฝน หรือภาชนะรองรับมลูฝอยทัว่ไป

และมูลฝอยน�ากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ที่สามารถบรรจุมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่าสองวัน 

 (๒) มีพื้นและผนังของอาคารหรือห้องแยกตาม (๑) ต้องเรียบ มีการป้องกันน�้าซึมหรือน�้าเข้า ท�าด้วยวัสดุ

ที่ทนทาน ท�าความสะอาดง่าย สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน�าโรค และมีการระบายอากาศ
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 (๓) มีรางหรือท่อระบายน�้าเสียหรือระบบบ�าบัดน�้าเสีย เพ่ือรวบรวมน�้าเสียไปจัดการตามที่กฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องก�าหนด

 (๔) มีประตูกว้างเพียงพอให้สามารถเคลื่อนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก

 (๕) มีการก�าหนดขอบเขตบริเวณที่ต้ังสถานท่ีพักรวมมูลฝอยทั่วไป มีข้อความที่มีขนาดเห็นได้ชัดเจนว่า 

“ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป” และมีการดูแลรักษาความสะอาดอย่างสม�่าเสมอ

 ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปต้องตั้งอยู่ในสถานที่สะดวกต่อการเก็บรวบรวมและขนถ่ายมูลฝอยทั่วไป และอยู่

ห่างจากแหล่งน�้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและสถานที่ประกอบหรือปรุงอาหาร ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก�าหนด

โดยค�าแนะน�าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

 ข้อ ๑๔ ภาชนะรองรบัมลูฝอยทัว่ไปและมลูฝอยน�ากลับมาใช้ใหม่ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ

ดังต่อไปนี้

 (๑) ท�าจากวสัดทุีท่�าความสะอาดง่าย มคีวามแข็งแรง ทนทาน ไม่ร่ัวซมึ มฝีาปิดมดิชดิ สามารถป้องกนัสตัว์

และแมลงพาหะน�าโรคได้ ขนาดเหมาะสม สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก และง่ายต่อการถ่ายและเทมูลฝอย

 (๒) มีข้อความว่า “มูลฝอยทั่วไป” หรือ “มูลฝอยน�ากลับมาใช้ใหม่” แล้วแต่กรณี และมีขนาดและสี

ของข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

 ข้อ ๑๕ ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน�ากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งมีปริมาตรตั้งแต่

สองลูกบาศก์เมตรขึ้นไป ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้

 (๑) มคีวามแขง็แรง ทนทาน ไม่รัว่ซมึ มลีกัษณะปิดมดิชดิ สามารถป้องกันสตัว์และแมลงพาหะน�าโรคได้ สะดวก

ต่อการขนถ่ายมลูฝอย และสามารถล้างท�าความสะอาดได้ง่าย มรีะบบรวบรวมและป้องกนัน�า้ชะมลูฝอยไหลปนเป้ือน

สู่สิ่งแวดล้อม

 (๒) มีการท�าความสะอาดอย่างสม�่าเสมอ 

 ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน�ากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ต้องต้ังอยู่ในบริเวณที่เหมาะสม 

สะดวกต่อการขนย้ายและไม่กีดขวางเส้นทางจราจร แยกเป็นสัดส่วนเฉพาะ พื้นฐานเรียบ มั่นคง แข็งแรง ท�าความ

สะอาดง่าย มรีางหรือท่อระบายน�า้ท้ิงหรอืระบบบ�าบดัน�า้เสยี เพือ่รวบรวมน�า้เสยีไปจดัการตามทีก่ฎหมายทีเ่กีย่วข้อง

ก�าหนด ห่างจากแหล่งน�า้เพือ่การอปุโภคบรโิภคและสถานทีป่ระกอบหรอืปรงุอาหารตามทีเ่จ้าพนกังานท้องถิน่ก�าหนด

โดยค�าแนะน�าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

 ข้อ ๑๖ ให้ราชการส่วนท้องถิน่จดัให้มภีาชนะรองรบัมลูฝอยทัว่ไปและมลูฝอยน�ากลบัมาใช้ใหม่ หรอืภาชนะ

รองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน�ากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ในที่หรือทางสาธารณะตามความเหมาะสม

 ข้อ ๑๗ ราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถ่ินอื่น 

ทีด่�าเนนิการภายใต้ข้อตกลงร่วมกนั บคุคลซึง่ราชการส่วนท้องถิน่มอบให้ด�าเนนิการเกบ็มลูฝอยทัว่ไปภายใต้การควบคมุ

ดูแลของราชการส่วนท้องถ่ิน และบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ด�าเนินกิจการรับท�าการเก็บ

มลูฝอยทัว่ไปโดยท�าเป็นธรุกจิหรอืโดยได้รบัประโยชน์ตอบแทนด้วยการคดิค่าบรกิาร แล้วแต่กรณี ต้องจดัให้มีผู้ปฏบิตังิาน

ซึง่ท�าหน้าทีเ่กีย่วกบัการเกบ็รวบรวมและคัดแยกมลูฝอยทัว่ไป และจดัให้มอีปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบคุคลทีเ่หมาะสม

ส�าหรับผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว

 ผู ้ปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจ�าปีและได้รับความรู ้ด้านสุขอนามัย

และความปลอดภัยในการท�างาน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีเจ้าพนักงานท้องถ่ินก�าหนดโดยค�าแนะน�า

ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
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 ข้อ ๑๘ ในกรณทีีร่าชการส่วนท้องถิน่ ราชการส่วนท้องถิน่ร่วมกบัหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิน่

อื่นท่ีด�าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน บุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถ่ินมอบให้ด�าเนินการเก็บ ขน หรือก�าจัดมูลฝอย

ทัว่ไปภายใต้การควบคมุดแูลของราชการส่วนท้องถ่ิน และบคุคลซ่ึงได้รับใบอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถ่ินให้ด�าเนนิ

กิจการรับท�าการเก็บ ขน หรือก�าจัดมูลฝอยท่ัวไปโดยท�าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด

ค่าบรกิาร แล้วแต่กรณ ีทีจ่ดัให้มสีถานทีคั่ดแยกมลูฝอยท่ัวไป ต้องด�าเนนิการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ

ดังต่อไปนี้ 

 (๑) เป็นพื้นท่ีเฉพาะ มีขนาดเพียงพอ เหมาะสม สามารถรองรับมูลฝอยทั่วไปที่จะน�าเข้ามาคัดแยกได้ 

มีการรักษาบริเวณโดยรอบให้สะอาดและเป็นระเบียบอยู่เสมอ

 (๒) มีแสงสว่างเพียงพอสามารถมองเห็นวัตถุต่างๆ ได้ชัดเจน

 (๓) มีการระบายอากาศเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

 (๔) จัดให้มีห้องน�้า ห้องส้วม อ่างล้างมือที่สะอาด เพียงพอ ส�าหรับใช้งานและช�าระล้างร่างกาย

 (๕) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน�าโรค

 (๖) มีการป้องกันฝุ่นละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือการด�าเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุร�าคาญ

หรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�าหนด

 (๗) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และมีการบ�ารุงรักษาให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา

 (๘) มีระบบรวบรวมและบ�าบัดน�้าเสีย และน�้าท้ิงท่ีระบายออกสู่ภายนอกเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

คุณภาพน�้าทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�าหนด

 ในกรณวีสิาหกิจชมุชนหรอืกลุม่ชมุชนด�าเนนิการคดัแยกมลูฝอยในลักษณะทีไ่ม่เป็นการค้าหรอืแสวงหาก�าไร 

ต้องแจ้งราชการส่วนท้องถ่ินทีว่สิาหกิจชุมชนหรอืกลุ่มชมุชนนัน้ตัง้อยู่ และให้ราชการส่วนท้องถิน่ก�ากบัดแูลการด�าเนนิการ

ให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ

 ข้อ ๑๙ ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการหรือผู้ครอบครองโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นแหล่งก�าเนิดมูลฝอยทั่วไป 

ทิง้สิง่ของทีไ่ม่ใช้แล้วหรือของเสยีทัง้หมดท่ีเกิดข้ึนจากการประกอบกิจการโรงงาน ของเสียจากวัตถุดิบ ของเสียทีเ่กิดขึน้

ในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ และของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ปะปน

กับมูลฝอยทั่วไป

ส่วนที่ ๒

การขนมูลฝอยทั่วไป

 ข้อ ๒๐ ราชการส่วนท้องถ่ิน ราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น 

ทีด่�าเนนิการภายใต้ข้อตกลงร่วมกนั บคุคลซึง่ราชการส่วนท้องถ่ินมอบให้ด�าเนนิการขนมลูฝอยทัว่ไปภายใต้การควบคมุ

ดแูลของราชการส่วนท้องถิน่ และบคุคลซึง่ได้รบัอนุญาตจากเจ้าพนกังานท้องถิน่ให้ด�าเนนิกจิการรบัท�าการขนมลูฝอย

ทั่วไปโดยท�าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี ต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงาน

ซึ่งท�าหน้าที่ขนมูลฝอยทั่วไป และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมส�าหรับผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว 

อุปกรณ์หรือเครือ่งมอืป้องกนัอบุตัเิหตทุีอ่าจเกดิขึน้จากการปฏบิติังาน อปุกรณ์และเครือ่งมอืป้องกนัอัคคภัีย ตลอดจน

เครื่องมือปฐมพยาบาลไว้ประจ�ารถขนมูลฝอยทั่วไปด้วย
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 ผู้ปฏิบัติงานขนมูลฝอยท่ัวไปตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจ�าปี และผ่านการฝึกอบรม

ให้มีความรูด้้านสขุอนามยัและความปลอดภยัในการท�างานตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไขทีเ่จ้าพนกังานท้องถิน่

ก�าหนดโดยค�าแนะน�าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

 ข้อ ๒๑ การด�าเนินการขนมลูฝอยทัว่ไปตอ้งด�าเนินการใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดงัต่อไปนี้

 (๑) ให้แยกขนมูลฝอยตามประเภท หรือก�าหนดวันในการขนตามประเภทของมูลฝอยหรือตามที่ราชการ

ส่วนท้องถิ่นก�าหนด

 (๒) ใช้ยานพาหนะขนมลูฝอยทัว่ไปท่ีมลัีกษณะตามท่ีก�าหนดในข้อบญัญตันิี ้และต้องมกีารท�าความสะอาด

ยานพาหนะ อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการขนมูลฝอยทั่วไป และบริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะเป็นประจ�าทุกวัน

 (๓) ต้องจัดให้มีสถานที่ล้างยานพาหนะ รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการขนมูลฝอยทั่วไปที่มีลักษณะ

เป็นพ้ืนเรียบ แข็งแรง ทนทาน มีความลาดเอียง น�้าไม่ท่วมขัง ท�าความสะอาดง่าย มีรางหรือท่อระบายน�้าเสีย

หรือระบบบ�าบัดน�้าเสีย เพื่อรวบรวมน�้าเสียไปจัดการตามที่กฎหมายก�าหนด และมีการป้องกันเหตุร�าคาญและผลกระทบ

ต่อสุขภาพ

 (๔) บริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปมีขนาดกว้างขวางเพียงพอ มีรางหรือท่อระบายน�้าเสีย

จากการล้างยานพาหนะเข้าสู่ระบบบ�าบัดน�้าเสีย เว้นแต่อาคารที่ไม่ถูกบังคับให้มีระบบบ�าบัดน�้าเสีย

 (๕) ต้องมีมาตรการควบคุมก�ากับการขนมูลฝอยทั่วไป เพื่อป้องกันการลักลอบทิ้ง

 ข้อ ๒๒ ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

 (๑) ตวัถังบรรจมุลูฝอยท่ัวไปมคีวามแขง็แรงทนทาน ไม่รัว่ซึม มลีกัษณะปกปิด เป็นแบบทีง่่ายต่อการบรรจุ 

ขนถ่าย และท�าความสะอาด ระดับตัวถังไม่สูงเกินไปหรืออยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในขณะ

ขนถ่ายมูลฝอยทั่วไป

 (๒) มีการป้องกันหรือมีการติดตั้งภาชนะรองรับน�้าจากมูลฝอย เพื่อมิให้รั่วไหลตลอดการปฏิบัติงาน และ

น�าน�้าเสียจากมูลฝอยไปบ�าบัดในระบบบ�าบัดน�้าเสีย

 (๓) มีสัญลักษณ์หรือสัญญาณไฟติดไว้ประจ�ายานพาหนะชนิดไม่ก่อให้เกิดความร�าคาญ และสามารถ

มองเห็นได้ในระยะไกล เปิดให้สัญญาณขณะปฏิบัติงานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

 กรณบุีคคลหรอืนติบุิคคลซึง่ได้รบัมอบจากราชการส่วนท้องถิน่ให้เป็นผูด้�าเนนิการขนหรือก�าจัดมลูฝอยทัว่ไป

แทนภายใต้การดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น ให้บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นแสดงชื่อราชการส่วนท้องถิ่นด้วยตัวหนังสือ

ทีมี่ขนาดสามารถมองเหน็ได้ชดัเจนไว้ทีภ่ายนอกตัวถงัด้านข้างทัง้สองด้านของยานพาหนะขนมูลฝอยทัว่ไปพร้อมกับ

แสดงแผ่นป้ายขนาดทีส่ามารถมองเหน็ได้ชดัเจนโดยให้ระบวุธิกีารทีร่าชการส่วนท้องถิน่มอบให้บคุคลนัน้น�าไปส่งก�าจดั 

และระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นไว้ที่ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปในบริเวณที่บุคคล

ภายนอกสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

 กรณบุีคคลหรอืนติบุิคคลซึง่ได้รบัอนญุาต ให้ผูไ้ด้รบัอนญุาตแสดงชือ่บคุคลหรอืนติบิคุคล เลขทีใ่บอนญุาต

ของบรษิัทด้วยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็นไดช้ัดเจนไว้ทีภ่ายนอกตัวถังด้านขา้งทัง้สองด้านของยานพาหนะ

ขนมูลฝอยทั่วไป พร้อมกับแสดงแผ่นป้ายขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ระบุชื่อ ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์

ของบคุคลหรอืนติบิคุคลนัน้ไว้ทีย่านพาหนะขนมลูฝอยทัว่ไปในบริเวณทีบ่คุคลภายนอกสามารถมองเหน็ได้อย่างชดัเจน

 ข้อ ๒๓ ในกรณีท่ีมีความจ�าเป็น ราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐ

หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่ด�าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน บุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ด�าเนินการเก็บ

และขนมูลฝอยทัว่ไปภายใต้การควบคุมดแูลของราชการส่วนท้องถิน่ และบคุคลซึง่ได้รบัอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถ่ิน
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ให้ด�าเนินกิจการรับท�าการเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปโดยท�าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด

ค่าบริการ แล้วแต่กรณี อาจจัดให้มีสถานีขนถ่ายมูลฝอยทั่วไปก็ได้ 

 สถานีขนถ่ายมลูฝอยทัว่ไปตามวรรคหนึง่ต้องมลีกัษณะและการขนถ่ายทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์และสขุลกัษณะ

ดังต่อไปนี้

 (๑) มลีกัษณะเป็นอาคาร มขีนาดเหมาะสมกบัปริมาณมลูฝอยทัว่ไปทีต้่องพักรอการขนถ่าย มกีารป้องกัน

น�้าซึมหรือน�้าเข้า มีการระบายอากาศ และแสงสว่างที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

 (๒) มกีารป้องกนัสตัว์และแมลงพาหะน�าโรค ฝุ่นละออง กล่ิน เสียง ความส่ันสะเทอืน หรือการด�าเนนิการ

ที่อาจก่อให้เกิดเหตุร�าคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 (๓) มีระบบรวบรวมและบ�าบัดน�้าเสีย และน�้าท้ิงท่ีระบายออกสู่ภายนอกเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

คุณภาพน�้าทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่อาคารที่ไม่ถูกบังคับให้มีระบบบ�าบัดน�้าเสีย

ส่วนที่ ๓

การก�าจัดมูลฝอยทั่วไป

 ข้อ ๒๔ ราชการส่วนท้องถ่ิน ราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น 

ที่ด�าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน บุคคลซ่ึงราชการส่วนท้องถ่ินมอบให้ด�าเนินการก�าจัดมูลฝอยท่ัวไปภายใต ้

การควบคมุดแูลของราชการส่วนท้องถิน่ และบคุคลซึง่ได้รับใบอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถิน่ให้ด�าเนนิกจิการรบัท�าการ

ก�าจัดมูลฝอยทั่วไปโดยท�าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี ต้องจัดให้มี

ผูป้ฏบัิตงิานซึง่ท�าหน้าทีก่�าจดัมลูฝอยทัว่ไป และจดัให้มีอปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบคุคลทีเ่หมาะสมส�าหรบัผู้ปฏบิติังาน

ดงักล่าว อุปกรณ์หรอืเครือ่งมอืป้องกนัอบัุตเิหตทุีอ่าจเกดิขึน้จากการปฏบิตังิาน อปุกรณ์และเคร่ืองมอืป้องกนัอคัคีภยั 

ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลติดตั้งไว้ในบริเวณสถานที่ก�าจัดมูลฝอยทั่วไปด้วย

 ผูป้ฏบิติัหน้าท่ีก�าจดัมลูฝอยท่ัวไปตามวรรคหนึง่ ต้องได้รบัการตรวจสขุภาพประจ�าปี และผ่านการฝึกอบรม

ให้มคีวามรูด้้านสขุอนามยัและความปลอดภยัในการท�างาน ตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไขทีเ่จ้าพนกังานท้องถิน่

ก�าหนดโดยค�าแนะน�าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

 ข้อ ๒๕ การก�าจัดมูลฝอยทั่วไปต้องด�าเนินการ ดังต่อไปนี้

 (๑) ก�าจดัมลูฝอยทัว่ไปโดยวธิหีนึง่วธิใีดตามทีก่�าหนดในข้อบญัญติัน้ี โดยให้ศกึษาความเหมาะสมและความ

เป็นไปได้ก่อนท�าการก่อสร้างระบบก�าจดัมลูฝอยท่ัวไป และมมีาตรการควบคมุก�ากบัการด�าเนนิงานก�าจดัมูลฝอยทัว่ไป

ในแต่ละวิธใีห้เป็นไปตามสุขลกัษณะการจดัการมลูฝอยทัว่ไป เพือ่ป้องกนัไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสขุภาพของประชาชน

และสิ่งแวดล้อม

 (๒) ไม่น�าสิง่ของทีไ่ม่ใช้แล้วหรอืของเสยีทัง้หมดทีเ่กดิขึน้จากการประกอบกจิการโรงงาน ของเสยีจากวตัถดุบิ 

ของเสยีทีเ่กดิขึน้ในกระบวนการผลติ ของเสยีท่ีเป็นผลติภณัฑ์เสือ่มคณุภาพ และของเสียอนัตรายตามกฎหมายว่าด้วย

โรงงาน มูลฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนมาก�าจัดร่วมกับมูลฝอยทั่วไป

 ข้อ ๒๖ การก�าจัดมูลฝอยทั่วไปให้ด�าเนินการตามวิธีหนึ่งวิธีใด ดังต่อไปนี้

 (๑) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล

 (๒) การเผาในเตาเผา

 (๓) การหมักท�าปุ๋ยและการหมักท�าก๊าซชีวภาพ
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 (๔) การก�าจัดแบบผสมผสาน

 (๕) วิธีอื่นตามที่รัฐมนตรีก�าหนด

 ข้อ ๒๗ การฝังกลบอย่างถูกหลกัสขุาภบิาล ต้องด�าเนนิการให้เป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง ผลการศกึษา

ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้

 (๑) มีสถานท่ีตั้งเหมาะสม มีบริเวณเพียงพอในการฝังกลบโดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย เหตุร�าคาญ หรือ

ความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นด้วย 

 (๒) มีพื้นที่แนวกันชนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่ฝังกลบมูลฝอยทั่วไปเพื่อจัดเป็นพื้นที่ส�าหรับ

ปลูกต้นไม้ ถนน รางระบายน�้าผิวดิน เพื่อลดปัญหาด้านทัศนียภาพจากการฝังกลบ และปัญหากลิ่นรบกวน

 (๓) มรีะบบป้องกันการปนเป้ือนของน�า้ใต้ดินจากน�า้ชะมูลฝอย โดยมกีารบดอดัก้นบ่อด้านล่างและด้านข้าง

ให้แน่นและปูด้วยแผ่นวัสดุกันซึม 

 (๔) มรีะบบรวบรวมน�า้ชะมลูฝอยจากก้นบ่อเพ่ือส่งไปยงัระบบบ�าบดัน�า้เสียท่ีสามารถป้องกนัการปนเป้ือน

น�้าใต้ดิน และมีกระบวนการบ�าบัดน�้าชะมูลฝอยให้ได้มาตรฐานน�้าทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 (๕) มีการใช้ดินหรือวัสดุอื่นกลบทับทุกคร้ังท่ีมีการน�ามูลฝอยท่ัวไปไปฝังกลบ และปิดการฝังกลบ

เมือ่บ่อฝังกลบเต็ม โดยปิดทับหน้าบ่อฝังกลบด้วยดนิหนาอย่างน้อยหกสบิเซนตเิมตรหรอืวสัดอ่ืุนทีเ่หมาะสม เพือ่ป้องกนักลิน่ 

การปลิวของมูลฝอย ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงพาหะน�าโรค รวมทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 (๖) มกีารป้องกนัสตัว์และแมลงพาหะน�าโรค ฝุ่นละออง กล่ิน เสียง ความส่ันสะเทอืน หรือการด�าเนนิการ

ที่อาจก่อให้เกิดเหตุร�าคาญ หรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 (๗) ต้องมีระบบรวบรวมและระบายก๊าซออกจากหลุมฝังกลบ และมีระบบเผาท�าลายก๊าซ หรือมีระบบ

การน�าก๊าซไปใช้ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่น

 (๘) มีบ่อส�าหรับตรวจสอบการปนเปื้อนของน�้าใต้ดิน และในระหว่างการด�าเนินการฝังกลบ ให้รายงานผล

การตรวจสอบคุณภาพน�้าต่อราชการส่วนท้องถิ่นด้วย

 ข้อ ๒๘ การเผาในเตาเผาต้องด�าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาความเหมาะสม

และความเป็นไปได้ และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้

 (๑) มีสถานท่ีตั้งเหมาะสม มีขนาดพ้ืนท่ีเหมาะสมกับกระบวนการเผามูลฝอยทั่วไป มีการระบายอากาศ

และแสงสว่างที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

 (๒) มีที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะตามข้อบัญญัตินี้

 (๓) มีพื้นท่ีแนวกันชนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานท่ีเผามูลฝอยทั่วไปเพ่ือจัดเป็นพ้ืนที่ส�าหรับ

ปลูกต้นไม้ ถนน รางระบายน�้าผิวดิน เพื่อลดปัญหาด้านทัศนียภาพจากการเผาและปัญหากลิ่นรบกวน

 (๔) ต้องเผามูลฝอยทั่วไปที่อุณหภูมิไม่ต�่ากว่าแปดร้อยห้าสิบองศาเซลเซียส และมีระบบควบคุมคุณภาพ

อากาศทีป่ล่อยออกจากปล่องเตาเผามลูฝอยทัว่ไปให้ได้มาตรฐานควบคมุการปล่อยทิง้อากาศเสียจากเตาเผามลูฝอย

ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 (๕) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน�าโรค ฝุ่นละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือการด�าเนินการ

ที่อาจก่อให้เกิดเหตุร�าคาญ หรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 (๖) มกีารบ�าบดัน�า้เสยีจากระบบก�าจดั และน�า้เสยีใด ๆ  ทัง้หมดทีเ่กดิขึน้ภายในสถานทีก่�าจดัให้ได้มาตรฐาน

ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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 (๗) มีพื้นท่ีส�าหรับเก็บเถ้าหนักท่ีมีการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีระบบในการน�าเถ้าหนัก

ไปก�าจัดเป็นประจ�า โดยใช้วิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ที่มีการป้องกันน�้าชะขี้เถ้า

ปนเปื้อนแหล่งน�้าผิวดินและใต้ดิน หรือมีระบบการน�าเถ้าหนักไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น

 (๘) มีพืน้ทีส่�าหรบัเกบ็เถ้าลอยทีม่กีารป้องกนัผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม และมรีะบบในการน�าเถ้าลอยออก

ไปก�าจัดเป็นประจ�า โดยใช้วิธีการฝังกลบอย่างปลอดภัย (Secured Landfill) ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือมีระบบ

การน�าเถ้าลอยไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น

 ข้อ ๒๙ การหมักท�าปุ๋ยและการหมักท�าก๊าซชีวภาพ ต้องด�าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ผลการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้

 (๑) มีสถานที่ตั้งเหมาะสม

 (๒) มีระบบคัดแยกมูลฝอยทั่วไปเพื่อน�ามาหมักท�าปุ๋ยหรือท�าก๊าซชีวภาพ ซึ่งอาจมีอาคารที่มีขนาดพื้นท่ี

เหมาะสม และมีการระบายอากาศและแสงสว่างที่เพียงพอต่อการคัดแยกดังกล่าว

 (๓) มีระบบบ�าบัดกลิ่นจากมูลฝอยทั่วไปภายในอาคารคัดแยกมูลฝอยทั่วไป

 (๔) มกีารป้องกนัสตัว์และแมลงพาหะน�าโรค ฝุ่นละออง กล่ิน เสียง ความส่ันสะเทอืน หรือการด�าเนนิการ

ที่อาจก่อให้เกิดเหตุร�าคาญ หรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 (๕) มูลฝอยท่ัวไปจากการคัดแยกส่วนที่หมักท�าปุ๋ยหรือหมักท�าก๊าซชีวภาพไม่ได้ ต้องมีระบบก�าจัด หรือ

ส่งไปก�าจัดโดยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลหรือการเผาในเตาเผา หรืออาจมีการน�ามูลฝอยทั่วไปที่น�ากลับ

มาใช้ใหม่ได้ไปใช้ประโยชน์

 (๖) ต้องบ�าบัดน�้าชะมูลฝอยทั่วไป น�้าเสียจากสถานที่คัดแยก และสถานที่หมักท�าปุ๋ยหรือท�าก๊าซชีวภาพ

ให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 (๗) กรณีหมักท�าก๊าซชีวภาพ บ่อหมักต้องเป็นระบบปิด มีการน�าก๊าซชีวภาพไปใช้ประโยชน์ และมีระบบ

เผาก๊าซทิ้งกรณีระบบการใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพหยุดการท�างาน 

 ข้อ ๓๐ การก�าจัดแบบผสมผสานโดยใช้วิธีการก�าจัดมูลฝอยทั่วไปมากกว่าหนึ่งวิธี ต้องด�าเนินการให้เป็น

ไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะของแต่ละวิธีที่ก�าหนดตามข้อบัญญัตินี้ 

หมวด ๓

ใบอนุญาต

  

 ข้อ ๓๑ ห้ามมิให้ผู้ใดด�าเนินกิจการรับท�าการขน หรือก�าจัดมูลฝอยทั่วไป โดยท�าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ

ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 ข้อ ๓๒ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ด�าเนินกิจการรับท�าการขน หรือก�าจัดมูลฝอยทั่วไปโดยท�าเป็นธุรกิจหรือ

โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคดิค่าบรกิารในเขตราชการส่วนท้องถิน่ จะต้องยืน่ค�าขอรบัใบอนญุาตตามแบบ

ที่ก�าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 

 (๑) ส�าเนาบัตรประจ�าตัว (ประชาชน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ อื่นๆระบุ...........)

 (๒) ส�าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 (๓) อื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก�าหนดและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
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 ข้อ ๓๓ เมื่อได้รับค�าขอรับใบอนุญาตหรือค�าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบ 

ความถูกต้องของค�าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

แจ้งต่อผู้ยืน่ค�าขอให้แก้ไขเพิม่เติมเพ่ือด�าเนนิการ หากไม่สามารถด�าเนนิการได้ในขณะนัน้ ให้จดัท�าบนัทึกความบกพร่อง

และรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก�าหนด โดยให้เจ้าหน้าท่ีและผู้ยื่นค�าขอลงนาม

ไว้ในบันทึกนั้นด้วย 

 เจ้าพนกังานท้องถิน่ต้องออกใบอนญุาตหรอืมหีนงัสอืแจ้งค�าสัง่ไม่อนญุาตพร้อมด้วยเหตผุลให้ผูข้ออนญุาต

ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค�าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก�าหนดในข้อบัญญัตินี้

 ในกรณทีีม่เีหตจุ�าเป็นทีเ่จ้าพนกังานท้องถ่ินไม่อาจออกใบอนญุาตหรือยงัไม่อาจมคี�าสัง่ไม่อนญุาตได้ภายใน

ก�าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งคร้ังละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้องมีหนังสือแจ้ง

การขยายเวลาและเหตจุ�าเป็นแต่ละครัง้ให้ผูข้ออนญุาตทราบก่อนส้ินก�าหนดเวลาตามวรรคสองหรอืตามทีไ่ด้ขยายเวลา

ไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค�าขอทราบ

ถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส�าเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง

 ข้อ ๓๔ ผูไ้ด้รบัอนญุาตต้องมารบัใบอนญุาตภายในสบิห้า(หรือตามทีเ่หน็สมควร)วนันบัแต่วนัทีไ่ด้รบัหนงัสอื

แจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว 

 ข้อ ๓๕ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้

เพียงในเขตอ�านาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น

 การขอต่ออายใุบอนุญาตจะต้องยืน่ค�าขอก่อนใบอนญุาตสิน้อาย ุเมือ่ได้ยืน่ค�าขอพร้อมกบัเสยีค่าธรรมเนยีม

แล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต

 ข้อ ๓๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ

 ข้อ ๓๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท�าลาย หรือช�ารุดในสาระที่ส�าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นค�าขอ

รบัใบแทนใบอนญุาตภายในสบิห้าวนันบัแต่วนัทีไ่ด้ทราบถงึการสูญหาย ถกูท�าลาย หรอืช�ารดุ ตามแบบทีก่�าหนดไว้ท้าย

ข้อบัญญัตินี้

 การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

ดังต่อไปนี้

 (๑) ในกรณใีบอนญุาตสญูหาย ให้ผูย้ืน่ค�าขอรบัใบแทนใบอนญุาตน�าส�าเนาบนัทกึการแจ้งความต่อพนกังาน

เจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย

 (๒) ในกรณใีบอนญุาตถกูท�าลาย หรอืช�ารดุในสาระทีส่�าคญั ให้ผู้ย่ืนค�าขอรบัใบแทนใบอนุญาตน�าใบอนุญาตเดมิ

เท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย

 ข้อ ๓๘ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู ้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบท

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาต

ในเรื่องที่ก�าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจ

สั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน

 ข้อ ๓๙ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจออกค�าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต

 (๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก

 (๒) ต้องค�าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท�าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
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 (๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง 

หรือข้อบัญญัติน้ี หรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก�าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับ

ใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ

ของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด�ารงชีพของประชาชน

 ข้อ ๔๐ ค�าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค�าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท�าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ 

ในกรณทีีไ่ม่พบผูร้บัใบอนญุาต หรอืผูร้บัใบอนุญาตไม่ยอมรบัค�าสัง่ดงักล่าว ให้ส่งค�าสัง่โดยทางไปรษณย์ีตอบรบั หรอื

ให้ปิดค�าส่ังน้ันไว้ในท่ีเปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล�าเนาหรือส�านักท�าการงานของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับ

ใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค�าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค�าสั่งไปถึง หรือวันปิดค�าสั่ง แล้วแต่กรณี

 ข้อ ๔๑ ผูถ้กูสัง่เพกิถอนใบอนญุาตจะขอรบัใบอนญุาตส�าหรบัการประกอบกจิการทีถ่กูเพกิถอนใบอนญุาต

อีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก�าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

หมวด ๔

ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ

  

 ข้อ ๔๒ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่การให้บริการขนมูลฝอยทั่วไป

ของราชการส่วนท้องถ่ิน หรอืเขตพืน้ท่ีท่ีราชการส่วนท้องถ่ินมอบให้บคุคลอืน่ด�าเนนิการแทนจะต้องเสียค่าธรรมเนยีม

การให้บริการขนและก�าจัดมูลฝอยทั่วไปแก่ราชการส่วนท้องถิ่นตามอัตราที่ก�าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

 ข้อ ๔๓ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก�าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้

ในวันที่มารับใบอนุญาตส�าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุส�าหรับกรณี

ทีเ่ป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาทียั่งด�าเนนิกิจการนัน้ ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนยีมภายในเวลาทีก่�าหนด ให้ช�าระ

ค่าปรับเพิม่ขึน้อกีร้อยละยีส่บิของจ�านวนค่าธรรมเนยีมทีค้่างช�าระ เว้นแต่ผูไ้ด้รบัใบอนญุาตจะได้บอกเลกิการด�าเนนิ

กิจการนั้นก่อนถึงก�าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป

 ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช�าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง 

ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมอี�านาจสัง่ให้ผูน้ัน้หยดุการด�าเนนิกจิการไว้จนกว่าจะได้เสยีค่าธรรมเนยีมและค่าปรบัจนครบ

จ�านวน 

 ข้อ ๔๔ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น

หมวด ๕

ค่าบริการขั้นสูง

  

 ข้อ ๔๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ด�าเนินกิจการตามข้อบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ใช้บริการ

ได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามที่ก�าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
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หมวด ๖

บทก�าหนดโทษ

  

 ข้อ ๔๖ ผู้ใดฝ่าฝืนค�าสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่ก�าหนดไว้ใน

บทก�าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

บทเฉพาะกาล

(ถ้าไม่มีหมวดนี้ให้ตัดออก)

  

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

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

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

 ประกาศ ณ วันที่………………....... 

(ลงชื่อ)

(………………………………….......)

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล………………

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(…………………………)

นายอ�าเภอ………………… 
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กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการขน ก�าจัด และการออกใบอนุญาต

ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบล……………………..

การจัดการมูลฝอยทั่วไป 

พ.ศ. ….

  

๑. ค่าขนมูลฝอยทั่วไป 

 (ก) ค่าขนมูลฝอยทั่วไป เป็นรายเดือน 

  ๑) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน ๒๐ ลิตร  เดือนละ .... บาท

  ๒) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร ให้คิดเป็นหน่วย 

   ทุกๆ ๒๐ ลิตร ในอัตราต่อหน่วย  เดือนละ .... บาท

   (เศษไม่เกิน ๑๐ ลิตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย

   เศษเกิน ๑๐ ลิตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย) 

  ๓) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร 

   แต่ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร เดือนละ  .... บาท

  ๔) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร 

   ให้คิดเป็นหน่วย ทุกๆ ๑ ลูกบาศก์เมตร 

   ในอัตราต่อหน่วย  เดือนละ .... บาท  

   (เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย 

   เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย) 

 (ข) ค่าขนมูลฝอยทั่วไป เป็นครั้งคราว

  ๑) กรณีที่มีปริมาณไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร  ครั้งละ .... บาท

  ๒) กรณีที่มีปริมาณเกิน ๕๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร  

     ครั้งละ .... บาท

  ๓) กรณีที่มีปริมาณเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหน่วย ทุกๆ ๑ ลูกบาศก์เมตร 

   ในอัตราต่อหน่วย  ครั้งละ .... บาท

   (เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย 

   เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)

๒. ค่าก�าจัดมูลฝอยทั่วไป

 (ก) ค่าก�าจัดมูลฝอยทั่วไป เป็นรายเดือน 

  ๑) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน ๒๐ ลิตร  เดือนละ ....  บาท

  ๒) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร ให้คิดเป็นหน่วย 

   ทุกๆ ๒๐ ลิตร ในอัตราต่อหน่วย  เดือนละ  .... บาท

   (เศษไม่เกิน ๑๐ ลิตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย

   เศษเกิน ๑๐ ลิตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)



43
ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

  ๓) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร  

     เดือนละ ....  บาท

  ๔) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร  ให้คิดเป็นหน่วย 

   ทุกๆ ๑ ลูกบาศก์เมตร ในอัตราต่อหน่วย  เดือนละ  .... บาท

   (เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย 

   เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย) 

 (ข) ค่าก�าจัดมูลฝอยทั่วไป เป็นครั้งคราว

  ๑) กรณีที่มีปริมาณไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร หน่วยละ .... บาท

  ๒) กรณีที่มีปริมาณเกิน ๕๐๐ ลิตร 

   แต่ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร  หน่วยละ .... บาท

  ๓) กรณีที่มีปริมาณเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร 

   ให้คิดเป็นหน่วย ทุกๆ ๑ ลูกบาศก์เมตร 

   ในอัตราต่อหน่วย  หน่วยละ .... บาท

   (เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย 

   เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)

 (ค) ค่าก�าจัดมูลฝอยทั่วไป กรณีสถานที่พักนักท่องเที่ยว

  ให้คิดเพิ่มในอัตรา  .... บาทต่อคนต่อวัน

๓. ค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตด�าเนินกิจการรับท�าการเก็บ ขน หรือก�าจัดมูลฝอยทั่วไปโดยท�าเป็นธุรกิจ

หรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 

 (ก) รับท�าการขนมูลฝอยทั่วไป  ฉบับละ .... บาท

 (ข) รับท�าการก�าจัดมูลฝอยทั่วไป ฉบับละ .... บาท
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

อัตราค่าบริการขั้นสูงการให้บริการขน และก�าจัด

ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบล……………………..

การจัดการมูลฝอยทั่วไป 

พ.ศ. ….

  

๑. ค่าขนมูลฝอยทั่วไป 

 (ก) ค่าขนมูลฝอยทั่วไป เป็นรายเดือน 

  ๑) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน ๒๐ ลิตร  เดือนละ .... บาท

  ๒) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร ให้คิดเป็นหน่วย 

   ทุกๆ ๒๐ ลิตร ในอัตราต่อหน่วย  เดือนละ .... บาท

   (เศษไม่เกิน ๑๐ ลิตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย

   เศษเกิน ๑๐ ลิตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย) 

  ๓) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร 

   แต่ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร เดือนละ  .... บาท

  ๔) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร 

   ให้คิดเป็นหน่วย ทุกๆ ๑ ลูกบาศก์เมตร 

   ในอัตราต่อหน่วย  เดือนละ .... บาท  

   (เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย 

   เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย) 

 (ข) ค่าขนมูลฝอยทั่วไป เป็นครั้งคราว

  ๑) กรณีที่มีปริมาณไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร  ครั้งละ .... บาท

  ๒) กรณีที่มีปริมาณเกิน ๕๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร  

     ครั้งละ .... บาท

  ๓) กรณีที่มีปริมาณเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหน่วย ทุกๆ ๑ ลูกบาศก์เมตร 

   ในอัตราต่อหน่วย  ครั้งละ .... บาท

   (เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย 

   เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)

๒. ค่าก�าจัดมูลฝอยทั่วไป

 (ก) ค่าก�าจัดมูลฝอยทั่วไป เป็นรายเดือน 

  ๑) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน ๒๐ ลิตร  เดือนละ ....  บาท

  ๒) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร ให้คิดเป็นหน่วย 

   ทุกๆ ๒๐ ลิตร ในอัตราต่อหน่วย  เดือนละ  .... บาท

   (เศษไม่เกิน ๑๐ ลิตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย

   เศษเกิน ๑๐ ลิตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)



45
ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

  ๓) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร  

     เดือนละ ....  บาท

  ๔) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร  ให้คิดเป็นหน่วย 

   ทุกๆ ๑ ลูกบาศก์เมตร ในอัตราต่อหน่วย เดือนละ  .... บาท

   (เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย 

   เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย) 

 (ข) ค่าก�าจัดมูลฝอยทั่วไป เป็นครั้งคราว

  ๑) กรณีที่มีปริมาณไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร หน่วยละ .... บาท

  ๒) กรณีที่มีปริมาณเกิน ๕๐๐ ลิตร 

   แต่ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร  หน่วยละ .... บาท

  ๓) กรณีที่มีปริมาณเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร 

   ให้คิดเป็นหน่วย ทุกๆ ๑ ลูกบาศก์เมตร 

   ในอัตราต่อหน่วย  หน่วยละ .... บาท

   (เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย 

   เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)

 (ค) ค่าก�าจัดมูลฝอยทั่วไป กรณีสถานที่พักนักท่องเที่ยว

  ให้คิดเพิ่มในอัตรา  .... บาทต่อคนต่อวัน 
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

แบบค�าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต

ประกอบกิจการ..................................................................................

เขียนที่................................................................

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

 ๑. ข้าพเจ้า....................................................................................... อาย.ุ..............ปี สญัชาต.ิ.......................... 

โดย......................................................................................................................ผู้มอี�านาจลงนามแทนนติิบคุคลปรากฏ

ตาม................................................................................................................................................................................... 

ทีอ่ยูเ่ลขที.่..........................หมู่ท่ี...............ตรอก/ซอย.........................................ถนน....................................................

แขวง/ต�าบล....................................................เขต/อ�าเภอ............................................จังหวดั........................................

หมายเลขโทรศัพท์...............................................................ผู้ขออนุญาต

 ๒. พร้อมค�าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้วดังนี้

    ส�าเนาบัตรประจ�าตัว (ประชาชน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ อื่นๆ ระบุ...............................)

    ส�าเนาใบอนญุาตตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง ได้แก่...............................................................................

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

    หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

    ใบมอบอ�านาจ (ในกรณีที่มีการมอบอ�านาจ)

    ส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

    หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ�านาจลงนามแทนนิติบุคคล

    เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก�าหนด คือ

   ๑).......................................................................

   ๒).......................................................................

 ขอรับรองว่าข้อความในค�าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ

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

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

ค�าขอเลขที่......./...........

(เจ้าหน้าที่กรอก)
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ส่วนของเจ้าหน้าที่

ใบรับค�าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต

เลขที่............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..............

ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ

    ไม่ครบ คือ

    ๑)..............................................................

    ๒)..............................................................

    ๓)..............................................................

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

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

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

ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต

ใบรับค�าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต

เลขที่..........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..............

ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ

    ไม่ครบ คือ

    ๑)..............................................................

    ๒)..............................................................

    ๓)..............................................................

ดงันัน้ กรุณาน�าเอกสารหลกัฐานทีย่งัไม่ครบทัง้หมดมายืน่ต่อเจ้าพนกังานท้องถิน่ภายใน......วนันบัต้ังแต่วนันีเ้ป็นต้นไป

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

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

                ต�าแหน่ง...........................................
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ที่ .........................    ส�านักงาน..................................................

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

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

เรื่อง ค�าแนะน�าให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ

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

อ้างถึง ใบรับค�าขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. ..........

 ตามที่ท่านได้ยื่นค�าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ...................................................

และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับค�าขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น

 เนื่องจากเจ้าพนักงานได้ตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ระบบก�าจัด

หรอืบ�าบดัของเสยีและอืน่ๆ ของสถานท่ีประกอบกิจการของท่านแล้วพบว่ายงัไม่ถกูต้อง ครบถ้วน ตามทีก่�าหนดไว้ใน 

ข้อก�าหนดของท้องถิ่น ดังนี้

  ๑) ....................................................................................................................................................

  ๒) ...................................................................................................................................................

  ๓) ...................................................................................................................................................

  ๔) ...................................................................................................................................................

 ฉะน้ัน จึงขอให้ท่านแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์เพื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะได้ด�าเนินการพิจารณาการ

อนุญาตต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

      (ลงชื่อ)

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

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

                  เจ้าพนักงานท้องถิ่น

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

.....................................
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ...............................................................  โทร. ............................................

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

เรื่อง รายงานผลการตรวจสภาพของสถานที่ประกอบกิจการเพื่อประกอบการพิจารณาการอนุญาต

เรียน เจ้าพนักงานท้องถิ่น

 ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นได้รับค�าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ.........................................................

และได้ออกใบรับค�าขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. .......... นั้น

 จากการตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ระบบก�าจัดหรือบ�าบัดของเสีย

และอื่นๆ ของสถานที่ประกอบกิจการดังกล่าวแล้วพบว่า

  ครบถ้วนถูกต้องตามที่ก�าหนดไว้ในข้อก�าหนดของท้องถิ่น

  ไม่ครบ ดังนี้

  ๑. ..........................................................................

  ๒. ..........................................................................

  ๓. ..........................................................................

  ๔. ..........................................................................

 ฉะนั้น จึงมีความเห็นว่า  สมควรอนุญาต

     สมควรอนุญาตโดยมีเงื่อนไขดังนี้

     ๑. .............................................................................................

     ๒. .............................................................................................

     ๓. .............................................................................................

     ๔. .............................................................................................

     ไม่สมควรอนุญาต

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

      

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

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

         เจ้าพนักงานสาธารณสุข/ผู้ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ที่ .........................    ส�านักงาน................................................

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

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

เรื่อง แจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ...............................................................................

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

อ้างถึง ใบรับค�าขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. ..........

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ................................................................................................

   ๒. .................................................................................................

 ตามทีท่่านได้ยืน่ค�าขอรบัใบอนญุาตประกอบกจิการ........................................................................................

และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับค�าขออนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น

 เนือ่งจากมเีหตจุ�าเป็นทีเ่จ้าพนกังานท้องถิน่ไม่สามารถออกใบอนญุาตหรือยงัไม่สามารถมคี�าส่ังไม่อนญุาต

ได้ภายในเวลา ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับค�าขอดังกล่าวดังนี้

  ๑. ..................................................................................

  ๒. ...................................................................................

  ๓. ...................................................................................

 ดังนั้น จึงขอแจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตออกไปเป็นเวลา ๑๕ วันนับแต่วันที่............................... 

และต้องขออภัย มา ณ โอกาสนี้ด้วย

  

ขอแสดงความนับถือ

      (ลงชื่อ)

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

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

                  เจ้าพนักงานท้องถิ่น

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

.....................................
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ที่ .........................    ส�านักงาน.................................................

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

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

เรื่อง แจ้งการอนุญาตประกอบกิจการ.............................................................................................................

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

อ้างถึง ใบรับค�าขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. ..........

 ตามที่ท่านได้ยื่นค�าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ.................................................................................

และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับค�าขออนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น

 บัดนี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาออกใบอนุญาตให้แก่ท่านเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ท่านมาติดต่อขอรับ

ใบอนุญาต ณ ส�านักงาน..............................................................................ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันได้รับหนังสือนี้ 

 ทั้งนี้ หากท่านไม่สามารถมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาดังกล่าว กรุณาแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ทราบด้วย

  

ขอแสดงความนับถือ

      (ลงชื่อ)

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

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

                  เจ้าพนักงานท้องถิ่น

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

.....................................
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ใบอนุญาต

ประกอบกิจการ..................................................................

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

 (๑) เจ้าพนกังานท้องถิน่อนญุาตให้........................................................................สญัชาต.ิ.............................

อยูบ้่านเลขที.่................หมูท่ี.่.......ต�าบล.............................อ�าเภอ................................จังหวดั........................................

หมายเลขโทรศัพท์...........................................

 ชือ่สถานประกอบกิจการ..................................................................... ประเภท............................................. 

ตัง้อยูเ่ลขที.่.............หมูท่ี.่.......ต�าบล.............................อ�าเภอ...................................จงัหวดั........................................

หมายเลขโทรศัพท์...........................................

 อัตราค่าธรรมเนียมปีละ.....................บาท(................................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่...........เลขที่.................ลงวันที่............................................

 (๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�าหนดในข้อ

ก�าหนดของท้องถิ่น

 (๓) หากปรากฏในภายหลงัว่าการประกอบกจิการทีไ่ด้รบัอนญุาตนีเ้ป็นการขดัต่อกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วข้อง

โดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้

 (๔) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ

  ๔.๑) ....................................................................................................................................................

  ๔.๒) ....................................................................................................................................................

 (๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

 (๖) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่.............เดือน..................................พ.ศ. .............

     (ลงชื่อ)

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

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

                  เจ้าพนักงานท้องถิ่น

      

      

ค�าเตือน (๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตน้ีไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอด

เวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท

  (๒) หากประสงค์จะประกอบกจิการในปีต่อไปต้องยืน่ค�าขอต่ออายใุบอนญุาตก่อนวนัทีใ่บอนญุาตส้ินอายุ

(มีต่อด้านหลัง)
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม

วัน/เดือน/ปี

ที่ออกใบอนุญาต

วัน/เดือน/ปี

ที่สิ้นอายุใบอนุญาต

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ)

เจ้าพนักงานท้องถิ่นเล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ปี
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ที่ .........................    ส�านักงาน...................................................

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

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

เรื่อง ค�าสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ

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

อ้างถึง (๑) ใบรับค�าขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต เลขที่.................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. ........

 (๒) หนงัสอืแจ้งค�าแนะน�าให้แก้ไขปรับปรงุสภาพของสถานทีป่ระกอบกจิการ ที.่.............. ลว. ...................

 ตามทีท่่านได้ยืน่ค�าขอรบัใบอนญุาต/ต่ออายใุบอนญุาตประกอบกจิการ......................................................

และเจ้าพนกังานได้มหีนงัสอืแจ้งค�าแนะน�าให้ท่านแก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานทีป่ระกอบกจิการให้ถกูต้อง ครบถ้วน 

ตามที่ก�าหนดไว้ในข้อก�าหนดของท้องถิ่นภายในเวลาที่ก�าหนด ตามที่อ้างถึงนั้น 

 จากการตรวจสอบปรากฏว่าท่านไม่สามารถแก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานท่ีประกอบกิจการให้ถูกต้อง 

ครบถ้วน ตามที่ก�าหนดไว้ในข้อก�าหนดของท้องถิ่น ดังนี้

  ๑. ......................................................................................................................................................

  ๒. .....................................................................................................................................................

  ๓. .....................................................................................................................................................

  ๔. .....................................................................................................................................................

  ๕. .....................................................................................................................................................

 ดังน้ัน อาศัยอ�านาจตามมาตรา ๕๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีค�าสั่งไม่ออกใบอนุญาตให้ท่านประกอบกิจการตามที่ได้ยื่นค�าขอไว้

 อนึง่ หากท่านไม่พอใจค�าสัง่นี ้ท่านมีสทิธอิทุธรณ์ต่อรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุได้ภายในสามสบิวัน

นับแต่วันทราบค�าสั่งนี้

 ทัง้นี ้การอทุธรณ์ไม่เป็นเหตทุเุลาการบงัคบัตามค�าสัง่ เว้นแต่รฐัมนตรจีะเหน็สมควรให้มกีารทเุลาการบงัคบั

ตามค�าสั่งนั้นไว้ชั่วคราว

ขอแสดงความนับถือ

      (ลงชื่อ)

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

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

                  เจ้าพนักงานท้องถิ่น

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

..................................... 
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างข้อบัญญัติการจัดการสิ่งปฏิกูล

พ.ศ. ....

หลักการ

 ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูล

เหตุผล

 โดยทีก่ารจดัการสิง่ปฏกิลูทีไ่ม่ถกูต้องด้วยสขุลกัษณะอาจเป็นอนัตรายต่อสขุภาพของประชาชน การจดัการ

สิง่ปฏกิลูทีเ่หมาะสมและถกูสขุลกัษณะจะควบคมุและป้องกนัไม่ให้มกีารแพร่กระจายของโรคและไม่ก่อให้เกดิเหตุเดือดร้อน

ร�าคาญต่อประชาชน และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ซึ่งการจัดการสิ่งปฏิกูลมีขั้นตอนการด�าเนินการ

หลายขัน้ตอนตัง้แต่การเก็บ ขน และก�าจดั สมควรก�าหนดหลักเกณฑ์ วธิกีาร และมาตรการเกีย่วกบัสุขลักษณะในการ

จัดการสิ่งปฏิกูล หลักเกณฑ์การอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด�าเนินกิจการรับท�าการเก็บ ขน หรือก�าจัดสิ่งปฏิกูลโดยท�า

เป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ และอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน หรือ

ก�าจัดสิ่งปฏิกูลของราชการส่วนท้องถิ่นและอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด�าเนินกิจการ

รับท�าการเก็บ ขน หรอืก�าจดัสิง่ปฏกิลูโดยท�าเป็นธรุกจิหรอืโดยได้รบัประโยชน์ตอบแทนด้วยการคดิค่าบรกิาร จงึตรา

ข้อบัญญัตินี้ 
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

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

การจัดการสิ่งปฏิกูล 
พ.ศ. ….

  

 โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูล
 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การบริหารส่วนต�าบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ 
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนต�าบล……..................…
โดยความเหน็ชอบของสภาองค์การบรหิารส่วนต�าบล…….........…และนายอ�าเภอ…..…......................จงึตราข้อบญัญตัิ
ไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบล........……………….การจัดการสิ่งปฏิกูล 
พ.ศ. ….”
 ข้อ ๒ ข้อบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบล…....……. ต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
 ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้
 “สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะของคน หรือสิ่งอื่นใดที่ปนเปื้อนอุจจาระหรือปัสสาวะ
 “การจัดการสิ่งปฏิกูล” หมายความว่า กระบวนการด�าเนินการต้ังแต่การรองรับ การขน และการก�าจัด
สิ่งปฏิกูล
 “ส้วม” หมายความว่า สถานท่ีท่ีจัดไว้ส�าหรับถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะ และให้หมายความรวมถึงระบบ
รองรับสิ่งปฏิกูล 
 “ส้วมส่วนรวม” หมายความว่า ส้วมที่จัดไว้เพื่อให้บริการเป็นการทั่วไปภายในหน่วยงานของรัฐ เอกชน 
หรือสถานที่ต่าง ๆ และให้หมายความรวมถึงส้วมสาธารณะ ไม่ว่าจะมีการจัดเก็บค่าใช้จ่ายหรือไม่ 
 “ส้วมเคลื่อนที่” หมายความว่า ส้วมที่ติดตั้งในยานพาหนะหรือแพ 
 “ส้วมชั่วคราว” หมายความว่า ส้วมที่ไม่ได้สร้างเป็นการถาวร และให้หมายความรวมถึงส้วมประกอบ
ส�าเร็จรูป
 “ถงัเกบ็กกัสิง่ปฏกิลู” หมายความว่า ถังหรือบ่อทีม่ลัีกษณะท่ีมดิชดิ น�า้ซึมผ่านไม่ได้เพ่ือใช้เป็นทีร่องรับสิง่
ปฏิกูลจากส้วมก่อนขนไปก�าจัด
 “การขนสิ่งปฏิกูล” หมายความว่า การสูบส่ิงปฏิกูลจากถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลแล้วน�าไปยังระบบบ�าบัด
หรือก�าจัดสิ่งปฏิกูลรวม
 “การก�าจดัสิง่ปฏกิลู” หมายความว่า การปรบัปรงุหรอืแปรสภาพสิง่ปฏกิลูให้ปราศจากมลภาวะ สภาพอัน
น่ารังเกียจ หรือการก่อให้เกิดโรค เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์หรือท�าลาย 
 “กากตะกอน” หมายความว่า ส่วนที่เป็นของแข็งซึ่งเหลือจากการก�าจัดสิ่งปฏิกูล
 “ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนต�าบล..........................
 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล........…………
 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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 ข้อ ๔ ให้นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบล………….เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบญัญติันี ้และให้มอี�านาจ
ออกระเบียบ ประกาศ หรือค�าสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

หมวด ๑
บททั่วไป

  

 ข้อ ๕ การจัดการสิ่งปฏิกูลในเขตราชการส่วนท้องถิ่นเป็นอ�านาจของราชการส่วนท้องถิ่น 
 ในการด�าเนนิการตามวรรคหน่ึง ราชการส่วนท้องถิน่อาจร่วมกบัหน่วยงานของรฐัหรอืราชการส่วนท้องถิน่อืน่
ด�าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้ 
 ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรราชการส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้บุคคลใดด�าเนินการขน หรือก�าจัดสิ่งปฏิกูลแทน
ภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่นหรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด�าเนินกิจการรับท�าการขน หรือ
ก�าจัดสิ่งปฏิกูลโดยท�าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการก็ได้ 
 ข้อ ๖ ในกรณทีีเ่จ้าพนกังานท้องถิน่จะมอบให้บคุคลอืน่ด�าเนนิการขนสิง่ปฏกิลูแทน หรอืจะอนญุาตให้บคุคลใด
ด�าเนินกิจการขนสิ่งปฏิกูลโดยท�าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นประกาศก�าหนดเขตพื้นที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้บุคคลอื่นด�าเนินการขนสิ่งปฏิกูลแทน หรือเขตพื้นที่
การอนุญาตให้บคุคลใดด�าเนนิกจิการขนส่ิงปฏกิลูโดยท�าเป็นธรุกจิหรอืโดยได้รบัประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบรกิาร 
แล้วแต่กรณี และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 
 ข้อ ๗ ห้ามมใิห้ผูใ้ดถ่าย เท ท้ิง หรอืท�าให้มขีึน้ในท่ีหรอืทางสาธารณะซึง่สิง่ปฏกิลู นอกจากถ่าย เท ทิง้ หรอื
ก�าจัด ณ สถานที่หรือตามวิธีที่ราชการส่วนท้องถิ่นก�าหนดหรือจัดให้
 ข้อ ๘ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น
ทีด่�าเนนิการภายใต้ข้อตกลงร่วมกนั และบคุคลซึง่ราชการส่วนท้องถิน่มอบให้ด�าเนนิการขน และก�าจดัสิง่ปฏกิลูภายใต้
การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ด�าเนินกิจการ
รบัท�าการขน และก�าจดัสิง่ปฏกิลูโดยท�าเป็นธรุกจิหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคดิค่าบริการ แล้วแต่กรณี 
ต้องด�าเนนิการเกบ็ ขน และก�าจดัสิง่ปฏกิลูให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วธิกีาร และเง่ือนไขทีก่�าหนดไว้ตามข้อบญัญตันิี้ 
รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 ข้อ ๙ ในกรณีที่มีการจัดงานมหรสพ งานเทศกาล งานแสดงสินค้า การชุมนุม การชุมนุมสาธารณะ
หรอืกิจกรรมอืน่ใดในลกัษณะท�านองเดียวกนัซึง่ใช้เวลาในการด�าเนนิการตัง้แต่สามชัว่โมงขึน้ไป ผูจั้ดหรือผูรั้บผดิชอบ
การด�าเนินการดงักล่าว ต้องจดัให้มส้ีวม ส้วมส่วนรวม ส้วมเคลือ่นที ่หรอืส้วมชัว่คราวทีถ่กูสขุลกัษณะส�าหรบัให้บรกิาร
อย่างเพียงพอ 
 เมือ่การด�าเนนิการตามวรรคหนึง่เสรจ็ส้ิน ในกรณทีีม่กีารติดต้ังส้วมเคล่ือนทีห่รือส้วมชัว่คราว ให้ผู้จดัหรอื
ผูร้บัผดิชอบรือ้ถอนและปรบัสภาพพืน้ท่ีบรเิวณดังกล่าวให้เรียบร้อยและถกูสขุลกัษณะ ในการนีใ้ห้เจ้าพนกังานท้องถิน่
หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอ�านาจตรวจสอบความเรียบร้อยในการรื้อถอนและปรับสภาพพื้นที่ดังกล่าว
 ข้อ ๑๐ ในกรณีท่ีเกิดสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน ให้ราชการส่วนท้องถ่ินหรือหน่วยงานของรัฐจัดให้มีส้วมเคลื่อนที่หรือส้วมชั่วคราวที่ถูกสุขลักษณะส�าหรับ
ให้บริการตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ 
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หมวด ๒
หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการสิ่งปฏิกูล

  

ส่วนที่ ๑
สุขลักษณะของห้องส้วม

 ข้อ ๑๑ เจ้าของหรอืผูค้รอบครองอาคาร หรือสถานทีท่ีใ่ห้บริการส้วมส่วนรวมต้องด�าเนนิการให้ส้วมดังกล่าว
ถูกสุขลักษณะตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ ดังต่อไปนี้
 (๑) จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปที่ถูกสุขลักษณะ สะอาด มีฝาปิดมิดชิด และอยู่ในสภาพดีไม่รั่วซึม 
ตั้งอยู่ในบริเวณอ่างล้างมือหรือบริเวณใกล้เคียง
 (๒) จัดให้มีสบู่ส�าหรับล้างมือซึ่งพร้อมใช้งานได้
 (๓) ดูแลพื้น ผนัง เพดาน โถส้วม โถปัสสาวะ และที่กดเปิดปิดน�้าของโถส้วม และโถปัสสาวะให้สะอาด 
รวมทั้งต้องบ�ารุงรักษาให้พร้อมใช้งานได้ 
 (๔) จดัให้มถัีงเกบ็กกัสิง่ปฏิกลูท่ีมสีภาพดี ไม่ช�ารดุ ไม่แตก หรอืรัว่ซึม สามารถป้องกันสตัว์และแมลงพาหะ
น�าโรค เมื่อถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลเต็มหรือเลิกใช้งานต้องขนสิ่งปฏิกูลไปก�าจัดให้ได้มาตรฐาน
 ข้อ ๑๒ ยานพาหนะหรอืแพทีมี่ส้วมเคลือ่นที ่ให้เจ้าของยานพาหนะหรอืแพต้องด�าเนนิการให้ส้วมดงักล่าว
ถูกสุขลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก�าหนด
 ข้อ ๑๓ ผูท้ีจ่ดัให้มส้ีวมชัว่คราวต้องด�าเนนิการให้ส้วมดังกล่าวถูกสุขลักษณะตลอดเวลาท่ีเปิดให้บริการตาม
หลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก�าหนด

ส่วนที่ ๒
สุขลักษณะในการขนสิ่งปฏิกูล

 ข้อ ๑๔ ราชการส่วนท้องถิน่ หรอืราชการส่วนท้องถิน่ร่วมกบัหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิน่อืน่
ทีด่�าเนนิการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน และบุคคลซ่ึงราชการส่วนท้องถิน่มอบให้ด�าเนินการขน และก�าจัดสิง่ปฏิกลูภายใต้
การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ด�าเนินกิจการ
รบัท�าการขน และก�าจดัสิง่ปฏกิลูโดยท�าเป็นธรุกจิหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคดิค่าบริการ แล้วแต่กรณี 
ต้องขนสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
 (๑) จดัให้มยีานพาหนะขนสิง่ปฏกูิลและอปุกรณ์ทีจ่�าเป็นตามทีก่�าหนดไว้ในข้อบัญญติันีท้ีม่จี�านวนเพยีงพอ
กับการให้บริการ
 (๒) ด�าเนนิการสบูสิง่ปฏกิลูในช่วงเวลาทีเ่หมาะสม โดยต้องมมีาตรการป้องกนักลิน่ในขณะทีท่�าการสูบสิง่ปฏิกลู 
เพื่อไม่ให้รบกวนอาคารสถานที่ใกล้เคียงจนเป็นเหตุร�าคาญ
 (๓) ท�าความสะอาดท่อส�าหรับใช้สูบสิ่งปฏิกูลหลังจากสูบสิ่งปฏิกูลเสร็จแล้ว โดยการสูบน�้าสะอาดจากถัง
เพื่อล้างภายในท่อหรือสายสูบ และท�าความสะอาดท่อหรือสายสูบด้านนอกที่สัมผัสสิ่งปฏิกูลด้วยน�้ายาฆ่าเชื้อ
 (๔) ในกรณีที่มีสิ่งปฏิกูลหกหล่น ให้ท�าลายเชื้อโรคด้วยน�้ายาฆ่าเชื้อ แล้วท�าความสะอาดด้วยน�้า
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 (๕) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม และมีสภาพพร้อมใช้งานส�าหรับผู้ปฏิบัติงานสูบ 
และขนส่ิงปฏิกูล รวมท้ังจัดให้มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ตลอดจน
เครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้น ไว้ประจ�ายานพาหนะขนสิ่งปฏิกูล และตรวจตราควบคุมให้มีการใส่อุปกรณ์หรือเครื่องมือ
ดังกล่าว
 (๖) ผู้ปฏิบัติงานสูบและขนสิ่งปฏิกูลต้องสวมเส้ือผ้ามิดชิด ถุงมือยางหนา ผ้าปิดปาก ปิดจมูก และสวม
รองเท้าพืน้ยางหุ้มแข้ง และต้องท�าความสะอาด ถงุมอืยางหนา และรองเท้าพืน้ยางหุม้แข้ง ทกุคร้ังหลงัการปฏบิตังิาน
 (๗) ต้องท�าความสะอาดยานพาหนะขนส่ิงปฏิกูลหลังจากที่ออกปฏิบัติงานอย่างน้อยวันละหนึ่งคร้ัง และ
น�้าเสียท่ีเกิดจากการท�าความสะอาดต้องเข้าสู่ระบบบ�าบัดหรือก�าจัดน�้าเสีย หรือบ่อซึม โดยบ่อซึมต้องอยู่ห่างจาก
แม่น�้า คู คลอง หรือแหล่งน�้าธรรมชาติไม่น้อยกว่าสิบเมตร
 (๘) ต้องจัดให้มีสถานที่เฉพาะที่มีขนาดกว้างขวางเพียงพอส�าหรับจอดเก็บยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูล
 (๙) ห้ามน�ายานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลไปใช้กิจการอื่น และห้ามน�าสิ่งปฏิกูลไปทิ้งในที่สาธารณะ
 ข้อ ๑๕ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น
ทีด่�าเนนิการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน และบุคคลซึง่ราชการส่วนท้องถิน่มอบให้ด�าเนนิการขน และก�าจัดสิง่ปฏิกลูภายใต้
การควบคมุดแูลของราชการส่วนท้องถิน่ รวมท้ังบคุคลซ่ึงได้รบัใบอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถ่ินให้ด�าเนินกจิการรบั
ท�าการขน และก�าจัดสิ่งปฏิกูลโดยท�าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี 
ต้องจัดให้ผู้ปฏิบัติงานที่ท�าหน้าที่สูบและขนสิ่งปฏิกูลได้รับการตรวจสุขภาพประจ�าปี และได้รับการฝึกอบรมความรู้
เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล
 ข้อ ๑๖ ยานพาหนะส�าหรับขนสิ่งปฏิกูลต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
 (๑) ถงัทีใ่ช้บรรจุสิง่ปฏิกูลต้องมีฝาเปิดและปิดอยูด้่านบน โดยสามารถปิดได้มดิชดิ ไม่รัว่ซมึ และป้องกันกลิน่ 
สัตว์ และแมลงพาหะน�าโรคได้
 (๒) ท่อหรือสายที่ใช้สูบสิ่งปฏิกูลต้องไม่รั่วซึม
 (๓) มีปั๊มสูบสิ่งปฏิกูลที่สามารถสูบตะกอนหนักได้ และมีมาตรวัดสิ่งปฏิกูลซึ่งอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี
 (๔) มีช่องเกบ็อปุกรณ์ท�าความสะอาดประจ�ายานพาหนะสบูสิง่ปฏกิลู เช่น ถงัใส่น�า้ ไม้กวาด น�า้ยาฆ่าเชือ้โรค 
เป็นต้น
 (๕) บนตวัถงัทีใ่ช้บรรจสุิง่ปฏกิลูต้องมข้ีอความว่า “ใช้เฉพาะขนส่ิงปฏิกลู” โดยสามารถมองเหน็ได้ชัดเจน
จากภายนอก
 ในกรณีทีก่ารขนสิง่ปฏกูิลด�าเนนิการโดยราชการส่วนท้องถ่ิน ให้ราชการส่วนท้องถิน่นัน้แสดงชือ่ของราชการ
ส่วนท้องถิ่นด้วยตัวหนังสือขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้านของยานพาหนะ
ขนสิ่งปฏิกูลในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
 ในกรณีท่ีการขนสิ่งปฏิกูลด�าเนินการโดยผู้ที่ได้รับมอบให้เป็นผู้ขนสิ่งปฏิกูลภายใต้การควบคุมดูแลของ
ราชการส่วนท้องถิน่ ให้ผูท้ีรั่บมอบนัน้แสดงชือ่ราชการส่วนท้องถ่ินด้วยตัวหนงัสือขนาดท่ีสามารถมองเหน็ได้ชดัเจนไว้
ทีภ่ายนอกตวัถงัด้านข้างทัง้สองด้านของยานพาหนะขนส่ิงปฏกิลู พร้อมกบัแสดงแผ่นป้ายระบชุือ่ ท่ีอยู ่และหมายเลข
โทรศัพท์ของผู้ที่ได้รับมอบในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
 ในกรณีท่ีการขนสิง่ปฏิกลูด�าเนินการโดยผู้ทีไ่ด้รบัใบอนญุาตจากราชการส่วนท้องถ่ิน ให้ผูท้ีไ่ด้รบัใบอนุญาต
แสดงรหัสหรือหมายเลขทะเบียนใบอนุญาต ในกรณีที่ได้รับใบอนุญาตจากราชการส่วนท้องถิ่นหลายแห่งให้แสดง
เฉพาะเลขทะเบยีนใบอนญุาตใบแรก และให้เกบ็ส�าเนาหลักฐานใบอนญุาตใบอืน่ไว้ท่ียานพาหนะขนส่ิงปฏกิลูเพือ่การ
ตรวจสอบ โดยทุกกรณีต้องแสดงแผ่นป้ายระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทหรือเจ้าของกิจการขนาด 
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ทีส่ามารถมองเหน็ได้ชัดเจนไว้ทีภ่ายนอกตวัถงัด้านข้างท้ังสองด้านของยานพาหนะขนสิง่ปฏิกูลในบรเิวณท่ีบคุคลภายนอก
สามารถมองเห็นได้ชัดเจนโดยตัวอักษรต้องมีความสูงไม่น้อยกว่าสิบเซนติเมตร
 ข้อ ๑๗ ในการขนสิง่ปฏิกลู ให้ราชการส่วนท้องถ่ินก�าหนดเส้นทางและออกเอกสารก�ากับการขนส่ง เพ่ือป้องกนั
การลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูล 

ส่วนที่ ๓
สุขลักษณะในการก�าจัดสิ่งปฏิกูล

 ข้อ ๑๘ การก�าจัดสิ่งปฏิกูลไม่ว่าจะใช้วิธีการใด การน�าน�้าทิ้งและกากตะกอนท่ีผ่านการก�าจัดสิ่งปฏิกูล
แล้วไปใช้ประโยชน์หรือปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมต้องได้มาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมท้ังต้องได้มาตรฐาน
ปริมาณไข่หนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไล ดังต่อไปนี้ด้วย

ประเภท ไข่หนอนพยาธิ 

จ�านวน/กรัม

หรือลิตร

แบคทีเรียอีโคไล

(Escherichia Coli Bacteria)

(จ�านวน/๑๐๐กรัม หรือ

เอ็ม.พี.เอ็น/๑๐๐ มล.)

๑. กากตะกอน น้อยกว่า ๑ น้อยกว่า ๑๐๓

๒. น�้าทิ้ง น้อยกว่า ๑ น้อยกว่า ๑๐๓

 วธิกีารเกบ็ตวัอย่างและวธิกีารตรวจหาไข่หนอนพยาธแิละแบคทเีรียอโีคไลในกากตะกอนและน�า้ทิง้ทีผ่่าน
การก�าจัดสิ่งปฏิกูลต้องเป็นไปตามที่รัฐมนตรีก�าหนด
 ข้อ ๑๙ ผูป้ฏบิติังานก�าจัดสิง่ปฏกิลูต้องได้รบัการตรวจสขุภาพประจ�าปี และผ่านการฝึกอบรมความรูเ้กีย่วกบั
การจัดการสิ่งปฏิกูลตามหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนด
 ข้อ ๒๐ ในสถานทีก่�าจดัสิง่ปฏกิลูต้องจดัให้มอีปุกรณ์ป้องกันอนัตรายท่ีเหมาะสมส�าหรบัผูป้ฏบิตังิานก�าจดั 
สิง่ปฏกิลู และมอีปุกรณ์หรอืเครือ่งมอืป้องกนัอุบตัเิหตทุีอ่าจเกิดข้ึนจากการปฏิบัตงิาน ตลอดจนเครือ่งมือปฐมพยาบาล
เบื้องต้นติดตั้งไว้
 ข้อ ๒๑ ผู้ปฏิบัติงานก�าจัดสิ่งปฏิกูลต้องสวมเสื้อคลุม ถุงมือยางหนา ผ้ายางกันเปื้อน ผ้าปิดปาก ปิดจมูก 
และสวมรองเท้าพืน้ยางหุม้แข้ง และต้องท�าความสะอาดเส้ือคลุม ถงุมอืยางหนา ผ้ายางกนัเป้ือน และรองเท้าพ้ืนยาง
หุ้มแข้ง ทุกครั้งหลังการปฏิบัติงาน

หมวด ๓
ใบอนุญาต

  

 ข้อ ๒๒ ห้ามมใิห้ผูใ้ดด�าเนนิกจิการรบัท�าการขน หรอืก�าจดัสิง่ปฏกิลูโดยท�าเป็นธรุกจิหรอืโดยได้รบัประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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 ข้อ ๒๓ ผูใ้ดประสงค์จะเป็นผูด้�าเนนิกจิการรบัท�าการขน หรือก�าจัดส่ิงปฏกิลูโดยท�าเป็นธรุกจิหรือโดยได้รบั
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคดิค่าบรกิารในเขตราชการส่วนท้องถิน่ จะต้องยืน่ค�าขอรบัใบอนญุาตตามแบบทีก่�าหนด
ไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 
 (๑) ส�าเนาบัตรประจ�าตัว (ประชาชน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ อื่นๆระบุ...........)
 (๒) ส�าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 (๓) อื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก�าหนดและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
 ข้อ ๒๔ เมื่อได้รับค�าขอรับใบอนุญาตหรือค�าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบ
ความถกูต้องของค�าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลกัฐานทนัท ีกรณไีม่ถกูต้อง ครบถ้วน ให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินแจ้ง 
ต่อผู้ยื่นค�าขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อด�าเนินการ หากไม่สามารถด�าเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดท�าบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก�าหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ย่ืนค�าขอลงนามไว้ใน
บันทึกนั้นด้วย 
 เจ้าพนกังานท้องถิน่ต้องออกใบอนญุาตหรอืมหีนงัสอืแจ้งค�าสัง่ไม่อนญุาตพร้อมด้วยเหตผุลให้ผูข้ออนญุาต
ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค�าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก�าหนดในข้อบัญญัตินี้
 ในกรณทีีม่เีหตจุ�าเป็นทีเ่จ้าพนกังานท้องถ่ินไม่อาจออกใบอนญุาตหรือยงัไม่อาจมคี�าสัง่ไม่อนญุาตได้ภายใน
ก�าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งคร้ังละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้องมีหนังสือแจ้ง
การขยายเวลาและเหตจุ�าเป็นแต่ละครัง้ให้ผูข้ออนญุาตทราบก่อนส้ินก�าหนดเวลาตามวรรคสองหรอืตามทีไ่ด้ขยายเวลา
ไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค�าขอทราบถึง
เหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส�าเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง
 ข้อ ๒๕ ผูไ้ด้รบัอนญุาตต้องมารบัใบอนญุาตภายในสบิห้าวนั(หรอืตามทีเ่หน็สมควร)นบัแต่วนัทีไ่ด้รบัหนงัสอื
แจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว 
 ข้อ ๒๖ บรรดาใบอนญุาตทีอ่อกให้ตามข้อบญัญตันิีใ้ห้มอีายหุนึง่ปีนบัแต่วนัทีอ่อกใบอนญุาต และให้ใช้ได้เพยีง
ในเขตอ�านาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น
 การขอต่ออายใุบอนุญาตจะต้องยืน่ค�าขอก่อนใบอนญุาตสิน้อาย ุเมือ่ได้ยืน่ค�าขอพร้อมกบัเสยีค่าธรรมเนียม
แล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
 ข้อ ๒๗ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
 ข้อ ๒๘ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท�าลาย หรือช�ารุดในสาระที่ส�าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นค�าขอ
รับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท�าลาย หรือช�ารุด ตามแบบที่ก�าหนดไว้
ท้ายข้อบัญญัตินี้
  การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
 (๑) ในกรณใีบอนญุาตสญูหาย ให้ผูย้ืน่ค�าขอรบัใบแทนใบอนญุาตน�าส�าเนาบนัทกึการแจ้งความต่อพนกังาน
เจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
 (๒) ในกรณีใบอนญุาตถูกท�าลาย หรอืช�ารดุในสาระทีส่�าคญั ให้ผูย้ืน่ค�าขอรบัใบแทนใบอนญุาตน�าใบอนญุาต
เดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
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กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 ข้อ ๒๙ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู ้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบท
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
ในเรื่องที่ก�าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจ
สั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
 ข้อ ๓๐ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจออกค�าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
 (๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
 (๒) ต้องค�าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท�าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
 (๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง 

หรอืข้อบญัญตันิี ้หรอืเงือ่นไขทีร่ะบุไว้ในใบอนญุาตในเรือ่งทีก่�าหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามทีไ่ด้รบัใบอนญุาต
ตามข้อบญัญตันิี ้และการไม่ปฏบิตัหิรอืปฏบิตัไิม่ถกูต้องนัน้ก่อให้เกดิอนัตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน 
หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด�ารงชีพของประชาชน
 ข้อ ๓๑ ค�าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค�าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท�าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ 
ในกรณทีีไ่ม่พบผูร้บัใบอนญุาต หรอืผูร้บัใบอนุญาตไม่ยอมรบัค�าสัง่ดงักล่าว ให้ส่งค�าสัง่โดยทางไปรษณย์ีตอบรบั หรอื
ให้ปิดค�าส่ังน้ันไว้ในท่ีเปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล�าเนาหรือส�านักท�าการงานของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับ
ใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค�าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค�าสั่งไปถึง หรือวันปิดค�าสั่ง แล้วแต่กรณี
 ข้อ ๓๒ ผูถ้กูสัง่เพกิถอนใบอนญุาตจะขอรบัใบอนญุาตส�าหรบัการประกอบกจิการทีถ่กูเพกิถอนใบอนญุาต
อีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก�าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

หมวด ๔
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ

  

 ข้อ ๓๓ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่การให้บริการขนสิ่งปฏิกูล
ของราชการส่วนท้องถ่ิน หรอืเขตพืน้ท่ีท่ีราชการส่วนท้องถ่ินมอบให้บคุคลอืน่ด�าเนนิการแทนจะต้องเสียค่าธรรมเนยีม
การให้บริการขนและก�าจัดสิ่งปฏิกูลแก่ราชการส่วนท้องถิ่นตามอัตราที่ก�าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
 ข้อ ๓๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก�าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี ้

ในวันที่มารับใบอนุญาตส�าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุส�าหรับกรณีที่เป็น 
การขอต่ออายใุบอนญุาต ตลอดเวลาทีย่งัด�าเนนิกจิการนัน้ ถ้ามไิด้เสยีค่าธรรมเนยีมภายในเวลาทีก่�าหนด ให้ช�าระค่าปรบั
เพิม่ขึน้อกีร้อยละยีส่บิของจ�านวนค่าธรรมเนยีมทีค้่างช�าระ เว้นแต่ผู้ได้รบัใบอนญุาตจะได้บอกเลิกการด�าเนนิกิจการนัน้
ก่อนถึงก�าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
 ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช�าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง 
ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมอี�านาจสัง่ให้ผูน้ัน้หยดุการด�าเนนิกจิการไว้จนกว่าจะได้เสยีค่าธรรมเนยีมและค่าปรบัจนครบ
จ�านวน 
 ข้อ ๓๕ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น
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กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

หมวด ๕
อัตราค่าบริการขั้นสูง

  

 ข้อ ๓๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ด�าเนินกิจการตามข้อบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ใช้บริการ
ได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามที่ก�าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้

หมวด ๖
บทก�าหนดโทษ

  

 ข้อ ๓๗ ผู้ใดฝ่าฝืนค�าสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่ก�าหนดไว้
ในบทก�าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

บทเฉพาะกาล
(ถ้าไม่มีหมวดนี้ให้ตัดออก)

  

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

 ประกาศ ณ วันที่………………....... 

(ลงชื่อ)
(………………………………….......)

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล………………

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)
(…………………………)

นายอ�าเภอ…………………
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กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการขน ก�าจัด และการออกใบอนุญาต

ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบล……………………..

การจัดการสิ่งปฏิกูล 

พ.ศ. ….

  

(๑) ค่าขนสิ่งปฏิกูล ครั้งหนึ่งๆ

 คิดในอัตรา ลูกบาศก์เมตรละ ....  บาท

 (เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับครึ่งลูกบาศก์เมตร

 เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ ๑ ลูกบาศก์เมตร)

(๒) ค่าก�าจัดสิ่งปฏิกูล ครั้งหนึ่งๆ 

 คิดในอัตรา  ลูกบาศก์เมตรละ .... บาท

 (เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับครึ่งลูกบาศก์เมตร

 เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ ๑ ลูกบาศก์เมตร)

(๓) ใบอนุญาตด�าเนินกิจการโดยท�าเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทน ด้วยการคิดค่าบริการ 

 (ก) รับท�าการขนสิ่งปฏิกูล ฉบับละ .... บาท

 (ข) รับท�าการก�าจัดสิ่งปฏิกูล ฉบับละ .... บาท
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กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

อัตราค่าบริการขั้นสูงการให้บริการขน และก�าจัด

ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบล……………………..

การจัดการสิ่งปฏิกูล 

พ.ศ. ….

  

(๑) ค่าขนสิ่งปฏิกูล ครั้งหนึ่งๆ

 คิดในอัตรา ลูกบาศก์เมตรละ ....  บาท

 (เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับครึ่งลูกบาศก์เมตร

 เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ ๑ ลูกบาศก์เมตร)

(๒) ค่าก�าจัดสิ่งปฏิกูล ครั้งหนึ่งๆ 

 คิดในอัตรา  ลูกบาศก์เมตรละ  .... บาท

 (เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับครึ่งลูกบาศก์เมตร

 เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ ๑ ลูกบาศก์เมตร)
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กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

แบบค�าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต

ประกอบกิจการ..................................................................................

เขียนที่................................................................

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

 ๑. ข้าพเจ้า....................................................................................... อาย.ุ..............ปี สญัชาต.ิ.......................... 

โดย......................................................................................................................ผู้มอี�านาจลงนามแทนนติิบคุคลปรากฏ

ตาม................................................................................................................................................................................... 

ทีอ่ยูเ่ลขที.่..........................หมู่ท่ี...............ตรอก/ซอย.........................................ถนน....................................................

แขวง/ต�าบล....................................................เขต/อ�าเภอ............................................จังหวดั........................................

หมายเลขโทรศัพท์...............................................................ผู้ขออนุญาต

 ๒. พร้อมค�าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้วดังนี้

    ส�าเนาบัตรประจ�าตัว (ประชาชน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ อื่นๆ ระบุ...............................)

    ส�าเนาใบอนญุาตตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง ได้แก่...............................................................................

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

    หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

    ใบมอบอ�านาจ (ในกรณีที่มีการมอบอ�านาจ)

    ส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

    หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ�านาจลงนามแทนนิติบุคคล

    เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก�าหนด คือ

   ๑).......................................................................

   ๒).......................................................................

 ขอรับรองว่าข้อความในค�าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ

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

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

ค�าขอเลขที่......./...........

(เจ้าหน้าที่กรอก)
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กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ส่วนของเจ้าหน้าที่

ใบรับค�าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต

เลขที่............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..............

ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ

    ไม่ครบ คือ

    ๑)..............................................................

    ๒)..............................................................

    ๓)..............................................................

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

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

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

ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต

ใบรับค�าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต

เลขที่..........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..............

ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ

    ไม่ครบ คือ

    ๑)..............................................................

    ๒)..............................................................

    ๓)..............................................................

ดงันัน้ กรุณาน�าเอกสารหลกัฐานทีย่งัไม่ครบทัง้หมดมายืน่ต่อเจ้าพนกังานท้องถิน่ภายใน......วนันบัต้ังแต่วนันีเ้ป็นต้นไป

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

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

                ต�าแหน่ง...........................................
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กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ที่ .........................    ส�านักงาน..................................................

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

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

เรื่อง ค�าแนะน�าให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ

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

อ้างถึง ใบรับค�าขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. ..........

 ตามที่ท่านได้ยื่นค�าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ...................................................

และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับค�าขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น

 เนื่องจากเจ้าพนักงานได้ตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ระบบก�าจัดหรือ

บ�าบัดของเสียและอื่นๆ ของสถานที่ประกอบกิจการของท่านแล้วพบว่ายังไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่ก�าหนดไว้ใน 

ข้อก�าหนดของท้องถิ่น ดังนี้

  ๑) ....................................................................................................................................................

  ๒) ...................................................................................................................................................

  ๓) ...................................................................................................................................................

  ๔) ...................................................................................................................................................

 ฉะน้ัน จึงขอให้ท่านแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์เพื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะได้ด�าเนินการพิจารณาการ

อนุญาตต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

      (ลงชื่อ)

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

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

                  เจ้าพนักงานท้องถิ่น

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

.....................................
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ...............................................................  โทร. ............................................

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

เรื่อง รายงานผลการตรวจสภาพของสถานที่ประกอบกิจการเพื่อประกอบการพิจารณาการอนุญาต

เรียน เจ้าพนักงานท้องถิ่น

 ตามทีร่าชการส่วนท้องถิน่ได้รบัค�าขอรบัใบอนญุาตประกอบกจิการ.............................................................

และได้ออกใบรับค�าขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. .......... นั้น

 จากการตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ระบบก�าจัดหรือบ�าบัดของเสีย

และอื่นๆ ของสถานที่ประกอบกิจการดังกล่าวแล้วพบว่า

  ครบถ้วนถูกต้องตามที่ก�าหนดไว้ในข้อก�าหนดของท้องถิ่น

  ไม่ครบ ดังนี้

  ๑. ..........................................................................

  ๒. ..........................................................................

  ๓. ..........................................................................

  ๔. ..........................................................................

 ฉะนั้น จึงมีความเห็นว่า  สมควรอนุญาต

     สมควรอนุญาตโดยมีเงื่อนไขดังนี้

     ๑. .............................................................................................

     ๒. .............................................................................................

     ๓. .............................................................................................

     ๔. .............................................................................................

     ไม่สมควรอนุญาต

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

      

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

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

         เจ้าพนักงานสาธารณสุข/ผู้ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ที่ .........................    ส�านักงาน................................................

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

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

เรื่อง แจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ...............................................................................

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

อ้างถึง ใบรับค�าขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. ..........

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ................................................................................................

   ๒. .................................................................................................

 ตามทีท่่านได้ยืน่ค�าขอรบัใบอนญุาตประกอบกจิการ........................................................................................

และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับค�าขออนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น

 เนือ่งจากมเีหตจุ�าเป็นทีเ่จ้าพนกังานท้องถิน่ไม่สามารถออกใบอนญุาตหรือยงัไม่สามารถมคี�าส่ังไม่อนญุาต

ได้ภายในเวลา ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับค�าขอดังกล่าวดังนี้

  ๑. ..................................................................................

  ๒. ...................................................................................

  ๓. ...................................................................................

 ดังนั้น จึงขอแจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตออกไปเป็นเวลา ๑๕ วันนับแต่วันที่............................... 

และต้องขออภัย มา ณ โอกาสนี้ด้วย

  

ขอแสดงความนับถือ

      (ลงชื่อ)

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

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

                  เจ้าพนักงานท้องถิ่น

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

.....................................
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ที่ .........................    ส�านักงาน.................................................

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

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

เรื่อง แจ้งการอนุญาตประกอบกิจการ.............................................................................................................

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

อ้างถึง ใบรับค�าขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. ..........

 ตามที่ท่านได้ยื่นค�าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ.................................................................................

และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับค�าขออนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น

 บัดนี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาออกใบอนุญาตให้แก่ท่านเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ท่านมาติดต่อขอรับ

ใบอนุญาต ณ ส�านักงาน..............................................................................ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันได้รับหนังสือนี้ 

 ทั้งนี้ หากท่านไม่สามารถมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาดังกล่าว กรุณาแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ทราบด้วย

  

ขอแสดงความนับถือ

      (ลงชื่อ)

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

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

                  เจ้าพนักงานท้องถิ่น

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

.....................................
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ใบอนุญาต

ประกอบกิจการ..................................................................

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

 (๑) เจ้าพนกังานท้องถิน่อนญุาตให้........................................................................สญัชาต.ิ.............................

อยูบ้่านเลขที.่................หมูท่ี.่.......ต�าบล.............................อ�าเภอ................................จังหวดั........................................

หมายเลขโทรศัพท์...........................................

 ชือ่สถานประกอบกิจการ..................................................................... ประเภท............................................. 

ตัง้อยูเ่ลขที.่.............หมูท่ี.่.......ต�าบล.............................อ�าเภอ...................................จงัหวดั........................................

หมายเลขโทรศัพท์...........................................

 อัตราค่าธรรมเนียมปีละ.....................บาท(................................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่...........เลขที่.................ลงวันที่............................................

 (๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่ก�าหนดใน

ข้อก�าหนดของท้องถิ่น

 (๓) หากปรากฏในภายหลงัว่าการประกอบกจิการทีไ่ด้รบัอนญุาตนีเ้ป็นการขดัต่อกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วข้อง

โดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้

 (๔) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ

  ๔.๑) ....................................................................................................................................................

  ๔.๒) ....................................................................................................................................................

 (๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

 (๖) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่.............เดือน..................................พ.ศ. .............

     (ลงชื่อ)

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

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

                  เจ้าพนักงานท้องถิ่น

      

      

ค�าเตือน (๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตน้ีไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอด

เวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท

  (๒) หากประสงค์จะประกอบกจิการในปีต่อไปต้องยืน่ค�าขอต่ออายใุบอนญุาตก่อนวนัทีใ่บอนญุาตส้ินอายุ

(มีต่อด้านหลัง)
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม

วัน/เดือน/ปี

ที่ออกใบอนุญาต

วัน/เดือน/ปี

ที่สิ้นอายุใบอนุญาต

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ)

เจ้าพนักงานท้องถิ่นเล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ปี
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ที่ .........................    ส�านักงาน...................................................

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

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

เรื่อง ค�าสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ

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

อ้างถึง (๑) ใบรับค�าขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต เลขที่.................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. ........

 (๒) หนงัสอืแจ้งค�าแนะน�าให้แก้ไขปรับปรงุสภาพของสถานทีป่ระกอบกจิการ ที.่.............. ลว. ...................

 ตามทีท่่านได้ยืน่ค�าขอรบัใบอนญุาต/ต่ออายใุบอนญุาตประกอบกจิการ......................................................

และเจ้าพนกังานได้มหีนงัสอืแจ้งค�าแนะน�าให้ท่านแก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานทีป่ระกอบกจิการให้ถกูต้อง ครบถ้วน 

ตามที่ก�าหนดไว้ในข้อก�าหนดของท้องถิ่นภายในเวลาที่ก�าหนด ตามที่อ้างถึงนั้น 

 จากการตรวจสอบปรากฏว่าท่านไม่สามารถแก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานท่ีประกอบกิจการให้ถูกต้อง 

ครบถ้วน ตามที่ก�าหนดไว้ในข้อก�าหนดของท้องถิ่น ดังนี้

  ๑. ......................................................................................................................................................

  ๒. .....................................................................................................................................................

  ๓. .....................................................................................................................................................

  ๔. .....................................................................................................................................................

  ๕. .....................................................................................................................................................

 ดังนั้น อาศัยอ�านาจตามมาตรา ๕๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีค�าสั่งไม่ออกใบอนุญาตให้ท่านประกอบกิจการตามที่ได้ยื่นค�าขอไว้

  อนึง่ หากท่านไม่พอใจค�าสัง่นี ้ท่านมีสทิธอิทุธรณ์ต่อรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุได้ภายในสามสบิวัน

นับแต่วันทราบค�าสั่งนี้

 ทัง้นี ้การอทุธรณ์ไม่เป็นเหตทุเุลาการบงัคบัตามค�าสัง่ เว้นแต่รฐัมนตรจีะเหน็สมควรให้มกีารทเุลาการบงัคบั

ตามค�าสั่งนั้นไว้ชั่วคราว

ขอแสดงความนับถือ

      (ลงชื่อ)

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

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

                  เจ้าพนักงานท้องถิ่น

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

..................................... 
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างข้อบัญญัติควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 

พ.ศ. ....

หลักการ

 ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์

เหตุผล

 การควบคมุการเลีย้งหรือปล่อยสตัว์บางชนิดหรือบางประเภทให้เหมาะสมกบัสภาพการใช้ประโยชน์ของพืน้ที่ 

ในชมุชนจะสามารถป้องกนัไม่ให้เกิดปัญหาเหตเุดอืดร้อนร�าคาญจากสตัว์เพือ่ประโยชน์ในการรกัษาสภาวะความเป็นอยู่

ทีเ่หมาะสมกบัการด�ารงชพีของประชาชน และสามารถป้องกนัอนัตรายจากเชือ้โรคทีเ่กดิจากสตัว์ สมควรก�าหนดเขต

ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ จึงตราข้อบัญญัตินี้
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

( ร่าง )

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบล…………………..

ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 

พ.ศ. ….

 โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การบริหารส่วนต�าบล 

พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไข

เพิ่มเติม องค์การบรหิารส่วนต�าบล……..........…โดยความเหน็ชอบของสภาองค์การบรหิารส่วนต�าบล…….........…และ

นายอ�าเภอ……......................จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบล........……………….ควบคุมการเล้ียงหรือ

ปล่อยสัตว์ พ.ศ. ….”

 ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบล…......……. ต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้

 “การเลี้ยงสัตว์” หมายความว่า การเลี้ยงสัตว์ในสถานที่เลี้ยงสัตว์

 “การปล่อยสัตว์” หมายความว่า การเลี้ยงสัตว์ในลักษณะที่มีการปล่อยให้อยู่นอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ รวมทั้ง

การสละการครอบครองสัตว์

 “สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือสถานที่ในลักษณะอื่นที่ใช้ในการ

ควบคุมสัตว์ที่เลี้ยง

 “เจ้าของสัตว์” หมายความรวมถึงผู้ครอบครองสัตว์ด้วย

 “ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนต�าบล..........................

 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล........…………

 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

 ข้อ ๔ เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด�ารงชีพของประชาชนในท้องถิ่น

หรอืเพือ่ป้องกนัอนัตรายจากเชือ้โรคทีเ่กดิจากสตัว์ ให้พืน้ทีใ่นเขตอ�านาจของราชการส่วนท้องถิน่ดังต่อไปนี ้เป็นเขต

ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์

 (๑) ให้พื้นที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์บางชนิดหรือบางประเภทโดยเด็ดขาด ดังนี้

  ๑.๑)	 (โปรดระบุขอบเขตของพ้ืนที)่.....เป็นเขตห้ามเลีย้งหรอืปล่อย....(โปรดระบชุนดิหรอืประเภทสตัว์	

เช่น	หมู	ไก่	นก	เป็นต้น) อย่างเด็ดขาด

  ๑.๒) (โปรดระบขุอบเขตของพืน้ที)่.....เป็นเขตห้ามเล้ียงหรอืปล่อย.......(โปรดระบชุนดิหรอืประเภทสัตว์) 

อย่างเด็ดขาด
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กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

  ๑.๓)	 (โปรดระบขุอบเขตของพ้ืนที)่.....เป็นเขตห้ามเล้ียงหรือปล่อย....(โปรดระบชุนดิหรือประเภทสตัว์)

อย่างเด็ดขาด

  ๑.๔) ..........ฯลฯ

 (๒) ให้พื้นที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์เกินจ�านวนที่ก�าหนด ดังนี้

  ๒.๑) (โปรดระบุขอบเขตของพืน้ที)่...... เป็นเขตห้ามเล้ียงหรอืปล่อย....(โปรดระบชุนดิหรอืประเภทสตัว์ 

เช่น	สุนัข	หมู	ไก่	นก	เป็นต้น)	เกินจ�านวน..........ตัว

  ๒.๒) (โปรดระบขุอบเขตของพืน้ที)่...... เป็นเขตห้ามเลีย้งหรอืปล่อย....(โปรดระบชุนดิหรอืประเภทสตัว์) 

เกินจ�านวน..........ตัว

  ๒.๓) (โปรดระบขุอบเขตของพืน้ที)่...... เป็นเขตห้ามเลีย้งหรอืปล่อย....(โปรดระบชุนดิหรอืประเภทสตัว์) 

เกินจ�านวน..........ตัว

 ๒.๔) ...........ฯลฯ

 (๓) ให้พื้นที่ต่อไปนี้เป็นเขตที่การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ต้องอยู่ภายใต้มาตรการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

  ๓.๑) (โปรดระบุขอบเขตของพืน้ท่ี).....เป็นเขตท่ีการเลีย้งหรือปล่อย......(โปรดระบชุนดิหรือประเภทสัตว์ 

เช่น	สุนัข	แมว	เป็นต้น)	ต้องด�าเนินการ (โปรดระบุมาตรการที่จะก�าหนด	เช่น	การเลี้ยงสุนัข	แมว	ต้องฉีดวัคซีนป้อง

โรคพิษสุนัขบ้า	การน�าสุนัขออกนอกสถานที่พักต้องมีการผูกเชือกหรืออุปกรณ์ควบคุมได้ด้วย	เป็นต้น)

  ๓.๒) (โปรดระบขุอบเขตของพืน้ที)่.....เป็นเขตทีก่ารเลีย้งหรอืปล่อย......(โปรดระบชุนดิหรอืประเภทสตัว์) 

ต้องด�าเนินการ(โปรดระบุมาตรการที่จะก�าหนด)

  ๓.๓) ............ฯลฯ

 ข้อ ๕ ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินพบสัตว์ในท่ีหรือทางสาธารณะอันเป็นการฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้

โดยไม่ปรากฏเจ้าของ ให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินมอี�านาจกกัสตัว์ดังกล่าวไว้เป็นเวลาอย่างน้อยสามสบิวนั เมือ่พ้นก�าหนด

แล้วยังไม่มีผู้ใดมาแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของเพื่อรับสัตว์คืนให้สัตว์นั้นตกเป็นของราชการส่วนท้องถิ่น แต่ถ้า

การกกัสตัว์ไว้อาจก่อให้เกดิอนัตรายแก่สตัว์นัน้หรือสัตว์อืน่หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายเกนิสมควร เจ้าพนกังานท้องถิน่จะ

จัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์นั้นตามควรแก่กรณีก่อนถึงก�าหนดเวลาดังกล่าวก็ได้ เงินที่ได้จากการขาย

หรือขายทอดตลาดเมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขายหรือขายทอดตลาดและค่าเลี้ยงดูสัตว์แล้วให้เก็บรักษาไว้แทนสัตว์

 ในกรณทีีม่ไิด้มกีารขายหรอืขายทอดตลาดสตัว์ตามวรรคหนึง่และเจ้าของสตัว์มาขอรับสตัว์คืนภายในก�าหนด

เวลาตามวรรคหนึง่ เจ้าของสตัว์ต้องเป็นผูเ้สยีค่าใช้จ่ายส�าหรบัการเล้ียงดูสัตว์ให้แก่ราชการส่วนท้องถิน่ตามจ�านวนทีไ่ด้

จ่ายจริงด้วย 

 ในกรณีท่ีปรากฏว่าสัตว์ท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นพบนั้นเป็นโรคติดต่ออันอาจเป็นอันตรายต่อประชาชน 

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจท�าลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได้

 ข้อ ๖ ผูใ้ดฝ่าฝืนค�าสัง่ของเจ้าพนกังานหรือไม่ปฏบิติัตามข้อบญัญติันีต้้องระวางโทษตามทีก่�าหนดไว้ในบท

ก�าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
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กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

บทเฉพาะกาล

(ถ้าไม่มีให้ตัดออก)

  

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

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

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

 ข้อ .. ให้นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบล………….เป็นผูร้กัษาการให้เป็นไปตามข้อบญัญตันิี ้และให้มอี�านาจ

ออกระเบียบ ประกาศ หรือค�าสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

 ประกาศ ณ วันที่………………....... 

 

(ลงชื่อ)

(………………………………….......)

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล………………

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(…………………………)

นายอ�าเภอ…………………
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กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างข้อบัญญัติควบคุมกิจการ....................................

พ.ศ. ....

หลักการ

 ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมกิจการ...................................... 

เหตุผล

 โดยที่การด�าเนินกิจการ.........................................ที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ของประชาชน และก่อให้เกิดมลพษิต่อสิง่แวดล้อมอกีด้วย สมควรก�าหนดให้กจิการ....................................เป็นกจิการ 

ทีต้่องมกีารควบคมุภายในท้องถิน่ ก�าหนดหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขท่ัวไปส�าหรบัให้ผูด้�าเนนิกจิการ....................................

ปฏิบตัเิก่ียวกับการดแูลสภาพหรอืสขุลกัษณะของสถานทีท่ีใ่ช้ด�าเนนิกจิการและมาตรการป้องกนัอนัตรายต่อสุขภาพ 

หลกัเกณฑ์การอนญุาตให้ด�าเนินกจิการ...................................... และอตัราค่าธรรมเนยีมการออกใบอนญุาตให้ด�าเนนิ

กิจการ...................................... จึงตราข้อบัญญัตินี้
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กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

( ร่าง )

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบล……………………..

ควบคุมกิจการ...................................... 

พ.ศ. ….

  

 โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยควบคุมกิจการ......................................

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การบริหารส่วนต�าบล 

พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ 

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนต�าบล……....................…

โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล……....…และนายอ�าเภอ……....................จึงตราข้อบัญญัติไว้

ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ ข้อบญัญตันิีเ้รียกว่า “ข้อบญัญติัองค์การบรหิารส่วนต�าบล........……………….ควบคมุกจิการ.................... 

พ.ศ. ….”

 ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบล…….........…. ต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้

 “...................” หมายความว่า ........................................ 

 “...................” หมายความว่า ........................................

 “ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนต�าบล..........................

 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล........…………

 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

 ข้อ ๔ ให้นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบล………….เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบญัญติันี ้และให้มอี�านาจ

ออกระเบียบ ประกาศ หรือค�าสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

หมวด ๑

บททั่วไป

  

 ข้อ ๕ ให้กิจการ......................................เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่น

 ข้อ ๖ ผูด้�าเนนิกจิการ...................................... ต้องด�าเนนิการให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธกีาร และเงือ่นไข

ท่ีก�าหนดตามข้อบญัญตันิี ้รวมทัง้กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบญัญติัการสาธารณสขุ 

พ.ศ. ๒๕๓๕
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กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 สถานประกอบกิจการท่ีตัง้อยู่ในท้องทีท่ีก่ฎหมายว่าด้วยการผงัเมอืงหรือกฎหมายว่าด้วย การควบคมุอาคาร

มีผลใช้บังคับ สถานประกอบกิจการท่ีเป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรือสถานประกอบกิจการที่มี 

การประกอบกจิการเกีย่วกบัวตัถอัุนตราย ต้องปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยการนัน้และกฎหมายทีเ่กีย่วข้องด้วย แล้วแต่กรณี

หมวด ๒

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปส�าหรับให้ผู้ด�าเนินกิจการปฏิบัติ

เกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ด�าเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ

  

ค�าชี้แจง	ข้อก�าหนดในหมวดนี้	 โปรดตรวจสอบดูว่าคณะกรรมการสาธารณสุขได้มีค�าแนะน�าหลักเกณฑ์การควบคุม

กิจการนี้แล้วหรือไม่	โดย

	 ๑)	 กรณีที่มีค�าแนะน�าคณะกรรมการสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การควบคุมกิจการน้ีแล้ว	 ให้ท่านใช้

หลักเกณฑ์ตามค�าแนะน�านั้น	โดยสามารถพิจารณาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแห่งท้องที่ของท่านได้

	 ๒)	 กรณทีีไ่ม่มคี�าแนะน�าคณะกรรมการสาธารณสขุว่าด้วยหลกัเกณฑ์การควบคมุกจิการนี	้ให้ท่านปรกึษา

หารือกับเจ้าพนกังานสาธารณสขุในพืน้ทีจ่งัหวดัของท่าน	เพือ่ก�าหนดหลกัเกณฑ์การควบคมุกจิการนีใ้ห้เหมาะสมกับ

สภาพแห่งท้องที่ของท่าน

	 ทัง้นี	้กจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพทกุประเภททีท่่านก�าหนดให้ต้องมกีารควบคมุในท้องถิน่จะต้องปฏบิตัิ

ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยควบคมุกจิการท่ีเป็นอนัตรายต่อสขุภาพทีอ่อกตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสขุ

เป็นพื้นฐานอยู่แล้ว	 และหลักเกณฑ์ที่จะก�าหนดในข้อบัญญัตินี้ก็ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงดังกล่าว...........

โปรดระวังด้วย

หมวด ๓

ใบอนุญาต

  

 ข้อ .. เมื่อพ้นก�าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ใดด�าเนินกิจการที่ต้องมี

การควบคุมภายในท้องถิ่นในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

 ในการออกใบอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจก�าหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู ้รับใบอนุญาตปฏิบัติ

เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่ก�าหนดไว้โดยทั่วไปในข้อบัญญัตินี้ก็ได้

ใบอนุญาตให้ใช้ได้ส�าหรับกิจการประเภทเดียวและส�าหรับสถานที่แห่งเดียว

 ข้อ .. ผูใ้ดประสงค์จะเป็นผูด้�าเนนิกจิการทีต้่องมกีารควบคมุภายในท้องถิน่ในลักษณะทีเ่ป็นการค้าจะต้อง

ยื่นค�าขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ก�าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 

 (๑) ส�าเนาบัตรประจ�าตัว (ประชาชน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ อื่นๆระบุ...........)

 (๒) ส�าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 (๓) อื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก�าหนดและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
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 ข้อ .. เมื่อได้รับค�าขอรับใบอนุญาตหรือค�าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบ

ความถูกต้องของค�าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

แจ้งต่อผู้ย่ืนค�าขอให้แก้ไขเพิม่เตมิเพือ่ด�าเนนิการ หากไม่สามารถด�าเนนิการได้ในขณะนัน้ ให้จัดท�าบนัทึกความบกพร่อง

และรายการเอกสารหรอืหลกัฐานยืน่เพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่�าหนด โดยให้เจ้าหน้าทีแ่ละผู้ยืน่ค�าขอลงนามไว้ใน

บันทึกนั้นด้วย 

 เจ้าพนักงานท้องถิน่ต้องออกใบอนญุาตหรอืมหีนงัสอืแจ้งค�าสัง่ไม่อนญุาตพร้อมด้วยเหตผุลให้ผูข้ออนญุาต

ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค�าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก�าหนดในข้อบัญญัตินี้

 ในกรณทีีม่เีหตจุ�าเป็นทีเ่จ้าพนกังานท้องถ่ินไม่อาจออกใบอนญุาตหรือยงัไม่อาจมคี�าสัง่ไม่อนญุาตได้ภายใน

ก�าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองคร้ังคร้ังละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้องมีหนังสือแจ้ง

การขยายเวลาและเหตจุ�าเป็นแต่ละครัง้ให้ผูข้ออนญุาตทราบก่อนสิน้ก�าหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามทีไ่ด้ขยายเวลา

ไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค�าขอทราบ

ถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส�าเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง

 ข้อ .. ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน(หรือตามที่เห็นสมควร)นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ

แจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว 

 ข้อ .. บรรดาใบอนญุาตท่ีออกให้ตามข้อบญัญติันีใ้ห้มอีายุหนึง่ปีนบัแต่วนัทีอ่อกใบอนญุาต และให้ใช้ได้เพยีง

ในเขตอ�านาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น

 การขอต่ออายใุบอนุญาตจะต้องยืน่ค�าขอก่อนใบอนญุาตสิน้อาย ุเมือ่ได้ยืน่ค�าขอพร้อมกบัเสยีค่าธรรมเนยีม

แล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต

 ข้อ .. ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานท่ี

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ

 ข้อ .. ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท�าลาย หรือช�ารุดในสาระที่ส�าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นค�าขอรับ

ใบแทนใบอนญุาตภายในสบิห้าวนันบัแต่วนัทีไ่ด้ทราบถึงการสูญหาย ถกูท�าลาย หรือช�ารุด ตามแบบทีก่�าหนดไว้ท้าย

ข้อบัญญัตินี้

 การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

ดังต่อไปนี้

 (๑) ในกรณใีบอนญุาตสญูหาย ให้ผูย้ืน่ค�าขอรบัใบแทนใบอนญุาตน�าส�าเนาบนัทกึการแจ้งความต่อพนกังาน

เจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย

 (๒) ในกรณใีบอนญุาตถกูท�าลาย หรอืช�ารดุในสาระทีส่�าคญั ให้ผู้ย่ืนค�าขอรบัใบแทนใบอนุญาตน�าใบอนุญาตเดมิ

เท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย

 ข้อ .. ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราช

บัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก�าหนด

ไว้เกีย่วกบัการประกอบกจิการตามทีไ่ด้รบัใบอนญุาตตามข้อบญัญตันิี ้เจ้าพนักงานท้องถิน่มอี�านาจสัง่พกัใช้ใบอนญุาตได้

ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน

 ข้อ .. เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจออกค�าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต

 (๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
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 (๒) ต้องค�าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท�าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

 (๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง 

หรอืข้อบญัญตันิี ้หรอืเงือ่นไขทีร่ะบุไว้ในใบอนญุาตในเรือ่งทีก่�าหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามทีไ่ด้รบัใบอนญุาต

ตามข้อบญัญตันิี ้และการไม่ปฏบิตัหิรอืปฏบิตัไิม่ถกูต้องนัน้ก่อให้เกดิอนัตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน 

หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด�ารงชีพของประชาชน

 ข้อ .. ค�าส่ังพกัใช้ใบอนญุาตและค�าสัง่เพกิถอนใบอนญุาต ให้ท�าเป็นหนงัสือแจ้งให้ผู้รับใบอนญุาตทราบ ในกรณี

ทีไ่ม่พบผูรั้บใบอนญุาต หรือผูร้บัใบอนญุาตไม่ยอมรบัค�าสัง่ดงักล่าว ให้ส่งค�าสัง่โดยทางไปรษณย์ีตอบรับ หรอืให้ปิดค�าสัง่

นั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล�าเนาหรือส�านักท�าการงานของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้น

ได้รับทราบค�าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค�าสั่งไปถึง หรือวันปิดค�าสั่ง แล้วแต่กรณี

 ข้อ .. ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส�าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต

อีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก�าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

หมวด ๔

ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ

  

 ข้อ .. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก�าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ในวันที่มารับใบอนุญาตส�าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุส�าหรับกรณีที่เป็น 

การขอต่ออายใุบอนญุาต ตลอดเวลาทีย่งัด�าเนนิกจิการนัน้ ถ้ามไิด้เสยีค่าธรรมเนยีมภายในเวลาทีก่�าหนด ให้ช�าระค่าปรบั

เพิม่ขึน้อีกรอ้ยละยีส่ิบของจ�านวนค่าธรรมเนยีมทีค้่างช�าระ เว้นแต่ผูไ้ด้รบัใบอนญุาตจะได้บอกเลกิการด�าเนนิกจิการ

นั้นก่อนถึงก�าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป

 ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช�าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง 

ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมอี�านาจสัง่ให้ผูน้ัน้หยดุการด�าเนนิกจิการไว้จนกว่าจะได้เสยีค่าธรรมเนยีมและค่าปรบัจนครบ

จ�านวน 

 ข้อ .. บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น

หมวด ๕

บทก�าหนดโทษ

  

 ข้อ .. ผู้ใดฝ่าฝืนค�าสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่ก�าหนดไว้ใน

บทก�าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

บทเฉพาะกาล

(ถ้าไม่มีหมวดนี้ให้ตัดออก)

  

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

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

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

   

 ประกาศ ณ วันที่………………....... 

(ลงชื่อ)

(………………………………….......)

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล………………

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(…………………………)

นายอ�าเภอ…………………
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต

ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบล……………………..

ควบคุมกิจการ...............................................

พ.ศ. ….

  

 หมายเหตุ	อัตราค่าธรรมเนียมควรพิจารณาก�าหนดให้เป็นไปตามความเหมาะสม	เช่น	ขนาดพื้นที่	จ�านวน

สิ่งของ	ขนาดความเสี่ยง	เป็นต้น

ตัวอย่าง

	 (๑)	ขนาดพื้นที่ต�่ากว่า...	ตารางเมตร	 	 	 	 ....	บาท

	 (๒)	ขนาดพื้นที่ตั้งแต่....ตามรางเมตร	ถึง	....ตารางเมตร	 	 ....	บาท

	 (๓)	ขนาดพื้นที่ตั้งแต่....ตามรางเมตร	ถึง	....ตารางเมตร	 	 ....	บาท

	 (๔)	ขนาดพื้นที่ตั้งแต่....ตามรางเมตร	ขึ้นไป	 	 	 ....	บาท

หรือ

	 (๑)	จ�านวนต�่ากว่า...	ตัว		 	 	 	 	 ....	บาท

	 (๒)	จ�านวนตั้งแต่....ตัว	ถึง	....ตัว	 	 	 	 	 ....	บาท

	 (๓)	จ�านวนตั้งแต่....ตัว	ถึง	....ตัว	 	 	 	 	 ....	บาท

	 (๔)	จ�านวนตั้งแต่....ตัว	ขึ้นไป	 	 	 	 	 ....	บาท

เป็นต้น
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

แบบค�าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต

ประกอบกิจการ..................................................................................

เขียนที่................................................................

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

 ๑. ข้าพเจ้า....................................................................................... อาย.ุ..............ปี สญัชาต.ิ.......................... 

โดย......................................................................................................................ผู้มอี�านาจลงนามแทนนติิบคุคลปรากฏ

ตาม................................................................................................................................................................................... 

ทีอ่ยูเ่ลขที.่..........................หมู่ท่ี...............ตรอก/ซอย.........................................ถนน....................................................

แขวง/ต�าบล....................................................เขต/อ�าเภอ............................................จังหวดั........................................

หมายเลขโทรศัพท์...............................................................ผู้ขออนุญาต

 ๒. พร้อมค�าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้วดังนี้

    ส�าเนาบัตรประจ�าตัว (ประชาชน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ อื่นๆ ระบุ...............................)

    ส�าเนาใบอนญุาตตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง ได้แก่...............................................................................

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

    หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

    ใบมอบอ�านาจ (ในกรณีที่มีการมอบอ�านาจ)

    ส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

    หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ�านาจลงนามแทนนิติบุคคล

    เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก�าหนด คือ

   ๑).......................................................................

   ๒).......................................................................

 ขอรับรองว่าข้อความในค�าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ

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

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

ค�าขอเลขที่......./...........

(เจ้าหน้าที่กรอก)
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ส่วนของเจ้าหน้าที่

ใบรับค�าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต

เลขที่............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..............

ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ

    ไม่ครบ คือ

    ๑)..............................................................

    ๒)..............................................................

    ๓)..............................................................

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

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

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

ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต

ใบรับค�าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต

เลขที่..........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..............

ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ

    ไม่ครบ คือ

    ๑)..............................................................

    ๒)..............................................................

    ๓)..............................................................

ดงันัน้ กรุณาน�าเอกสารหลกัฐานทีย่งัไม่ครบทัง้หมดมายืน่ต่อเจ้าพนกังานท้องถิน่ภายใน......วนันบัต้ังแต่วนันีเ้ป็นต้นไป

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

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

                ต�าแหน่ง...........................................
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ที่ .........................    ส�านักงาน..................................................

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

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

เรื่อง ค�าแนะน�าให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ

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

อ้างถึง ใบรับค�าขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. ..........

 ตามที่ท่านได้ยื่นค�าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ...................................................

และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับค�าขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น

 เนื่องจากเจ้าพนักงานได้ตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ระบบก�าจัดหรือ

บ�าบัดของเสียและอื่นๆ ของสถานที่ประกอบกิจการของท่านแล้วพบว่ายังไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่ก�าหนดไว้

ในข้อก�าหนดของท้องถิ่น ดังนี้

  ๑) ....................................................................................................................................................

  ๒) ...................................................................................................................................................

  ๓) ...................................................................................................................................................

  ๔) ...................................................................................................................................................

 ฉะน้ัน จึงขอให้ท่านแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์เพื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะได้ด�าเนินการพิจารณาการ

อนุญาตต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

      (ลงชื่อ)

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

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

                  เจ้าพนักงานท้องถิ่น

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

.....................................
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ...............................................................  โทร. ............................................

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

เรื่อง รายงานผลการตรวจสภาพของสถานที่ประกอบกิจการเพื่อประกอบการพิจารณาการอนุญาต

เรียน เจ้าพนักงานท้องถิ่น

 ตามทีร่าชการส่วนท้องถิน่ได้รบัค�าขอรบัใบอนญุาตประกอบกจิการ.............................................................

และได้ออกใบรับค�าขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. .......... นั้น

 จากการตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ระบบก�าจัดหรือบ�าบัดของเสีย

และอื่นๆ ของสถานที่ประกอบกิจการดังกล่าวแล้วพบว่า

  ครบถ้วนถูกต้องตามที่ก�าหนดไว้ในข้อก�าหนดของท้องถิ่น

  ไม่ครบ ดังนี้

  ๑. ..........................................................................

  ๒. ..........................................................................

  ๓. ..........................................................................

  ๔. ..........................................................................

 ฉะนั้น จึงมีความเห็นว่า  สมควรอนุญาต

     สมควรอนุญาตโดยมีเงื่อนไขดังนี้

     ๑. .............................................................................................

     ๒. .............................................................................................

     ๓. .............................................................................................

     ๔. .............................................................................................

     ไม่สมควรอนุญาต

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

      

(ลงชื่อ)

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

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

         เจ้าพนักงานสาธารณสุข/ผู้ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ที่ .........................    ส�านักงาน................................................

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

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

เรื่อง แจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ...............................................................................

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

อ้างถึง ใบรับค�าขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. ..........

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ................................................................................................

   ๒. .................................................................................................

 ตามทีท่่านได้ยืน่ค�าขอรบัใบอนญุาตประกอบกจิการ.....................................................................................

และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับค�าขออนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น

 เนือ่งจากมเีหตจุ�าเป็นทีเ่จ้าพนกังานท้องถิน่ไม่สามารถออกใบอนญุาตหรือยงัไม่สามารถมคี�าส่ังไม่อนญุาต

ได้ภายในเวลา ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับค�าขอดังกล่าวดังนี้

  ๑. ..................................................................................

  ๒. ...................................................................................

  ๓. ...................................................................................

 ดังนั้น จึงขอแจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตออกไปเป็นเวลา ๑๕ วันนับแต่วันที่............................... 

และต้องขออภัย มา ณ โอกาสนี้ด้วย

  

ขอแสดงความนับถือ

      (ลงชื่อ)

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

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

                  เจ้าพนักงานท้องถิ่น

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

.....................................
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ที่ .........................    ส�านักงาน.................................................

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

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

เรื่อง แจ้งการอนุญาตประกอบกิจการ.............................................................................................................

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

อ้างถึง ใบรับค�าขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. ..........

 ตามทีท่่านได้ยืน่ค�าขอรบัใบอนญุาตประกอบกจิการ.....................................................................................

และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับค�าขออนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น

 บัดนี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาออกใบอนุญาตให้แก่ท่านเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ท่านมาติดต่อขอรับ

ใบอนุญาต ณ ส�านักงาน..............................................................................ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันได้รับหนังสือนี้ 

 ทั้งนี้ หากท่านไม่สามารถมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาดังกล่าว กรุณาแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ทราบด้วย

  

ขอแสดงความนับถือ

      (ลงชื่อ)

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

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

                  เจ้าพนักงานท้องถิ่น

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

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



92
ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ใบอนุญาต

ประกอบกิจการ..................................................................

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

 (๑) เจ้าพนกังานท้องถิน่อนญุาตให้........................................................................สญัชาต.ิ.............................

อยูบ้่านเลขที.่................หมูท่ี.่.......ต�าบล.............................อ�าเภอ................................จังหวดั........................................

หมายเลขโทรศัพท์...........................................

 ชือ่สถานประกอบกิจการ..................................................................... ประเภท............................................. 

ตัง้อยูเ่ลขที.่.............หมูท่ี.่.......ต�าบล.............................อ�าเภอ...................................จงัหวดั........................................

หมายเลขโทรศัพท์...........................................

 อัตราค่าธรรมเนียมปีละ.....................บาท(................................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่...........เลขที่.................ลงวันที่............................................

 (๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�าหนดในข้อ

ก�าหนดของท้องถิ่น

 (๓) หากปรากฏในภายหลงัว่าการประกอบกจิการทีไ่ด้รบัอนญุาตนีเ้ป็นการขดัต่อกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วข้อง

โดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้

 (๔) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ

  ๔.๑) ....................................................................................................................................................

  ๔.๒) ....................................................................................................................................................

 (๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

 (๖) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่.............เดือน..................................พ.ศ. .............

     (ลงชื่อ)

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

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

                  เจ้าพนักงานท้องถิ่น

      

      

ค�าเตือน (๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตน้ีไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอด

เวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท

  (๒) หากประสงค์จะประกอบกจิการในปีต่อไปต้องยืน่ค�าขอต่ออายใุบอนญุาตก่อนวนัทีใ่บอนญุาตส้ินอายุ

(มีต่อด้านหลัง)
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กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม

วัน/เดือน/ปี

ที่ออกใบอนุญาต

วัน/เดือน/ปี

ที่สิ้นอายุใบอนุญาต

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ)

เจ้าพนักงานท้องถิ่นเล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ปี
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กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ที่ .........................    ส�านักงาน...................................................

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

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

เรื่อง ค�าสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ

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

อ้างถึง (๑) ใบรับค�าขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต เลขที่.................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. ...............

 (๒) หนงัสอืแจ้งค�าแนะน�าให้แก้ไขปรับปรงุสภาพของสถานทีป่ระกอบกจิการ ที.่.............. ลว. ...................

 ตามทีท่่านได้ยืน่ค�าขอรบัใบอนญุาต/ต่ออายใุบอนญุาตประกอบกจิการ......................................................

และเจ้าพนกังานได้มหีนงัสอืแจ้งค�าแนะน�าให้ท่านแก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานทีป่ระกอบกจิการให้ถกูต้อง ครบถ้วน 

ตามที่ก�าหนดไว้ในข้อก�าหนดของท้องถิ่นภายในเวลาที่ก�าหนด ตามที่อ้างถึงนั้น 

 จากการตรวจสอบปรากฏว่าท่านไม่สามารถแก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานท่ีประกอบกิจการให้ถูกต้อง 

ครบถ้วน ตามที่ก�าหนดไว้ในข้อก�าหนดของท้องถิ่น ดังนี้

  ๑. ......................................................................................................................................................

  ๒. .....................................................................................................................................................

  ๓. .....................................................................................................................................................

  ๔. .....................................................................................................................................................

  ๕. .....................................................................................................................................................

 ดังนั้น อาศัยอ�านาจตามมาตรา ๕๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีค�าสั่งไม่ออกใบอนุญาตให้ท่านประกอบกิจการตามที่ได้ยื่นค�าขอไว้

 อนึง่ หากท่านไม่พอใจค�าสัง่นี ้ท่านมีสทิธอิทุธรณ์ต่อรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุได้ภายในสามสบิวัน

นับแต่วันทราบค�าสั่งนี้

 ทัง้นี ้การอทุธรณ์ไม่เป็นเหตทุเุลาการบงัคบัตามค�าสัง่ เว้นแต่รฐัมนตรจีะเหน็สมควรให้มกีารทเุลาการบงัคบั

ตามค�าสั่งนั้นไว้ชั่วคราว

ขอแสดงความนับถือ

      (ลงชื่อ)

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

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

                  เจ้าพนักงาน.............

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

..................................... 
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กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างข้อบัญญัติควบคุมกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ

พ.ศ. ....

หลักการ

 ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ

เหตุผล

 โดยทีก่ารด�าเนินกิจการให้บริการเลีย้งและดูแลเด็กทีบ้่านของผู้รบับรกิารทีไ่ม่ถกูต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็น

อันตรายต่อสุขภาพของเด็ก และอาจก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สมควรก�าหนดให้กิจการให้บริการเลี้ยง

และดแูลเดก็ทีบ้่านของผูร้บับริการเป็นกจิการทีต้่องมกีารควบคมุภายในท้องถิน่ ก�าหนดหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขทัว่ไปส�าหรบั

ให้ผู้ด�าเนินกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะ

ของสถานที่ที่ใช้ด�าเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ด�าเนินกิจการ

ให้บรกิารเลีย้งและดแูลเดก็ทีบ้่านของผู้รบับรกิารอัตราค่าธรรมเนยีมการออกใบอนญุาตให้ด�าเนนิกจิการให้บริการเลีย้ง

และดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการจึงตราข้อบัญญัตินี้
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กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

( ร่าง )

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบล……………………..

ควบคุมกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ 

พ.ศ. ….

  

 โดยทีเ่ป็นการสมควรให้มข้ีอบญัญตัว่ิาด้วยควบคมุกจิการให้บริการเลีย้งและดูแลเด็กท่ีบ้านของผู้รับบรกิาร

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การบริหารส่วนต�าบล 

พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ 

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม องค์การบริหารส่วนต�าบล…….................… 

โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล….........…และนายอ�าเภอ……......................จึงตราข้อบัญญัติไว้

ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ ข้อบัญญัตนิีเ้รยีกว่า “ข้อบัญญตัอิงค์การบรหิารส่วนต�าบล........……………….ควบคมุกจิการให้บรกิาร

เลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ พ.ศ. ….”

 ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบล……........…. ต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้

 “สถานประกอบกจิการ” หมายความว่า สถานทีท่ีใ่ช้ในการประกอบกจิการให้บรกิารเลีย้งและดแูลเดก็ทีบ้่าน

ของผู้รับบริการ 

 “ผู้ประกอบกิจการ” หมายความว่า เจ้าของกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ 

ซ่ึงมีหน้าที่ต้องขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนประกอบกิจการ ทั้งนี้ อาจท�าหน้าที่เป็นผู้ด�าเนินการ

ด้วยก็ได้

 “ผูด้�าเนนิการ” หมายความว่า ผูจ้ดัการหรอืผูท้�าหน้าทีดู่แลการประกอบกจิการและจดัส่งพนกังานไปเล้ียง

และดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ 

 “พนักงาน” หมายความว่า ผูท่ี้ถกูส่งให้ไปท�าหน้าทีเ่ลีย้งและดูแลเด็กต้ังแต่แรกเกดิถึงอายไุม่เกนิหกปีทีบ้่าน

ของผู้รับบริการ 

 “ผูร้บับรกิาร” หมายความว่า ผูว่้าจ้างให้ผู้ด�าเนนิกจิการให้บริการเล้ียงและดูแลเด็กทีบ้่านของผู้รับบริการ

จัดส่งพนักงานไปเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของตน 

 “ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนต�าบล..........................

 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล........…………

 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

 ข้อ ๔ ให้นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบล………….เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบญัญติันี ้และให้มอี�านาจ

ออกระเบียบ ประกาศ หรือค�าสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
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กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

หมวด ๑

บททั่วไป

  

 ข้อ ๕ ให้กิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการเป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายใน

ท้องถิ่น

 ข้อ ๖ ผูด้�าเนนิกจิการให้บรกิารเลีย้งและดูแลเด็กท่ีบ้านของผูรั้บบรกิารต้องด�าเนินการให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 

วธิกีาร และเงือ่นไขทีก่�าหนดตามข้อบญัญตันิี ้รวมทัง้กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบญัญตัิ

การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 สถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในท้องที่ที่กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองหรือกฎหมายว่าด้วย การควบคุม

อาคารมีผลใช้บังคับ สถานประกอบกิจการที่เป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรือสถานประกอบกิจการที่มี

การประกอบกิจการเก่ียวกับวัตถุอันตราย ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้องด้วย 

แล้วแต่กรณี

หมวด ๒

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปส�าหรับให้ผู้ด�าเนินกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ

ปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ด�าเนินกิจการ

และมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ

  

 ข้อ ๗ คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การปฏิบัติส�าหรับผู้ประกอบกิจการ

 ๑) จ้างหรือจัดให้มีผู้ด�าเนินการและพนักงานที่มีคุณสมบัติตามที่ก�าหนดในข้อบัญญัตินี้

 ๒) ก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้

 ๓) จัดให้มีสถานที่อ�านวยความสะดวกส�าหรับการด�าเนินกิจการและการติดต่อของผู้รับบริการ รวมทั้ง

การตรวจตราดูแลของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุข

 ๔) การจ้างงานต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองแรงงาน

 ๕) จัดให้มีระบบการจัดเก็บข้อมูลเก่ียวกับคุณสมบัติและการปฏิบัติงานของผู้ด�าเนินการและพนักงาน

ที่ท�าหน้าที่เลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน เพื่อประโยชน์ในการตรวจตราของเจ้าพนักงาน

 ๖) จัดให้มีระบบหรือวิธีการ เช่น จัดให้มีรายชื่อบุคลากร หรือสถานบริการสาธารณสุข ส�าหรับการให้

ค�าปรึกษาในกรณีฉุกเฉินแก่ผู้ด�าเนินการหรือพนักงานได้ตลอดระยะเวลาที่ให้บริการ

 ๗) ไม่เป็นผูม้คีวามประพฤตเิสือ่มเสียหรือบกพร่องในศลีธรรมอนัดี และไม่มปีระวติัการกระท�าผิดต่อเด็ก

หรือละเมิดสิทธิเด็ก

 ๘) มใีบรบัรองแพทย์ระบุว่าไม่เป็นผูว้กิลจรติหรอืจติฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ และไม่เป็นผูต้ดิสารเสพติด 
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 ข้อ ๘ คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การปฏิบัติส�าหรับผู้ด�าเนินการ

 (๑) ด้านคุณสมบัติ

  ๑) มีอายุไม่ต�่ากว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์

  ๒) มีความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวกับการเลี้ยงและดูแลเด็ก ดังนี้

   ก. มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการแพทย์ การสาธารณสุข หรือด้านการศึกษา (สาขา

วิชาการศึกษาปฐมวัย) หรือ

   ข. มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่นๆ และผ่านการอบรมหลักสูตรการเลี้ยงและดูแลเด็ก

ปฐมวยัอย่างน้อยสองร้อยสบิชัว่โมง ทีจ่ดัโดยสถาบนัพระบรมราชชนก หรือกรมอนามยั หรือส่วนราชการทีเ่กีย่วข้อง 

หรือโรงเรียนเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ตามหลักสูตรที่ก�าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ หรือ 

   ค. มีประสบการณ์ในการท�างานเกี่ยวกับการเลี้ยงและดูแลเด็กปฐมวัยไม่น้อยกว่าสามปี โดยมี

หนังสือรับรอง และผ่านการอบรมหลักสูตรการเลี้ยงและดูแลเด็กอย่างน้อยสี่ร้อยยี่สิบชั่วโมง ที่จัดโดยส่วนราชการ

ที่เกี่ยวข้อง หรือ โรงเรียนเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ตามหลักสูตรที่ก�าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

  ๓) ไม่เป็นผูมี้ความประพฤตเิสือ่มเสียหรอืบกพร่องในศลีธรรมอนัดี และไม่มปีระวติัการกระท�าผดิต่อเดก็

หรือละเมิดสิทธิเด็ก

  ๔) มีใบรับรองแพทย์ระบุว่ามีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และ

ไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด 

 (๒) ด้านการปฏิบัติ

  ๑) จัดส่งพนักงานที่มีคุณสมบัติตามข้อบัญญัตินี้ไปเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ

  ๒) จัดท�ารายงานการด�าเนินกิจการไว้ที่สถานประกอบกิจการให้สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

  ๓) จัดให้พนักงานได้เข้ารับการอบรมฟื้นฟูด้านการเลี้ยงและดูแลเด็กปฐมวัยระหว่างปฏิบัติงาน

อย่างน้อยทุกสองปี อาจเป็นรูปแบบการประชุมวิชาการหนึ่งถึงสองวัน หรือศึกษาดูงานที่โรงเรียนหรือสถานรับเลี้ยง

เด็กต่างๆ

  ๔) จัดให้มีระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างน้อยทุกสามเดือน

  ๕) จดัท�าทะเบยีนรบั-ส่งพนกังานทีไ่ปเลีย้งและดแูลเดก็ทีบ้่าน และทะเบยีนรายละเอยีดของผูด้�าเนนิการ

และพนักงาน เช่น รายชื่อ ประวัติ การฝึกอบรม ประวัติการท�างาน เป็นต้น

  ๖) จดัท�าสญัญาการจ้างระหว่างผูด้�าเนนิการและผูร้บับรกิารเป็นสามฉบบั โดยเกบ็ท่ีสถานประกอบกจิการ

หนึ่งฉบับ ผู้รับบริการหนึ่งฉบับ และพนักงานหนึ่งฉบับ

  ๗) กรณีมีพนักงานหยุดปฏิบัติงานหรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ผู้ด�าเนินการจัดหาพนักงานไปท�า

หน้าที่แทน เพื่อให้การเลี้ยงและดูแลเด็กเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

  ๘) กรณีที่พบว่ามีเหตุฉุกเฉินหรือการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บที่เกิดขึ้นกับเด็กให้ติดต่อขอค�าปรึกษา

ตามระบบหรือวิธีการตามที่ระบุไว้ในข้อบัญญัตินี้

  ๙) ในกรณทีีผู่ป้ระกอบกจิการเป็นผู้ด�าเนนิการเอง ให้มีคณุสมบตัแิละปฏบิตัติามข้อบญัญตันิีท้กุประการ 
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 ข้อ ๙ คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การปฏิบัติส�าหรับพนักงาน

 (๑) ด้านคุณสมบัติ

  ๑) มีอายุไม่ต�่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 

  ๒) จบการศึกษาภาคบังคับเก้าปี

  ๓) มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการเลี้ยงและดูแลเด็ก ดังนี้

   ก. มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการแพทย์ การสาธารณสุข หรือด้านการศึกษา (สาขา

วิชาการศึกษาปฐมวัย) หรือ

   ข. มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่นๆ และผ่านการอบรมหลักสูตรการเลี้ยงและดูแลเด็ก

ปฐมวัย จ�านวนสองร้อยสิบชั่วโมง ที่จัดโดยสถาบันพระบรมราชชนก หรือกรมอนามัย หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 

หรือโรงเรียนเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ตามหลักสูตรที่ก�าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ หรือ

   ค. มีวุฒิการศึกษาภาคบังคับเก้าปี และผ่านการอบรมหลักสูตรการเลี้ยงและดูแลเด็กอย่างน้อย

ส่ีร้อยยี่สิบช่ัวโมง ท่ีจัดโดยส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง หรือโรงเรียนเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ 

ตามหลักสูตรที่ก�าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ หรือ

   ง. มีประสบการณ์ในการเลี้ยงและดูแลเด็กปฐมวัยในโรงเรียน หรือสถานรับเลี้ยงเด็กไม่น้อยกว่า

หน่ึงปี โดยมีหนังสือรับรองจากโรงเรียน สถาบัน หรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง และผ่านการอบรมหลักสูตร

การเลีย้งและดแูลเดก็ปฐมวยัอย่างน้อยเจด็สบิชัว่โมง ทีจั่ดโดยกรมอนามยั ส่วนราชการทีเ่กีย่วข้อง หรือโรงเรียนเอกชน

ทีไ่ด้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ตามหลักสูตรที่ก�าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ ภายในสามปี นับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้

มีผลใช้บังคับ

  ๔) เข้ารับการอบรมฟื ้นฟูด้านการเลี้ยงและดูแลเด็กระหว่างปฏิบัติงานอย่างน้อยทุกสองปี

ตามที่ผู้ด�าเนินการจัดให้ 

  ๕) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี และไม่มีประวัติการกระท�าผิด

ต่อเด็กหรือละเมิดสิทธิเด็ก

  ๖) มีใบรับรองแพทย์ระบุว่า มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และ

ไม่ติดสารเสพติด โดยมีผลการตรวจสุขภาพปีละอย่างน้อยหนึ่งครั้ง

  ๗) ผ่านการประเมินด้านสุขภาพจิตโดยแพทย์หรือพยาบาลจิตเวชหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่มี

ความรู้ด้านสุขภาพจิตหรือจิตวิทยา 

  ๘) มีวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสม ทั้งด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม มีความขยัน อดทน สามารถ

เลีย้งและดแูลเดก็ได้และมคีวามตัง้ใจทีจ่ะปฏบิติัต่อเด็กด้วยความเมตตา ความอ่อนโยน ซึง่จะเอือ้อ�านวยต่อการท�าหน้าที่

เลี้ยงดูเด็กได้อย่างเหมาะสม 

  ๙) กรณเีกิดการเจบ็ป่วยด้วยโรคติดต่อระหว่างปฏบิตังิานซึง่อาจแพร่กระจายไปสูเ่ดก็ได้ จะต้องหยดุ

ปฏิบัติงานรักษาให้หายก่อนกลับมาปฏิบัติงาน

 (๒) ด้านการปฏิบัติ

  ๑) เลีย้งหรอืดแูลเดก็ตามกจิวตัรประจ�าวนัของเด็ก (กิน นอน เล่น ขับถ่าย) ให้ถูกสุขลักษณะปลอดภยั

เหมาะสมกับวัยของเด็ก
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  ๒) ต้องสงัเกตพฤตกิรรมการเปลีย่นแปลงต่างๆของเดก็ รวมทัง้เรือ่งสขุภาพของเดก็ โดยต้องรายงาน

ให้ผู้ปกครองเด็กทราบทุกวัน

  ๓) ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในทุกด้าน ดูแลสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เอื้อต่อการ

ส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก

  ๔) รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้ด�าเนินการทุกเดือน

  ๕) กรณทีีม่กีารประกอบอาหารให้เดก็ ต้องด�าเนนิการเตรยีม ปรงุ ประกอบอาหารพร้อมทัง้ดแูลเครือ่งมอื

เครื่องใช้ในการปรุง ประกอบอาหารให้สะอาดและถูกสุขลักษณะในทุกขั้นตอนโดยมีการล้างมืออย่างสม�่าเสมอ

  ๖) จดัการสิง่ปฏกูิลหรือมลูฝอยท่ีเกดิจากการเลีย้งและดแูลเดก็อย่างถกูต้อง โดยการทิง้สิง่ปฏกูิลในส้วม 

และมูลฝอยในถังรองรับมูลฝอยไม่ให้เกิดการปนเปื้อนกับอาหารและเกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคหรือก่อให้เกิด

เหตุร�าคาญต่อบ้านเรือนใกล้เคียง

หมวด ๓

ใบอนุญาต

  

 ข้อ ๑๐ เมื่อพ้นก�าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ใดด�าเนินกิจการท่ีต้อง

มีการควบคุมภายในท้องถิ่นในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 ในการออกใบอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจก�าหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู ้รับใบอนุญาตปฏิบัติ

เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่ก�าหนดไว้โดยทั่วไปในข้อบัญญัตินี้ก็ได้

 ใบอนุญาตให้ใช้ได้ส�าหรับกิจการประเภทเดียวและส�าหรับสถานที่แห่งเดียว

 ข้อ ๑๑ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ด�าเนินกิจการให้บริการเล้ียงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการในลักษณะ

ทีเ่ป็นการค้าจะต้องยืน่ค�าขอรบัใบอนญุาตตามแบบทีก่�าหนดไว้ท้ายข้อบญัญตันิี ้พร้อมกบัเอกสารและหลกัฐานดงัต่อไปนี ้

 (๑) ส�าเนาบัตรประจ�าตัว (ประชาชน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ อื่นๆระบุ...........)

 (๒) ส�าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 (๓) อื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก�าหนดและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ

 ข้อ ๑๒ เมื่อได้รับค�าขอรับใบอนุญาตหรือค�าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบ

ความถูกต้องของค�าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

แจ้งต่อผู้ย่ืนค�าขอให้แก้ไขเพิม่เตมิเพือ่ด�าเนนิการ หากไม่สามารถด�าเนนิการได้ในขณะนัน้ ให้จัดท�าบนัทกึความบกพร่อง

และรายการเอกสารหรอืหลกัฐานยืน่เพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่�าหนด โดยให้เจ้าหน้าทีแ่ละผู้ยืน่ค�าขอลงนามไว้ใน

บันทึกนั้นด้วย 

 เจ้าพนักงานท้องถิน่ต้องออกใบอนญุาตหรอืมหีนงัสอืแจ้งค�าสัง่ไม่อนญุาตพร้อมด้วยเหตผุลให้ผูข้ออนญุาต

ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค�าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก�าหนดในข้อบัญญัตินี้

 ในกรณทีีม่เีหตจุ�าเป็นทีเ่จ้าพนกังานท้องถ่ินไม่อาจออกใบอนญุาตหรือยงัไม่อาจมคี�าสัง่ไม่อนญุาตได้ภายใน

ก�าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งคร้ังละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้องมีหนังสือแจ้ง

การขยายเวลาและเหตจุ�าเป็นแต่ละครัง้ให้ผูข้ออนญุาตทราบก่อนส้ินก�าหนดเวลาตามวรรคสองหรอืตามทีไ่ด้ขยายเวลา
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กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค�าขอทราบ

ถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส�าเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง

 ข้อ ๑๓ ผูไ้ด้รบัอนญุาตต้องมารบัใบอนญุาตภายในสบิห้าวนั(หรอืตามทีเ่หน็สมควร)นบัแต่วนัทีไ่ด้รบัหนงัสอื

แจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว 

 ข้อ ๑๔ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้

เพียงในเขตอ�านาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น

 การขอต่ออายใุบอนุญาตจะต้องยืน่ค�าขอก่อนใบอนญุาตสิน้อาย ุเมือ่ได้ยืน่ค�าขอพร้อมกบัเสยีค่าธรรมเนยีม

แล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต

 ข้อ ๑๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ

 ข้อ ๑๖ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท�าลาย หรือช�ารุดในสาระที่ส�าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นค�าขอ

รับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท�าลาย หรือช�ารุด ตามแบบที่ก�าหนดไว้

ท้ายข้อบัญญัตินี้

 การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

ดังต่อไปนี้

 (๑) ในกรณใีบอนญุาตสญูหาย ให้ผูย้ืน่ค�าขอรบัใบแทนใบอนญุาตน�าส�าเนาบนัทกึการแจ้งความต่อพนกังาน

เจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย

 (๒) ในกรณีใบอนญุาตถูกท�าลาย หรอืช�ารดุในสาระทีส่�าคญั ให้ผูย้ืน่ค�าขอรบัใบแทนใบอนญุาตน�าใบอนญุาต

เดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย

 ข้อ ๑๗ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบท

แห่งพระราชบัญญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรอืข้อบญัญติันี ้หรอืเงือ่นไขทีร่ะบไุว้ในใบอนญุาตใน

เรื่องที่ก�าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจ

สั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน

 ข้อ ๑๘ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจออกค�าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต

 (๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก

 (๒) ต้องค�าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท�าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

 (๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง 

หรอืข้อบญัญตันิี ้หรอืเงือ่นไขทีร่ะบุไว้ในใบอนญุาตในเรือ่งทีก่�าหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามทีไ่ด้รบัใบอนญุาต

ตามข้อบญัญตันิี ้และการไม่ปฏบิตัหิรอืปฏบิตัไิม่ถกูต้องนัน้ก่อให้เกดิอนัตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน 

หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด�ารงชีพของประชาชน

 ข้อ ๑๙ ค�าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค�าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท�าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ 

ในกรณทีีไ่ม่พบผูร้บัใบอนญุาต หรอืผูร้บัใบอนุญาตไม่ยอมรบัค�าสัง่ดงักล่าว ให้ส่งค�าสัง่โดยทางไปรษณย์ีตอบรบั หรอื

ให้ปิดค�าส่ังน้ันไว้ในท่ีเปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล�าเนาหรือส�านักท�าการงานของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับ

ใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค�าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค�าสั่งไปถึง หรือวันปิดค�าสั่ง แล้วแต่กรณี
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กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 ข้อ ๒๐ ผูถ้กูสัง่เพกิถอนใบอนญุาตจะขอรบัใบอนญุาตส�าหรบัการประกอบกจิการทีถ่กูเพกิถอนใบอนญุาต

อีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก�าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

หมวด ๔

ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ

  

 ข้อ ๒๑ อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตด�าเนินกิจการให้บริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบ้านของผู้รับ

บริการตามข้อบัญญัตินี้

 (๑) จ�านวนพนักงาน..........คน   ............ บาท

 (๒) จ�านวนพนักงาน..........คน   ............ บาท

 (๓) จ�านวนพนักงาน..........คน   ............ บาท 

 ข้อ ๒๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องช�าระค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตในวันท่ีมารับใบอนุญาตส�าหรับกรณี

ทีเ่ป็นการขอรบัใบอนญุาตครัง้แรก หรอืก่อนใบอนญุาตสิน้อายสุ�าหรบักรณทีีเ่ป็นการขอต่ออายใุบอนญุาต ตลอดเวลา

ทียั่งด�าเนนิกจิการนัน้ ถ้ามไิด้เสยีค่าธรรมเนยีมภายในเวลาทีก่�าหนด ให้ช�าระค่าปรบัเพ่ิมขึน้อกีร้อยละยีส่บิของจ�านวน

ค่าธรรมเนยีมทีค้่างช�าระ เว้นแต่ผูไ้ด้รบัใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด�าเนนิกจิการนัน้ก่อนถึงก�าหนดการเสียค่าธรรมเนยีม

ครั้งต่อไป

 ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช�าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง 

ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมอี�านาจสัง่ให้ผูน้ัน้หยดุการด�าเนนิกจิการไว้จนกว่าจะได้เสยีค่าธรรมเนยีมและค่าปรบัจนครบ

จ�านวน 

 ข้อ ๒๓ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น

หมวด ๕

บทก�าหนดโทษ

  

 ข้อ ๒๔ ผู้ใดฝ่าฝืนค�าสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่ก�าหนดไว้ใน

บทก�าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
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กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

บทเฉพาะกาล

(ถ้าไม่มีหมวดนี้ให้ตัดออก)

  

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

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

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

 ประกาศ ณ วันที่………………....... 

(ลงชื่อ)

(………………………………….......)

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล………………

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(…………………………)

นายอ�าเภอ…………………
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กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

แบบค�าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต

ประกอบกิจการ..................................................................................

เขียนที่................................................................

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

 ๑. ข้าพเจ้า....................................................................................... อาย.ุ..............ปี สญัชาต.ิ.......................... 

โดย......................................................................................................................ผู้มอี�านาจลงนามแทนนติิบคุคลปรากฏ

ตาม................................................................................................................................................................................... 

ทีอ่ยูเ่ลขที.่..........................หมู่ท่ี...............ตรอก/ซอย.........................................ถนน....................................................

แขวง/ต�าบล....................................................เขต/อ�าเภอ............................................จังหวดั........................................

หมายเลขโทรศัพท์...............................................................ผู้ขออนุญาต

 ๒. พร้อมค�าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้วดังนี้

    ส�าเนาบัตรประจ�าตัว (ประชาชน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ อื่นๆ ระบุ...............................)

    ส�าเนาใบอนญุาตตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง ได้แก่...............................................................................

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

    หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

    ใบมอบอ�านาจ (ในกรณีที่มีการมอบอ�านาจ)

    ส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

    หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ�านาจลงนามแทนนิติบุคคล

    เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก�าหนด คือ

   ๑).......................................................................

   ๒).......................................................................

 ขอรับรองว่าข้อความในค�าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ

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

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

ค�าขอเลขที่......./...........

(เจ้าหน้าที่กรอก)
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กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ส่วนของเจ้าหน้าที่

ใบรับค�าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต

เลขที่............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..............

ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ

    ไม่ครบ คือ

    ๑)..............................................................

    ๒)..............................................................

    ๓)..............................................................

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

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

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

ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต

ใบรับค�าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต

เลขที่..........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..............

ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ

    ไม่ครบ คือ

    ๑)..............................................................

    ๒)..............................................................

    ๓)..............................................................

ดงันัน้ กรุณาน�าเอกสารหลกัฐานทีย่งัไม่ครบทัง้หมดมายืน่ต่อเจ้าพนกังานท้องถิน่ภายใน......วนันบัต้ังแต่วนันีเ้ป็นต้นไป

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

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

                ต�าแหน่ง...........................................
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ที่ .........................    ส�านักงาน..................................................

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

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

เรื่อง ค�าแนะน�าให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ

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

อ้างถึง ใบรับค�าขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. ..........

 ตามที่ท่านได้ยื่นค�าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ...................................................

และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับค�าขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น

 เนื่องจากเจ้าพนักงานได้ตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ระบบก�าจัดหรือ

บ�าบัดของเสียและอื่นๆ ของสถานที่ประกอบกิจการของท่านแล้วพบว่ายังไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่ก�าหนดไว้ใน 

ข้อก�าหนดของท้องถิ่น ดังนี้

  ๑) ....................................................................................................................................................

  ๒) ...................................................................................................................................................

  ๓) ...................................................................................................................................................

  ๔) ...................................................................................................................................................

 ฉะนั้น จึงขอให้ท่านแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์เพ่ือเจ้าพนักงานท้องถ่ินจะได้ด�าเนินการพิจารณา

การอนุญาตต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

      (ลงชื่อ)

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

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

                  เจ้าพนักงานท้องถิ่น

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

.....................................
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ...............................................................  โทร. ............................................

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

เรื่อง รายงานผลการตรวจสภาพของสถานที่ประกอบกิจการเพื่อประกอบการพิจารณาการอนุญาต

เรียน เจ้าพนักงานท้องถิ่น

 ตามทีร่าชการส่วนท้องถิน่ได้รบัค�าขอรบัใบอนญุาตประกอบกจิการ.............................................................

และได้ออกใบรับค�าขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. .......... นั้น

 จากการตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ระบบก�าจัดหรือบ�าบัดของเสีย

และอื่นๆ ของสถานที่ประกอบกิจการดังกล่าวแล้วพบว่า

  ครบถ้วนถูกต้องตามที่ก�าหนดไว้ในข้อก�าหนดของท้องถิ่น

  ไม่ครบ ดังนี้

  ๑. ..........................................................................

  ๒. ..........................................................................

  ๓. ..........................................................................

  ๔. ..........................................................................

 ฉะนั้น จึงมีความเห็นว่า  สมควรอนุญาต

     สมควรอนุญาตโดยมีเงื่อนไขดังนี้

     ๑. .............................................................................................

     ๒. .............................................................................................

     ๓. .............................................................................................

     ๔. .............................................................................................

     ไม่สมควรอนุญาต

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

      

(ลงชื่อ)

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

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

         เจ้าพนักงานสาธารณสุข/ผู้ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ที่ .........................    ส�านักงาน................................................

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

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

เรื่อง แจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ...............................................................................

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

อ้างถึง ใบรับค�าขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. ..........

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ................................................................................................

   ๒. .................................................................................................

  ตามที่ท่านได้ยื่นค�าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ.................................................................................

และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับค�าขออนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น

 เนือ่งจากมเีหตจุ�าเป็นทีเ่จ้าพนกังานท้องถิน่ไม่สามารถออกใบอนญุาตหรือยงัไม่สามารถมคี�าส่ังไม่อนญุาต

ได้ภายในเวลา ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับค�าขอดังกล่าวดังนี้

  ๑. ..................................................................................

  ๒. ...................................................................................

  ๓. ...................................................................................

 ดังนั้น จึงขอแจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตออกไปเป็นเวลา ๑๕ วันนับแต่วันที่............................... 

และต้องขออภัย มา ณ โอกาสนี้ด้วย

  

ขอแสดงความนับถือ

      (ลงชื่อ)

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

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

                  เจ้าพนักงานท้องถิ่น

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

.....................................
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ที่ .........................    ส�านักงาน.................................................

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

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

เรื่อง แจ้งการอนุญาตประกอบกิจการ.............................................................................................................

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

อ้างถึง ใบรับค�าขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. ..........

 ตามที่ท่านได้ยื่นค�าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ.................................................................................

และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับค�าขออนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น

 บัดนี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาออกใบอนุญาตให้แก่ท่านเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ท่านมาติดต่อขอรับ

ใบอนุญาต ณ ส�านักงาน..............................................................................ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันได้รับหนังสือนี้ 

 ทั้งนี้ หากท่านไม่สามารถมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาดังกล่าว กรุณาแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ทราบด้วย

  

ขอแสดงความนับถือ

      (ลงชื่อ)

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

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

                  เจ้าพนักงานท้องถิ่น

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

.....................................
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ใบอนุญาต

ประกอบกิจการ..................................................................

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

 (๑) เจ้าพนกังานท้องถิน่อนญุาตให้........................................................................สญัชาต.ิ.............................

อยูบ้่านเลขที.่................หมูท่ี.่.......ต�าบล.............................อ�าเภอ................................จังหวดั........................................

หมายเลขโทรศัพท์...........................................

 ชือ่สถานประกอบกิจการ..................................................................... ประเภท............................................. 

ตัง้อยูเ่ลขที.่.............หมูท่ี.่.......ต�าบล.............................อ�าเภอ...................................จงัหวดั........................................

หมายเลขโทรศัพท์...........................................

 อัตราค่าธรรมเนียมปีละ.....................บาท(................................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่...........เลขที่.................ลงวันที่............................................

 (๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�าหนดในข้อ

ก�าหนดของท้องถิ่น

 (๓) หากปรากฏในภายหลงัว่าการประกอบกจิการทีไ่ด้รบัอนญุาตนีเ้ป็นการขดัต่อกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วข้อง

โดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้

 (๔) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ

  ๔.๑) ....................................................................................................................................................

  ๔.๒) ....................................................................................................................................................

 (๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

 (๖) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่.............เดือน..................................พ.ศ. .............

     (ลงชื่อ)

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

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

                  เจ้าพนักงานท้องถิ่น

      

      

ค�าเตือน (๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตน้ีไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอด

เวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท

  (๒) หากประสงค์จะประกอบกจิการในปีต่อไปต้องยืน่ค�าขอต่ออายใุบอนญุาตก่อนวนัทีใ่บอนญุาตส้ินอายุ

(มีต่อด้านหลัง)
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม

วัน/เดือน/ปี

ที่ออกใบอนุญาต

วัน/เดือน/ปี

ที่สิ้นอายุใบอนุญาต

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ)

เจ้าพนักงานท้องถิ่นเล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ปี
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ที่ .........................    ส�านักงาน...................................................

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

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

เรื่อง ค�าสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ

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

อ้างถึง (๑) ใบรับค�าขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต เลขที่.................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. ...............

 (๒) หนงัสอืแจ้งค�าแนะน�าให้แก้ไขปรับปรงุสภาพของสถานทีป่ระกอบกจิการ ที.่.............. ลว. ...................

 ตามทีท่่านได้ยืน่ค�าขอรบัใบอนญุาต/ต่ออายใุบอนญุาตประกอบกจิการ......................................................

และเจ้าพนกังานได้มหีนงัสอืแจ้งค�าแนะน�าให้ท่านแก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานทีป่ระกอบกจิการให้ถกูต้อง ครบถ้วน 

ตามที่ก�าหนดไว้ในข้อก�าหนดของท้องถิ่นภายในเวลาที่ก�าหนด ตามที่อ้างถึงนั้น 

 จากการตรวจสอบปรากฏว่าท่านไม่สามารถแก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานท่ีประกอบกิจการให้ถูกต้อง 

ครบถ้วน ตามที่ก�าหนดไว้ในข้อก�าหนดของท้องถิ่น ดังนี้

  ๑. ......................................................................................................................................................

  ๒. .....................................................................................................................................................

  ๓. .....................................................................................................................................................

  ๔. .....................................................................................................................................................

  ๕. .....................................................................................................................................................

 ดังนั้น อาศัยอ�านาจตามมาตรา ๕๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีค�าสั่งไม่ออกใบอนุญาตให้ท่านประกอบกิจการตามที่ได้ยื่นค�าขอไว้

 อนึง่ หากท่านไม่พอใจค�าสัง่นี ้ท่านมีสทิธอิทุธรณ์ต่อรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุได้ภายในสามสบิวัน

นับแต่วันทราบค�าสั่งนี้

 ทัง้นี ้การอทุธรณ์ไม่เป็นเหตทุเุลาการบงัคบัตามค�าสัง่ เว้นแต่รฐัมนตรจีะเหน็สมควรให้มกีารทเุลาการบงัคบั

ตามค�าสั่งนั้นไว้ชั่วคราว

ขอแสดงความนับถือ

      (ลงชื่อ)

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

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

                  เจ้าพนักงาน.............

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

..................................... 
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างข้อบัญญัติควบคุมกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ

พ.ศ. ....

หลักการ

 ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ 

เหตุผล

 โดยที่การด�าเนินกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็น

อันตรายต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ และอาจก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สมควรก�าหนดให้กิจการให้บริการ

ดแูลผูส้งูอายท่ีุบ้านของผูร้บับรกิารเป็นกจิการทีต้่องมีการควบคมุภายในท้องถิน่ ก�าหนดหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขทัว่ไป

ส�าหรับให้ผู้ด�าเนินกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะ

ของสถานที่ที่ใช้ด�าเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ด�าเนินกิจการ

ให้บริการดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้านของผู้รับบริการ อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ด�าเนินกิจการให้บริการดูแล

ผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ จึงตราข้อบัญญัตินี้
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( ร่าง )

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบล……………………..

ควบคุมกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ

พ.ศ. ….

  

 โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยควบคุมกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การบริหารส่วนต�าบล 

พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ 

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนต�าบล……...............… 

โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล…….........…และนายอ�าเภอ…......................จึงตราข้อบัญญัติไว้

ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ ข้อบัญญัตนิีเ้รยีกว่า “ข้อบัญญตัอิงค์การบรหิารส่วนต�าบล........……………….ควบคมุกจิการให้บรกิาร

ดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ พ.ศ. ….”

 ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบล……......…. ต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้

 “ผูป้ระกอบกจิการ” หมายความว่า เจ้าของกจิการหรือผู้ด�าเนนิการให้บริการดูแลผู้สูงอายทุีบ้่านของผูร้บั

บริการซึ่งมีหน้าที่ต้องขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนประกอบกิจการ

 “ผูด้�าเนนิการ” หมายความว่า ผูจั้ดการหรอืผูท้�าหน้าทีดู่แลการประกอบกจิการและจดัส่งพนกังานไปดแูล

ผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ

 “พนักงาน” หมายความว่า ผู้ท�าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ

 “ผู้รับบริการ” หมายความว่า ผู้ว่าจ้างที่รับบริการจากการประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

ของผู้รับบริการ

 “ผู้สูงอายุ” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป และผู้ที่สูญเสียความสามารถในการ

ประกอบกิจวัตรประจ�าวันอันเนื่องมาจากความชราภาพที่ได้รับการดูแลที่บ้าน

 “ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนต�าบล..........................

 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล........…………

 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

 ข้อ ๔ ให้นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบล………….เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบญัญติันี ้และให้มอี�านาจ

ออกระเบียบ ประกาศ หรือค�าสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
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หมวด ๑

บททั่วไป

  

 ข้อ ๕ ให้กจิการให้บรกิารดแูลผูส้งูอายทุีบ้่านของผู้รับบริการเป็นกจิการทีต้่องมกีารควบคมุภายในท้องถิน่

 ข้อ ๖ ผูด้�าเนนิกจิการให้บรกิารดแูลผูส้งูอายทุีบ้่านของผูร้บับรกิารต้องด�าเนนิการให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�าหนดตามข้อบัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราช

บัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 สถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในท้องที่ที่กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองหรือกฎหมายว่าด้วย การควบคุม

อาคารมีผลใช้บังคับ สถานประกอบกิจการที่เป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรือสถานประกอบกิจการที่มี

การประกอบกิจการเก่ียวกับวัตถุอันตราย ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้องด้วย 

แล้วแต่กรณี

หมวด ๒

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปส�าหรับให้ผู้ด�าเนินกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ

ปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ด�าเนินกิจการ

และมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ

  

 ข้อ ๗ คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การปฏิบัติส�าหรับผู้ประกอบกิจการ 

 ๑) จ้างหรือจัดให้มีผู้ด�าเนินการและพนักงานที่มีคุณสมบัติตามที่ก�าหนดในข้อบัญญัตินี้

 ๒) ควบคุมก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้

 ๓) จัดให้มีสถานที่อ�านวยความสะดวกส�าหรับด�าเนินกิจการและการติดต่อของผู้รับบริการ

 ๔) การจ้างงานต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน

 ๕) จัดให้มีระบบการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติและการปฏิบัติงานของผู้ด�าเนินการและพนักงาน

 ๖) จดัให้มรีะบบส่งต่อและวธิกีารให้ค�าปรกึษาแนะน�าในกรณฉีกุเฉนิแก่ผูด้�าเนนิการหรอืพนกังานได้ตลอด

ระยะเวลาที่ให้บริการ 

 ๗) ไม่เป็นผูม้คีวามประพฤตเิสือ่มเสยีหรือบกพร่องในศีลธรรมอนัดีและไม่มปีระวติัการกระท�าผดิต่อผูสู้งอายุ

หรือละเมิดสิทธิผู้สูงอายุ และไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

 ๘) มีใบรับรองแพทย์ระบุว่าไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด

 ข้อ ๘ คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การปฏิบัติส�าหรับผู้ด�าเนินการดูแลผู้สูงอายุ

 (๑) ด้านคุณสมบัติ

  ๑) ต้องมีอายุไม่ต�่ากว่า ๒๕ ปีบริบูรณ์

  ๒) มีความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้



116
ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

   (ก) มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการแพทย์ หรือการพยาบาล หรือการพยาบาลและ

การผดุงครรภ์ หรือประกาศนียบัตรการพยาบาล

   (ข) มีประสบการณ์ในการดูแลผูส้งูอายไุม่น้อยกว่า ๓ ปี โดยมหีนงัสอืรับรองจากบคุคลหรอืหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง และมีวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลที่ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล

   (ค) มีประสบการณ์ในการดูแลผูส้งูอายไุม่น้อยกว่า ๓ ปี โดยมหีนงัสอืรับรองจากบคุคลหรอืหน่วยงาน

ทีเ่กีย่วข้อง และผ่านการอบรมหลกัสตูรการดแูลผูสู้งอายอุย่างน้อย ๔๒๐ ชัว่โมงท่ีจัดโดยกรมอนามยัหรือส่วนราชการ

ที่เกี่ยวข้อง หรือโรงเรียนเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ

  ๓) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี และไม่มีประวัติการกระท�าผิด

ต่อผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย

  ๔) มีใบรับรองแพทย์ระบุว่ามีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ และ

ไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด

 (๒) ด้านการปฏิบัติ 

  ๑) ประเมินความต้องการดูแลของผู ้สูงอายุรวมทั้งปฐมนิเทศและจัดส่งพนักงานที่มีคุณสมบัติ

ตามข้อบัญญัตินี้ไปดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

  ๒) จัดท�ารายงานการด�าเนินกิจการไว้ที่สถานประกอบกิจการให้สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

  ๓) จดัให้พนกังานได้รบัการอบรมฟ้ืนฟูด้านการดูแลผู้สูงอายุทีบ้่านระหว่างปฏบิติังานอย่างน้อยทกุ ๒ ปี 

อาจเป็นรูปแบบการประชุมวิชาการอย่างน้อย ๑ วัน หรือศึกษาดูงานการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

  ๔) ควบคมุก�ากบั รวมทัง้จดัให้มีระบบตดิตามตรวจสอบการปฏบิตังิานของพนกังานอย่างน้อยทกุ ๓ เดอืน

  ๕) จัดท�าทะเบียนรับ–ส่งพนักงานไปดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้านและทะเบียนรายละเอียดของผู้ด�าเนินการ

และพนักงาน เช่น รายชื่อ ประวัติการฝึกอบรม ประวัติการท�างาน เป็นต้น

  ๖) จัดท�าสัญญาการจ้างระหว่างผู้ประกอบกิจการและผู้รับบริการ โดยมีข้อความถูกต้องตรงกัน

  ๗) กรณีพนักงานหยุดปฏิบัติงานหรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ผู้ด�าเนินการจัดหาพนักงานท�าหน้าที่

แทน เพื่อให้การดูแลผู้สูงอายุเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

  ๘) จัดระบบการส่งต่อผู้สูงอายุกรณีที่พบว่ามีเหตุฉุกเฉินหรือการเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บเกิดขึ้น

กับผู้สูงอายุ ให้ติดต่อขอค�าปรึกษาตามระบบหรือวิธีการตามที่ระบุไว้ในข้อบัญญัตินี้

  ๙) ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการเป็นผู้ด�าเนินการเอง ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การปฏิบัติตามที่

ก�าหนดในข้อบัญญัตินี้ทุกประการ

 ข้อ ๙ คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การปฏิบัติส�าหรับพนักงานดูแลผู้สูงอายุ

 (๑) ด้านคุณสมบัติ

  ๑) มีอายุไม่ต�่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์

  ๒) จบการศึกษาไม่ต�่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า

  ๓) มีความรู้และประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

   (ก) มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการพยาบาล หรือการพยาบาลและผดุงครรภ์ หรือ

ประกาศนียบัตรการพยาบาล

   (ข) มีวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลตามหลักสูตรที่สภาการพยาบาลรับรอง
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   (ค) ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุอย่างน้อย ๔๒๐ ชั่วโมง ที่จัดโดยกรมอนามัย หรือ

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หรือโรงเรียนเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ

   (ง) ผูม้ปีระสบการณ์ในการดแูลผูส้งูอายไุม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยมหีนงัสอืรับรองจากโรงเรยีน สถาบัน

หรือสถานประกอบการท่ีเกี่ยวข้อง และผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุไม่น้อยกว่า ๗๐ ชั่วโมงที่จัดโดย

กรมอนามัย หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หรือโรงเรียนเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการภายใน ๓ ปี 

นับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้

  ๔) เข้ารับการอบรมฟื้นฟูด้านการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านระหว่างปฏิบัติงานอย่างน้อยทุก ๒ ปี ตามที่

ผู้ด�าเนินการจัดให้

  ๕) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี และไม่มีประวัติการกระท�าผิด

ต่อผู้สูงอายุหรือละเมิดสิทธิผู้สูงอายุ

  ๖) มใีบรบัรองแพทย์ระบวุ่ามีสขุภาพแขง็แรงไม่เป็นผูว้กิลจรติหรอืจติฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบและไม่เป็น

ผู้ติดสารเสพติด โดยมีผลการตรวจสุขภาพปีละ ๑ ครั้ง

  ๗) ผ่านการประเมินด้านสุขภาพจิตโดยจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาคลินิก หรือพยาบาลจิตเวช หรือ

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ผ่านการอบรมสาขาสุขภาพจิตและจิตเวช

  ๘) มีวฒุภิาวะและบคุลกิลกัษณะเหมาะสมท้ังด้านจติใจ อารมณ์ สงัคม มีความขยนัอดทนและมคีวามตัง้ใจ

ที่จะปฏิบัติต่อผู้สูงอายุด้วยความอ่อนโยน มีเมตตา ซึ่งจะเอื้ออ�านวยต่อการท�าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสม

  ๙) กรณเีกิดการเจบ็ป่วยระหว่างปฏบิติังานด้วยโรคติดต่อ ซ่ึงอาจแพร่กระจายไปสู่ผู้สูงอายไุด้ จะต้อง

หยุดปฏิบัติงานและพักรักษาให้หายเป็นปกติก่อนกลับมาปฏิบัติงาน 

 (๒) ด้านการปฏิบัติ

  ๑) ดแูลผูส้งูอายตุามกิจวตัรประจ�าวันของผูสู้งอาย ุเช่น การรบัประทานอาหาร การนอนหลบัพกัผ่อน 

การเคลื่อนย้าย การขับถ่ายให้ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยเหมาะสมกับวัยของผู้สูงอายุ

  ๒) สังเกตพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของผู้สูงอายุ รวมท้ังเร่ืองสุขภาพของผู้สูงอายุ และต้อง

รายงานให้ญาติของผู้สูงอายุทราบทุกวัน

  ๓) ส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุทุกด้าน ตลอดจนดูแลสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยถูกสุขลักษณะเอ้ือ

ต่อการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ

  ๔) เขียนรายงานการปฏิบัติงานเสนอต่อผู้ด�าเนินการทุกเดือน

  ๕) กรณีท่ีมีการประกอบอาหารให้ผู้สูงอายุ ต้องด�าเนินการ เตรียม ปรุง ประกอบอาหาร พร้อมทั้ง

ดูแลเครื่องมือเครื่องใช้ในการปรุง ประกอบอาหารให้สะอาดและถูกสุขลักษณะในทุกขั้นตอนและล้างมือให้สะอาด

อยู่เสมอ

  ๖) จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยท่ีเกิดจากการดูแลผู้สูงอายุอย่างถูกต้อง โดยท้ิงลงในภาชนะรองรับ

ทีถ่กูหลกัสขุาภิบาล และระวงัป้องกนัไม่ให้เกดิการปนเป้ือนกบัอาหาร และเกดิการแพร่กระจายของเชือ้โรค หรอืก่อให้เกดิ

เหตุร�าคาญต่อบ้านเรือนใกล้เคียง

  ๗) ส่งต่อผูส้งูอายกุรณทีีพ่บว่ามีเหตุฉุกเฉิน หรือการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บเกิดขึน้กับผู้สูงอายุ ตามระบบ

การส่งต่อและวิธีที่ระบุไว้ในข้อบัญญัตินี้
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หมวด ๓

ใบอนุญาต

  

 ข้อ ๑๐ เมื่อพ้นก�าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ใดด�าเนินกิจการที่ต้องมี

การควบคุมภายในท้องถิ่นในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 ในการออกใบอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจก�าหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู ้รับใบอนุญาตปฏิบัติ

เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่ก�าหนดไว้โดยทั่วไปในข้อบัญญัตินี้ก็ได้

 ใบอนุญาตให้ใช้ได้ส�าหรับกิจการประเภทเดียวและส�าหรับสถานที่แห่งเดียว

 ข้อ ๑๑ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ด�าเนินกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการในลักษณะที่เป็น 

การค้าจะต้องยื่นค�าขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ก�าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 

 (๑) ส�าเนาบัตรประจ�าตัว (ประชาชน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ อื่นๆระบุ...........)

 (๒) ส�าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 (๓) อื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก�าหนดและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ

 ข้อ ๑๒ เมื่อได้รับค�าขอรับใบอนุญาตหรือค�าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบ

ความถกูต้องของค�าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลกัฐานทนัท ีกรณไีม่ถกูต้อง ครบถ้วน ให้เจ้าพนกังานท้องถิน่ 

แจ้งต่อผู้ย่ืนค�าขอให้แก้ไขเพิม่เตมิเพือ่ด�าเนนิการ หากไม่สามารถด�าเนนิการได้ในขณะนัน้ ให้จัดท�าบนัทึกความบกพร่อง

และรายการเอกสารหรอืหลกัฐานยืน่เพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่�าหนด โดยให้เจ้าหน้าทีแ่ละผู้ยืน่ค�าขอลงนามไว้ใน

บันทึกนั้นด้วย 

 เจ้าพนักงานท้องถิน่ต้องออกใบอนญุาตหรอืมหีนงัสอืแจ้งค�าสัง่ไม่อนญุาตพร้อมด้วยเหตผุลให้ผูข้ออนญุาต

ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค�าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก�าหนดในข้อบัญญัตินี้

 ในกรณทีีม่เีหตจุ�าเป็นทีเ่จ้าพนกังานท้องถ่ินไม่อาจออกใบอนญุาตหรือยงัไม่อาจมคี�าสัง่ไม่อนญุาตได้ภายใน

ก�าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งคร้ังละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้องมีหนังสือแจ้ง

การขยายเวลาและเหตจุ�าเป็นแต่ละครัง้ให้ผูข้ออนญุาตทราบก่อนส้ินก�าหนดเวลาตามวรรคสองหรอืตามทีไ่ด้ขยายเวลา

ไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค�าขอทราบ

ถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส�าเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง

 ข้อ ๑๓ ผูไ้ด้รบัอนญุาตต้องมารบัใบอนญุาตภายในสบิห้าวนั(หรอืตามทีเ่หน็สมควร)นบัแต่วนัทีไ่ด้รบัหนงัสอื

แจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว 

 ข้อ ๑๔ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้

เพียงในเขตอ�านาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น

 การขอต่ออายใุบอนุญาตจะต้องยืน่ค�าขอก่อนใบอนญุาตสิน้อาย ุเมือ่ได้ยืน่ค�าขอพร้อมกบัเสยีค่าธรรมเนยีม

แล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต

 ข้อ ๑๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ

 ข้อ ๑๖ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท�าลาย หรือช�ารุดในสาระที่ส�าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นค�าขอ

รับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท�าลาย หรือช�ารุด ตามแบบที่ก�าหนดไว้

ท้ายข้อบัญญัตินี้
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 การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

ดังต่อไปนี้

 (๑) ในกรณใีบอนญุาตสญูหาย ให้ผูย้ืน่ค�าขอรบัใบแทนใบอนญุาตน�าส�าเนาบนัทกึการแจ้งความต่อพนกังาน

เจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย

 (๒) ในกรณีใบอนญุาตถูกท�าลาย หรอืช�ารดุในสาระทีส่�าคญั ให้ผูย้ืน่ค�าขอรบัใบแทนใบอนญุาตน�าใบอนญุาต

เดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย

 ข้อ ๑๗ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบท

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาต

ในเรื่องที่ก�าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจ

สั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน

 ข้อ ๑๘ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจออกค�าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต

 (๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก

 (๒) ต้องค�าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท�าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

 (๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง 

หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก�าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับ

ใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ

ของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด�ารงชีพของประชาชน

 ข้อ ๑๙ ค�าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค�าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท�าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ 

ในกรณทีีไ่ม่พบผูร้บัใบอนญุาต หรอืผูร้บัใบอนุญาตไม่ยอมรบัค�าสัง่ดงักล่าว ให้ส่งค�าสัง่โดยทางไปรษณย์ีตอบรบั หรอื

ให้ปิดค�าส่ังน้ันไว้ในท่ีเปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล�าเนาหรือส�านักท�าการงานของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับ

ใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค�าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค�าสั่งไปถึง หรือวันปิดค�าสั่ง แล้วแต่กรณี

 ข้อ ๒๐ ผูถ้กูสัง่เพกิถอนใบอนญุาตจะขอรบัใบอนญุาตส�าหรบัการประกอบกจิการทีถ่กูเพกิถอนใบอนญุาต

อีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก�าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

หมวด ๔

ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ

  

 ข้อ ๒๑ อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตด�าเนินกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ

ตามข้อบัญญัตินี้

 (๑) จ�านวนพนักงาน..........คน   ............ บาท

 (๒) จ�านวนพนักงาน..........คน   ............ บาท

 (๓) จ�านวนพนักงาน..........คน   ............ บาท 

 ข้อ ๒๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องช�าระค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตในวันท่ีมารับใบอนุญาตส�าหรับกรณี

ทีเ่ป็นการขอรบัใบอนญุาตครัง้แรก หรอืก่อนใบอนญุาตสิน้อายสุ�าหรบักรณทีีเ่ป็นการขอต่ออายใุบอนญุาต ตลอดเวลา

ทีย่งัด�าเนนิกจิการนัน้ ถ้ามไิด้เสยีค่าธรรมเนยีมภายในเวลาทีก่�าหนด ให้ช�าระค่าปรบัเพ่ิมขึน้อกีร้อยละยีส่บิของจ�านวน
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ค่าธรรมเนยีมทีค้่างช�าระ เว้นแต่ผูไ้ด้รบัใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด�าเนนิกจิการนัน้ก่อนถึงก�าหนดการเสียค่าธรรมเนยีม

ครั้งต่อไป

 ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช�าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง 

ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมอี�านาจสัง่ให้ผูน้ัน้หยดุการด�าเนนิกจิการไว้จนกว่าจะได้เสยีค่าธรรมเนยีมและค่าปรบัจนครบ

จ�านวน 

 ข้อ ๒๓ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น

หมวด ๕

บทก�าหนดโทษ

  

 ข้อ ๒๔ ผู้ใดฝ่าฝืนค�าสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่ก�าหนดไว้ใน

บทก�าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

บทเฉพาะกาล

(ถ้าไม่มีหมวดนี้ให้ตัดออก)

  

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

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

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

 ประกาศ ณ วันที่………………....... 

(ลงชื่อ)

(………………………………….......)

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล………………

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(…………………………)

นายอ�าเภอ…………………
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

แบบค�าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต

ประกอบกิจการ..................................................................................

เขียนที่................................................................

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

 ๑. ข้าพเจ้า....................................................................................... อาย.ุ..............ปี สญัชาต.ิ.......................... 

โดย......................................................................................................................ผู้มอี�านาจลงนามแทนนติิบคุคลปรากฏ

ตาม................................................................................................................................................................................... 

ทีอ่ยูเ่ลขที.่..........................หมู่ท่ี...............ตรอก/ซอย.........................................ถนน....................................................

แขวง/ต�าบล....................................................เขต/อ�าเภอ............................................จังหวดั........................................

หมายเลขโทรศัพท์...............................................................ผู้ขออนุญาต

 ๒. พร้อมค�าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้วดังนี้

    ส�าเนาบัตรประจ�าตัว (ประชาชน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ อื่นๆ ระบุ...............................)

    ส�าเนาใบอนญุาตตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง ได้แก่...............................................................................

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

    หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

    ใบมอบอ�านาจ (ในกรณีที่มีการมอบอ�านาจ)

    ส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

    หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ�านาจลงนามแทนนิติบุคคล

    เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก�าหนด คือ

   ๑).......................................................................

   ๒).......................................................................

 ขอรับรองว่าข้อความในค�าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ

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

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

ค�าขอเลขที่......./...........

(เจ้าหน้าที่กรอก)
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ส่วนของเจ้าหน้าที่

ใบรับค�าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต

เลขที่............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..............

ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ

    ไม่ครบ คือ

    ๑)..............................................................

    ๒)..............................................................

    ๓)..............................................................

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

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

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

ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต

ใบรับค�าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต

เลขที่..........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..............

ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ

    ไม่ครบ คือ

    ๑)..............................................................

    ๒)..............................................................

    ๓)..............................................................

ดังนัน้ กรุณาน�าเอกสารหลกัฐานทีย่งัไม่ครบทัง้หมดมายืน่ต่อเจ้าพนกังานท้องถิน่ภายใน......วนันบัต้ังแต่วนันีเ้ป็นต้นไป

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

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

                ต�าแหน่ง...........................................
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ที่ .........................    ส�านักงาน..................................................

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

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

เรื่อง ค�าแนะน�าให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ

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

อ้างถึง ใบรบัค�าขออนญุาต/ต่ออายใุบอนญุาต เลขที.่.....................ลงวันที.่........เดอืน...................พ.ศ. ..................

 ตามท่ีท่านได้ยืน่ค�าขอรับใบอนญุาต/ต่ออายใุบอนญุาตประกอบกิจการ........................................................

และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับค�าขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น

 เนื่องจากเจ้าพนักงานได้ตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ระบบก�าจัดหรือ

บ�าบัดของเสียและอื่นๆ ของสถานที่ประกอบกิจการของท่านแล้วพบว่ายังไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามท่ีก�าหนดไว้ใน

ข้อก�าหนดของท้องถิ่น ดังนี้

  ๑) ....................................................................................................................................................

  ๒) ...................................................................................................................................................

  ๓) ...................................................................................................................................................

  ๔) ...................................................................................................................................................

 ฉะนั้น จึงขอให้ท่านแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์เพื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะได้ด�าเนินการพิจารณาการ

อนุญาตต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

      (ลงชื่อ)

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

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

                  เจ้าพนักงานท้องถิ่น

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

.....................................
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ...............................................................  โทร. ............................................

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

เรื่อง รายงานผลการตรวจสภาพของสถานที่ประกอบกิจการเพื่อประกอบการพิจารณาการอนุญาต

เรียน เจ้าพนักงานท้องถิ่น

 ตามทีร่าชการส่วนท้องถิน่ได้รบัค�าขอรบัใบอนญุาตประกอบกจิการ.............................................................

และได้ออกใบรับค�าขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. .......... นั้น

 จากการตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ระบบก�าจัดหรือบ�าบัดของเสีย

และอื่นๆ ของสถานที่ประกอบกิจการดังกล่าวแล้วพบว่า

  ครบถ้วนถูกต้องตามที่ก�าหนดไว้ในข้อก�าหนดของท้องถิ่น

  ไม่ครบ ดังนี้

  ๑. ..........................................................................

  ๒. ..........................................................................

  ๓. ..........................................................................

  ๔. ..........................................................................

 ฉะนั้น จึงมีความเห็นว่า  สมควรอนุญาต

     สมควรอนุญาตโดยมีเงื่อนไขดังนี้

     ๑. .............................................................................................

     ๒. .............................................................................................

     ๓. .............................................................................................

     ๔. .............................................................................................

     ไม่สมควรอนุญาต

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

      

(ลงชื่อ)

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

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

         เจ้าพนักงานสาธารณสุข/ผู้ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ที่ .........................    ส�านักงาน................................................

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

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

เรื่อง แจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ...............................................................................

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

อ้างถึง ใบรับค�าขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. ..........

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ................................................................................................

   ๒. .................................................................................................

  ตามที่ท่านได้ยื่นค�าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ.................................................................................

และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับค�าขออนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น

  เนือ่งจากมเีหตจุ�าเป็นทีเ่จ้าพนกังานท้องถิน่ไม่สามารถออกใบอนญุาตหรือยงัไม่สามารถมคี�าส่ังไม่อนญุาต

ได้ภายในเวลา ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับค�าขอดังกล่าวดังนี้

  ๑. ..................................................................................

  ๒. ...................................................................................

  ๓. ...................................................................................

 ดังนั้น จึงขอแจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตออกไปเป็นเวลา ๑๕ วันนับแต่วันที่............................... 

และต้องขออภัย มา ณ โอกาสนี้ด้วย

  

ขอแสดงความนับถือ

      (ลงชื่อ)

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

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

                  เจ้าพนักงานท้องถิ่น

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

.....................................
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ที่ .........................    ส�านักงาน.................................................

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

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

เรื่อง แจ้งการอนุญาตประกอบกิจการ.............................................................................................................

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

อ้างถึง ใบรับค�าขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. ..........

 ตามที่ท่านได้ยื่นค�าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ.................................................................................

และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับค�าขออนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น

 บัดนี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาออกใบอนุญาตให้แก่ท่านเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ท่านมาติดต่อขอรับ

ใบอนุญาต ณ ส�านักงาน..............................................................................ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันได้รับหนังสือนี้ 

 ทั้งน้ี หากท่านไม่สามารถมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาดังกล่าว กรุณาแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ทราบด้วย

  

ขอแสดงความนับถือ

      (ลงชื่อ)

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

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

                  เจ้าพนักงานท้องถิ่น

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

.....................................
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กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ใบอนุญาต

ประกอบกิจการ..................................................................

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

 (๑) เจ้าพนกังานท้องถิน่อนญุาตให้........................................................................สญัชาต.ิ.............................

อยูบ้่านเลขที.่................หมูท่ี.่.......ต�าบล.............................อ�าเภอ................................จังหวดั........................................

หมายเลขโทรศัพท์...........................................

 ชือ่สถานประกอบกิจการ..................................................................... ประเภท............................................. 

ตัง้อยูเ่ลขที.่.............หมูท่ี.่.......ต�าบล.............................อ�าเภอ...................................จงัหวดั........................................

หมายเลขโทรศัพท์...........................................

 อัตราค่าธรรมเนียมปีละ.....................บาท(................................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่...........เลขที่.................ลงวันที่............................................

 (๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�าหนดในข้อ

ก�าหนดของท้องถิ่น

 (๓) หากปรากฏในภายหลงัว่าการประกอบกจิการทีไ่ด้รบัอนญุาตนีเ้ป็นการขดัต่อกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วข้อง

โดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้

 (๔) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ

  ๔.๑) ....................................................................................................................................................

  ๔.๒) ....................................................................................................................................................

 (๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

 (๖) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่.............เดือน..................................พ.ศ. .............

     (ลงชื่อ)

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

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

                  เจ้าพนักงานท้องถิ่น

      

      

ค�าเตือน (๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตน้ีไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอด

เวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท

  (๒) หากประสงค์จะประกอบกจิการในปีต่อไปต้องยืน่ค�าขอต่ออายใุบอนญุาตก่อนวนัทีใ่บอนญุาตสิน้อายุ

(มีต่อด้านหลัง)
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กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม

วัน/เดือน/ปี

ที่ออกใบอนุญาต

วัน/เดือน/ปี

ที่สิ้นอายุใบอนุญาต

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ)

เจ้าพนักงานท้องถิ่นเล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ปี
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กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ที่ .........................    ส�านักงาน...................................................

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

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

เรื่อง ค�าสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ

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

อ้างถึง (๑) ใบรับค�าขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต เลขที่.................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. ........

 (๒) หนงัสอืแจ้งค�าแนะน�าให้แก้ไขปรับปรงุสภาพของสถานทีป่ระกอบกจิการ ที.่.............. ลว. ...................

 ตามทีท่่านได้ยืน่ค�าขอรบัใบอนญุาต/ต่ออายใุบอนญุาตประกอบกจิการ......................................................

และเจ้าพนกังานได้มหีนงัสอืแจ้งค�าแนะน�าให้ท่านแก้ไขปรบัปรงุสภาพของสถานทีป่ระกอบกจิการให้ถกูต้อง ครบถ้วน 

ตามที่ก�าหนดไว้ในข้อก�าหนดของท้องถิ่นภายในเวลาที่ก�าหนด ตามที่อ้างถึงนั้น 

 จากการตรวจสอบปรากฏว่าท่านไม่สามารถแก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานท่ีประกอบกิจการให้ถูกต้อง 

ครบถ้วน ตามที่ก�าหนดไว้ในข้อก�าหนดของท้องถิ่น ดังนี้

  ๑. ......................................................................................................................................................

  ๒. .....................................................................................................................................................

  ๓. .....................................................................................................................................................

  ๔. .....................................................................................................................................................

  ๕. .....................................................................................................................................................

 ดังนั้น อาศัยอ�านาจตามมาตรา ๕๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีค�าสั่งไม่ออกใบอนุญาตให้ท่านประกอบกิจการตามที่ได้ยื่นค�าขอไว้

 อนึง่ หากท่านไม่พอใจค�าสัง่นี ้ท่านมีสทิธอิทุธรณ์ต่อรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุได้ภายในสามสิบวัน

นับแต่วันทราบค�าสั่งนี้

 ทัง้นี ้การอทุธรณ์ไม่เป็นเหตทุเุลาการบงัคบัตามค�าสัง่ เว้นแต่รฐัมนตรจีะเหน็สมควรให้มกีารทเุลาการบงัคบั

ตามค�าสั่งนั้นไว้ชั่วคราว

ขอแสดงความนับถือ

      (ลงชื่อ)

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

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

                  เจ้าพนักงาน.............

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

..................................... 
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กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างข้อบัญญัติควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

พ.ศ. ....

หลักการ

 ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

เหตุผล

 โดยที่การด�าเนินกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ของประชาชน และก่อให้เกดิมลพษิต่อสิง่แวดล้อมอกีด้วย สมควรก�าหนดประเภทของกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ

ให้เป็นกจิการทีต้่องมกีารควบคมุภายในท้องถ่ิน ก�าหนดหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขทัว่ไปส�าหรบัให้ผูด้�าเนนิกจิการปฏิบติั

เกีย่วกับการดแูลสภาพหรอืสขุลกัษณะของสถานทีท่ีใ่ช้ด�าเนินกิจการและมาตรการป้องกันอนัตรายต่อสขุภาพ หลกัเกณฑ์

การอนญุาตให้ด�าเนนิกจิการทีเ่ป็นอันตรายต่อสขุภาพ อตัราค่าธรรมเนยีมการออกใบอนญุาตให้ด�าเนนิกจิการทีเ่ป็น

อันตรายต่อสุขภาพ จึงตราข้อบัญญัตินี้
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กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

( ร่าง )

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบล……………………..

ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

พ.ศ. ….

  

 โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การบริหารส่วนต�าบล 

พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ 

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนต�าบล……...............… 

โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล……........…และนายอ�าเภอ……....................จึงตราข้อบัญญัติไว้

ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบล........……………….ควบคุมกิจการที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ….”

 ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบล…......……. ต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้

 “สถานประกอบกิจการ” หมายความว่า สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

 “ผู้ด�าเนนิกจิการ” หมายความว่า ผูเ้ป็นเจ้าของ หรอืบุคคลท่ีเรยีกช่ืออย่างอืน่ ซึง่รบัผดิชอบในการด�าเนนิการ

ของสถานประกอบกิจการนั้น

 “ผู้ปฏิบัติงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

 “มลพษิทางเสยีง” หมายความว่า สภาวะของเสยีอนัเกดิจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกจิการ

ที่ท�าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน

 “มลพษิทางอากาศ” หมายความว่า สภาวะของอากาศอนัเกดิจากการประกอบกจิการของสถานประกอบ

กิจการที่ท�าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน

 “มลพิษทางน�า้” หมายความว่า สภาวะของน�า้ทิง้อนัเกดิจากการประกอบกจิการของสถานประกอบกจิการ

ที่ท�าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน

 “มลพษิทางแสง” หมายความว่า สภาวะของแสงอนัเกดิจากการประกอบกจิการของสถานประกอบกิจการ

ที่ท�าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน

 “มลพิษทางความร้อน” หมายความว่า สภาวะของความร้อนอันเกิดจากการประกอบกิจการ ของสถาน

ประกอบกิจการที่ท�าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน

 “มลพษิทางความสัน่สะเทอืน” หมายความว่า สภาวะของความสัน่สะเทอืนอนัเกดิจากการประกอบกจิการ

ของสถานประกอบกิจการที่ท�าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
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กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 “ของเสียอันตราย” หมายความว่า มูลฝอย สิ่งปฏิกูล น�้าเสีย อากาศเสีย มลสารหรือสิ่งอื่นใด ที่ปนเปื้อน

สารพษิอันเกิดจากการประกอบกจิการของสถานประกอบกจิการทีท่�าให้มผีลกระทบหรอือาจมผีลกระทบต่อสขุภาพ

อนามัยของสาธารณชน

 “วัตถุอันตราย” หมายความว่า วัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย

 “ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนต�าบล..........................

 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล........…………

 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

 ข้อ ๔ ให้นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบล………….เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบญัญติันี ้และให้มอี�านาจ

ออกระเบียบ ประกาศ หรือค�าสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

หมวด ๑

บททั่วไป

  

 ข้อ ๕ ให้กิจการประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้ เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่น 

 ๑. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง

  (๑) การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด

  (๒) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะท�านองเดียวกัน เพื่อให้

ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการนั้น ท้ังนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการในทางตรง หรือ

ทางอ้อม หรือไม่ก็ตาม

 ๒. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์

  (๑) การฆ่า หรือช�าแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จ�าหน่ายอาหาร เร่ขาย หรือขายในตลาด

  (๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์

  (๓) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป

  (๔) การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์

  (๕) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก เขา หนัง ขนสัตว์

หรือส่วนอื่นๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใดๆ ซึ่งมิใช่เพื่อเป็นอาหาร

  (๖) การผลิต โม่ ป่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระท�าอื่นใดต่อสัตว์หรือพืช หรือส่วนหนึ่งส่วนใด

ของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์

  (๗) การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง

 ๓. กจิการท่ีเก่ียวกับอาหาร เครือ่งดืม่ น�า้ด่ืม ยกเว้นในสถานทีจ่�าหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด 

และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน

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

รสชนิดต่างๆ
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  (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 หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน

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

  (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 

หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน

  (๗) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี้ พาสตา หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน

  (๘) การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอื่นๆ

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

  (๑๐) การผลติ สะสม หรอืแบ่งบรรจุ เนย เนยเทยีม เนยผสม ผลิตภณัฑ์เนย ผลิตภณัฑ์เนยเทยีม และ

ผลิตภัณฑ์เนยผสม

  (๑๑) การผลิตไอศกรีม

  (๑๒) การคั่ว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ

  (๑๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่นๆ

  (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

  (๑๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น�้าอัดลม น�้าหวาน น�้าโซดา น�้าจากพืช ผัก ผลไม้ เครื่องดื่มชนิด

ต่างๆ 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�าความสะอาด

  (๑) การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา

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

  (๓) การผลิต บรรจุส�าลี ผลิตภัณฑ์จากส�าลี

  (๔) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมส�าเร็จรูป

  (๕) การผลิตผงซักฟอก สบู่ น�้า ยาท�า ความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดต่างๆ
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 ๕. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร

  (๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน�้ามันจากพืช

  (๒) การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ

  (๓) การผลติ หรอืแบ่งบรรจแุป้งมนัส�า ปะหลงั แป้งสาค ูแป้งจากพชื หรอืแป้งอ่ืนๆ ในท�านองเดียวกนั

  (๔) การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใดๆ 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 หรือเครื่องใช้ต่างๆ ด้วยโลหะหรือแร่

  (๒) การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑)

  (๓) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักร หรือก๊าซ หรือไฟฟ้า ยกเว้น

กิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑)

  (๔) การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอื่นใด ยกเว้นกิจการ

ที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑)

  (๕) การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 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 ระบบปรบัอากาศ หรอือปุกรณ์

ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล

  (๔) การประกอบธรุกจิเกีย่วกบัยานยนต์ เครือ่งจักรหรอืเครือ่งกล ซึง่มีไว้บรกิารหรอืจ�าหน่าย และในการ

ประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ 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 การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของยานยนต์ 

เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า

 ๘. กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ

  (๑) การผลิตไม้ขีดไฟ

  (๒) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ท�าคิ้ว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร
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  (๓) การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งส�าเร็จสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์จากไม้ หวาย 

ชานอ้อย

  (๔) การอบไม้

  (๕) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป

  (๖) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดด้วยกระดาษ

  (๗) การผลิตกระดาษชนิดต่างๆ

  (๘) การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน

 ๙. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ

  (๑) การประกอบกจิการสปาเพือ่สขุภาพ เว้นแต่เป็นการให้บรกิารในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย

สถานพยาบาล

  (๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด

  (๓) การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๙ (๑) หรือ

ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

  (๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน�้า อบไอน�้า อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับ

ใบอนุญาตใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

  (๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักท่ีมิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพื่อให้บริการพักช่ัวคราวส�าหรับ

คนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการอื่นในท�านองเดียวกัน

  (๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่าหรือกิจการอื่นในท�านอง

เดียวกัน

  (๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ

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

การแสดงอื่นๆ ในท�านองเดียวกัน

  (๙) การประกอบกิจการสระว่ายน�้า หรือกิจการอื่นๆ ในท�านองเดียวกัน เว้นแต่เป็นการให้บริการ

ที่ได้รับใบอนุญาตใน ๙ (๑)

  (๑๐) การประกอบกิจการการเล่นสเก็ต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่นๆ ในท�านองเดียวกัน

  (๑๑) การประกอบกจิการเสรมิสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กจิการทีอ่ยูใ่นบงัคบัตามกฎหมายว่าด้วยการ

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

  (๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกก�าลังกาย

  (๑๓) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน�้าหนัก

  (๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม

  (๑๕) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์

  (๑๖) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ

  (๑๗) การประกอบกจิการห้องปฏบิตักิารทางการแพทย์ การสาธารณสขุ วทิยาศาสตร์หรอืสิง่แวดล้อม

  (๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย

  (๑๙) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ
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  (๒๐) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ

  (๒๑) การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน�้า ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ชั่วคราว

 ๑๐. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ

  (๑) การปั่นด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก

  (๒) การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย นุ่น หรือใยสังเคราะห์

  (๓) การปั่นฝ้าย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร

  (๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่นๆ ด้วยเครื่องจักร

  (๕) การเย็บ ปักผ้า หรือสิ่งทออื่นๆ ด้วยเครื่องจักร

  (๖) การพิมพ์ผ้า และสิ่งทออื่นๆ

  (๗) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร

  (๘) การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่นๆ

 ๑๑. กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง

  (๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา

  (๒) การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหิน ด้วยเครื่องจักร

  (๓) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง

  (๔) การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด โม่ บด หรือย่อย 

ด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๑๑ (๒)

  (๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง

  (๖) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ

  (๗) การผลิตชอล์ก ปูนปาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน

  (๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม

  (๙) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว

  (๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย

  (๑๑) การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว

  (๑๒) การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพื้นผิวกระจก แก้ว หิน หรือวัตถุอื่นใด ยกเว้นกิจการที่

ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๕)

 ๑๒. กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่างๆ

  (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) การผลติสิง่ของเครือ่งใช้หรอืผลิตภณัฑ์ด้วยยางเทยีม พลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวตัถุ

ที่คล้ายคลึง

  (๗) การโม่ สะสม หรือบดชัน



137
ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

  (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 หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง

  (๑๕) การผลิตแชลแล็ค หรือสารเคลือบเงา

  (๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารก�าจัดศัตรูพืชหรือพาหะน�าโรค

  (๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว

 ๑๓. กิจการอื่นๆ

  (๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร

  (๒) การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า

  (๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง

  (๔) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร

  (๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช�ารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้

  (๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า

  (๗) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพื่อน�าไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่

  (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 ผู้ด�าเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องควบคุมภายในท้องถิ่นต้องด�าเนินการให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�าหนดตามข้อบัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความ

ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

 สถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในท้องที่ที่กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองหรือกฎหมายว่าด้วย การควบคุม

อาคารมีผลใช้บังคับ สถานประกอบกิจการที่เป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรือสถานประกอบกิจการที่มี

การประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องด้วย 

แล้วแต่กรณี
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หมวด ๒
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปส�าหรับให้ผู้ด�าเนินกิจการปฏิบัติ

เกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ด�าเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ
  

ส่วนที่ ๑
สถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล

 ข้อ ๗ สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจากศาสนสถาน โรงพยาบาล สถานศึกษา สถานเลี้ยงเด็ก 
สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยพักฟื้นหรือผู้พิการ หรือสถานที่อื่นใดที่ต้องมีการคุ้มครองสุขภาพของประชาชน
เป็นพิเศษ ซึง่จะต้องไม่อยูใ่นระยะทีอ่าจส่งผลกระทบต่อสขุภาพของประชาชน หรอืจะต้องมรีะบบป้องกนัผลกระทบ
ต่อสุขภาพของประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โดยค�านึงถึงลักษณะและประเภทของสถานประกอบกิจการ ทั้งนี้ ตามที่
รัฐมนตรีก�าหนด
 ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับสถานประกอบกิจการที่เป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
 ข้อ ๘ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องเป็นอาคารที่มีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสมที่จะประกอบ
กิจการที่ขออนุญาตได้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 ทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ หรือทางออกฉุกเฉิน ให้มีลักษณะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง มีแสงสว่างเพียงพอ และมีป้ายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจน 
โดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างเมื่อระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง
 ข้อ ๙ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่าง และการระบายอากาศ ให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 ข้อ ๑๐ สถานประกอบกจิการทีม่อีาคารต้องมห้ีองน�า้และห้องส้วมตามแบบและจ�านวนทีก่�าหนด ในกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง และมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ
เป็นประจ�าทุกวัน
 ข้อ ๑๑ สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ รวบรวม หรือก�าจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ ดังนี้
 (๑) มภีาชนะบรรจุหรอืภาชนะรองรบัทีเ่หมาะสมและเพยีงพอกบัประเภทและปริมาณของมลูฝอย รวมทัง้
มีการท�าความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับ และบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยู่เสมอ
 (๒) ในกรณทีีม่กีารก�าจดัมลูฝอยเอง ต้องได้รบัความเหน็ชอบจากเจ้าพนกังานท้องถิน่ และต้องด�าเนนิการ
ให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติท้องถิ่น และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 (๓) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปื้อนสารพิษ หรือวัตถุอันตราย หรือส่ิงอื่นใดที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
หรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจะต้องด�าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 ข้อ ๑๒ สถานประกอบกจิการต้องดแูลมิให้มนี�า้ท่วมขังบริเวณสถานประกอบกจิการและจัดให้มกีารระบาย
น�า้หรอืการด�าเนนิการอย่างใดๆ ด้วยวธิทีีเ่หมาะสม เพือ่ไม่ก่อให้เกดิความเดอืดร้อนร�าคาญหรอืเป็นอนัตรายต่อสขุภาพ
แก่ประชาชนในบริเวณใกล้เคียง
 ในกรณีที่มีน�้าทิ้งหรือน�้าเสียเกิดขึ้นจากสถานประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง ซ่ึงการด�าเนินการ 
ของสถานประกอบกิจการดังกล่าวอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยโรงงานหรือกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ สถานประกอบกิจการนั้นต้องด�าเนินการตามที่กฎหมายดังกล่าวก�าหนด
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กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 ข้อ ๑๓ สถานประกอบกิจการต้องมีการป้องกัน และก�าจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะน�าโรคให้ถูกต้อง

ตามหลักวิชาการที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด

 ข้อ ๑๔ สถานประกอบกจิการท่ีมโีรงอาหารหรอืห้องครัวทีจ่ดัไว้ส�าหรบัการประกอบอาหาร การปรงุอาหาร 

หรอืการสะสมอาหารส�าหรับผูป้ฏิบัตงิาน ต้องด�าเนนิการให้ถกูต้องตามหลกัสขุาภบิาลอาหารทีก่�าหนดตามข้อบญัญติั

ท้องถิ่น รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

 ข้อ ๑๕ สถานประกอบกิจการต้องจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย ปลอดภัย เป็นสัดส่วน และดูแล

รักษาความสะอาดให้ถูกต้องตามสุขลักษณะและอนามัยเพ่ือให้เกิดความปลอดภัย และไม่ก่อให้เกิดเหตุร�าคาญ

หรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 ข้อ ๑๖ สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีน�้าดื่มสะอาดที่มีคุณภาพไม่ต�่ากว่าเกณฑ์คุณภาพน�้าบริโภค

ของกรมอนามัยส�าหรับผู้ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอทุกวัน รวมท้ังจัดให้มีภาชนะรองรับน�้าดื่มที่สะอาดและปราศจาก

สิ่งปนเปื้อนที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และสถานที่ตั้งน�้าดื่มและลักษณะการน�าน�้ามาดื่มต้องไม่เกิดการปนเปื้อน

จากสิ่งสกปรกหรือสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 ข้อ ๑๗ สถานประกอบกจิการต้องจดัให้มนี�า้ใช้ทีม่ปีริมาณและคุณภาพเหมาะสมต่อการประกอบกจิการนัน้ๆ 

ทั้งนี้ ไม่รวมถึงน�้าที่ใช้ในกระบวนการผลิต 

ส่วนที่ ๒ 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการป้องกันเหตุร�าคาญ

 ข้อ ๑๘ สถานประกอบกจิการต้องมมีาตรการความปลอดภยัในการท�างานและปฏบิติัให้เป็นไปตามกฎหมาย

ว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

 ข้อ ๑๙ สถานประกอบกิจการท่ีมีการด�าเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ต้องมีสถานที่ที่ปลอดภัยส�าหรับ

เก็บรักษาวัตถุอันตรายหรือสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะตามกฎหมาย ว่าด้วยวัตถุ

อันตรายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 ข้อ ๒๐ สถานประกอบกิจการที่ผู ้ปฏิบัติงานอาจเปรอะเปื้อนจากสารเคมี วัตถุอันตราย หรือสิ่งอ่ืนใด

อนัอาจเป็นอันตรายต่อสขุภาพ ต้องจดัให้มทีีช่�าระร่างกายฉกุเฉนิ และทีล้่างตาฉกุเฉนิตามความจ�าเป็นและเหมาะสมกับ 

คุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมาย

ว่าด้วยวัตถุอันตราย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 ข้อ ๒๑ สถานประกอบกิจการต้องใช้อุปกรณ์ เคร่ืองมือ หรือเคร่ืองจักรท่ีมีสภาพท่ีปลอดภัยส�าหรับ

การใช้งานในสถานประกอบกิจการ และต้องมกีารตดิต้ังในลกัษณะทีแ่ข็งแรง มัน่คง และปลอดภยั โดยมรีะบบป้องกนั

อันตราย และป้ายค�าเตือนหรือค�าแนะน�าในการป้องกันอันตรายจากอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือเครื่องจักรนั้น ทั้งนี้ 

การจัดวางหรือการจัดเก็บอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือเครื่องจักรต้องเป็นระเบียบไม่กีดขวางทางเดินและการปฏิบัติงาน 

และต้องมีการดูแล ตรวจสอบและบ�ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา

 ข้อ ๒๒ สถานประกอบกจิการต้องจดัให้มกีารตรวจสขุภาพผูป้ฏบิตังิานตามกฎหมายว่าด้วย ความปลอดภยั 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 ข้อ ๒๓ สถานประกอบกจิการใดทีป่ระกอบกจิการอาจก่อให้เกดิมลพิษทางเสยีง มลพิษทางอากาศ มลพษิ

ทางน�้า มลพิษทางแสง มลพิษทางความร้อน มลพิษทางความสั่นสะเทือน ของเสียอันตราย หรือมีการใช้สารเคมี
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กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

หรือวตัถอุนัตรายจะต้องด�าเนนิการควบคมุป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุร�าคาญหรอือาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ
ของผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้น

หมวด ๓
ใบอนุญาต

  

 ข้อ ๒๔ เมื่อพ้นก�าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ใดด�าเนินกิจการที่ต้องมี
การควบคุมภายในท้องถิ่นในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
 ในการออกใบอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจก�าหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู ้รับใบอนุญาตปฏิบัติ
เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่ก�าหนดไว้โดยทั่วไปในข้อบัญญัตินี้ก็ได้
 ใบอนุญาตให้ใช้ได้ส�าหรับกิจการประเภทเดียวและส�าหรับสถานที่แห่งเดียว
 ข้อ ๒๕ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ด�าเนินกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่นในลักษณะที่เป็นการค้า
จะต้องยื่นค�าขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ก�าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 
 (๑) ส�าเนาบัตรประจ�าตัว (ประชาชน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ อื่นๆระบุ...........)
 (๒) ส�าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 (๓) อื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก�าหนดและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
 ข้อ ๒๖ เมื่อได้รับค�าขอรับใบอนุญาตหรือค�าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบ
ความถกูต้องของค�าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลกัฐานทนัท ีกรณไีม่ถกูต้อง ครบถ้วน ให้เจ้าพนกังานท้องถ่ิน 

แจ้งต่อผู้ย่ืนค�าขอให้แก้ไขเพิม่เตมิเพือ่ด�าเนนิการ หากไม่สามารถด�าเนนิการได้ในขณะนัน้ ให้จัดท�าบนัทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรอืหลกัฐานยืน่เพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่�าหนด โดยให้เจ้าหน้าทีแ่ละผู้ยืน่ค�าขอลงนามไว้ใน
บันทึกนั้นด้วย 
 เจ้าพนักงานท้องถิน่ต้องออกใบอนญุาตหรอืมหีนงัสอืแจ้งค�าสัง่ไม่อนญุาตพร้อมด้วยเหตผุลให้ผูข้ออนญุาต
ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค�าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก�าหนดในข้อบัญญัตินี้
 ในกรณทีีม่เีหตจุ�าเป็นทีเ่จ้าพนกังานท้องถ่ินไม่อาจออกใบอนญุาตหรือยงัไม่อาจมคี�าสัง่ไม่อนญุาตได้ภายใน
ก�าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งคร้ังละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้องมีหนังสือแจ้ง
การขยายเวลาและเหตจุ�าเป็นแต่ละครัง้ให้ผูข้ออนญุาตทราบก่อนส้ินก�าหนดเวลาตามวรรคสองหรอืตามทีไ่ด้ขยายเวลา
ไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค�าขอทราบ
ถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส�าเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง
 ข้อ ๒๗ ผูไ้ด้รบัอนญุาตต้องมารบัใบอนญุาตภายในสบิห้าวนั(หรอืตามทีเ่หน็สมควร)นบัแต่วนัทีไ่ด้รบัหนงัสอื
แจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว 
 ข้อ ๒๘ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้
เพียงในเขตอ�านาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น
 การขอต่ออายใุบอนุญาตจะต้องยืน่ค�าขอก่อนใบอนญุาตสิน้อาย ุเมือ่ได้ยืน่ค�าขอพร้อมกบัเสยีค่าธรรมเนยีม
แล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
 ข้อ ๒๙ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
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กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 ข้อ ๓๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท�าลาย หรือช�ารุดในสาระที่ส�าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นค�าขอ

รับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท�าลาย หรือช�ารุด ตามแบบที่ก�าหนดไว้

ท้ายข้อบัญญัตินี้

 การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

ดังต่อไปนี้

 (๑) ในกรณใีบอนญุาตสญูหาย ให้ผูย้ืน่ค�าขอรบัใบแทนใบอนญุาตน�าส�าเนาบนัทกึการแจ้งความต่อพนกังาน

เจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย

 (๒) ในกรณีใบอนญุาตถูกท�าลาย หรอืช�ารดุในสาระทีส่�าคญั ให้ผูย้ืน่ค�าขอรบัใบแทนใบอนญุาตน�าใบอนญุาต

เดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย

 ข้อ ๓๑ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบท

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาต 

ในเรื่องที่ก�าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจ

สั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน

 ข้อ ๓๒ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจออกค�าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต

 (๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก

 (๒) ต้องค�าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท�าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

 (๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง 

หรอืข้อบญัญตันิี ้หรอืเงือ่นไขทีร่ะบุไว้ในใบอนญุาตในเรือ่งทีก่�าหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามทีไ่ด้รบัใบอนญุาต

ตามข้อบญัญตันิี ้และการไม่ปฏบิตัหิรอืปฏบิตัไิม่ถกูต้องนัน้ก่อให้เกดิอนัตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน 

หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด�ารงชีพของประชาชน

 ข้อ ๓๓ ค�าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค�าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท�าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ 

ในกรณทีีไ่ม่พบผูร้บัใบอนญุาต หรอืผูร้บัใบอนุญาตไม่ยอมรบัค�าสัง่ดงักล่าว ให้ส่งค�าสัง่โดยทางไปรษณย์ีตอบรบั หรอื

ให้ปิดค�าส่ังน้ันไว้ในท่ีเปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล�าเนาหรือส�านักท�าการงานของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับ

ใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค�าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค�าสั่งไปถึง หรือวันปิดค�าสั่ง แล้วแต่กรณี

 ข้อ ๓๔ ผูถ้กูสัง่เพกิถอนใบอนญุาตจะขอรบัใบอนญุาตส�าหรบัการประกอบกจิการทีถ่กูเพกิถอนใบอนญุาต

อีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก�าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

หมวด ๔

ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ

  

 ข้อ ๓๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามบัญชีค่าธรรมเนียมที่ก�าหนดไว้

ท้ายข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตส�าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ

ส�าหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาท่ียังด�าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลา

ที่ก�าหนด ให้ช�าระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ�านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช�าระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้

บอกเลิกการด�าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก�าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
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กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช�าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง 

ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมอี�านาจสัง่ให้ผูน้ัน้หยดุการด�าเนนิกจิการไว้จนกว่าจะได้เสยีค่าธรรมเนยีมและค่าปรบัจนครบ

จ�านวน 

 ข้อ ๓๖ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น

หมวด ๕

บทก�าหนดโทษ

  

 ข้อ ๓๗ ผู้ใดฝ่าฝืนค�าสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่ก�าหนดไว้ใน

บทก�าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

บทเฉพาะกาล

(ถ้าไม่มีหมวดนี้ให้ตัดออก)

  

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

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

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

 ประกาศ ณ วันที่………………....... 

(ลงชื่อ)

(………………………………….......)

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล………………

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(…………………………)

นายอ�าเภอ…………………
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กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

บัญชีค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต

ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบล……………………..

ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

พ.ศ. ….

  

หมายเหตุ	 อัตราค่าธรรมเนียมของแต่ละกิจการควรพิจารณาก�าหนดให้เป็นไปตามความเหมาะสม	 เช่น	ขนาดพื้นที่	

จ�านวนสิ่งของ	ขนาดความเสี่ยง	ดังตัวอย่างในตารางกลุ่ม	๑(๑)	และ	กลุ่ม	๒(๑)	เป็นต้น

ตัวอย่าง

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) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะท�านอง

เดียวกัน เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมี

การเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการในทางตรง หรือทางอ้อม หรือไม่ก็ตาม 

….

๒ กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์

(๑) การฆ่า หรือช�าแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จ�าหน่ายอาหาร เร่ขาย หรือขาย

ในตลาด

๑.๑) การฆ่าสัตว์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ......

๑.๑.๑ จ�านวน....ตัว

๑.๑.๒ จ�านวน....ตัว

....

....
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กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

กลุ่ม ประเภทกิจการ อัตราค่า

ธรรมเนียม

๑.๒) การฆ่าสัตว์ขนาดเล็ก ได้แก่ ......

๑.๒.๑ จ�านวน....ตัว

๑.๒.๒ จ�านวน....ตัว

....

....

(๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ ....

(๓) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป ....

(๔) การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์ ....

(๕) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก เขา 

หนัง ขนสัตว์หรือส่วนอื่นๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใดๆ ซึ่ง

มิใช่เพื่อเป็นอาหาร

....

(๖) การผลิต โม่ ป่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระท�าอื่นใดต่อสัตว์หรือพืช หรือ

ส่วนหนึง่ส่วนใดของสตัว์หรือพชืเพือ่เป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์

....

(๗) การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง ....

๓ กจิการทีเ่ก่ียวกบัอาหาร เครือ่งดืม่ น�า้ดืม่ ยกเว้นในสถานทีจ่�าหน่ายอาหาร การเร่ขาย 

การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน

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

น�้าจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดต่างๆ

....

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

เจ่า กุ้งเจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม�่า ไส้กรอก กะปิ น�้าปลา หอยดอง น�้าเคย 

น�้าบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน

....

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

พืชอย่างอื่น

....

(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 วุ้น

เส้น เกี้ยมอี๋ เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน

....

(๗) การผลติบะหมี ่มกักะโรน ีสปาเกตตี ้พาสตา หรอืผลติภณัฑ์อืน่ๆ ทีค่ล้ายคลงึกนั ....

(๘) การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอื่นๆ ....

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

(๑๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย 

ผลิตภัณฑ์เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม

....
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กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

กลุ่ม ประเภทกิจการ อัตราค่า

ธรรมเนียม

(๑๑) การผลิตไอศกรีม ....

(๑๒) การคั่ว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ ....

(๑๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่นๆ ....

(๑๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอททิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์ น�้าส้มสายช ู

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 เครื่องดื่มชนิดต่างๆ 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 กจิการทีเ่กีย่วกบัยา เวชภณัฑ์ อปุกรณ์การแพทย์ เคร่ืองส�าอาง ผลิตภณัฑ์ท�าความ

สะอาด

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

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

ใช้กับร่างกาย

....

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

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

(๕) การผลติผงซกัฟอก สบู่ น�า้ ยาท�า ความสะอาด หรอืผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดต่างๆ ....

๕ กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร

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

(๒) การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ ....

(๓) การผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้งมันส�า ปะหลัง แป้งสาคู แป้งจากพืช หรือแป้งอื่นๆ 

ในท�านองเดียวกัน

....

(๔) การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม ....



146
ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

กลุ่ม ประเภทกิจการ อัตราค่า

ธรรมเนียม

(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 หรือเครื่องใช้ต่างๆ ด้วยโลหะ

หรือแร่

....

(๒) การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาต

ใน ๖ (๑)

....

(๓) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักร หรือก๊าซ 

หรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑)

....

(๔) การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอื่นใด 

ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑)

....

(๕) การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาต

ใน 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 เคร่ืองจักร เคร่ืองกล ระบบไฟฟ้า ระบบปรับ

อากาศ หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล

....

(๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เคร่ืองจักรหรือเครื่องกล ซ่ึงมีไว้บริการ

หรอืจ�าหน่าย และในการประกอบธรุกจินัน้มกีารซ่อมหรอืปรบัปรงุยานยนต์ เครือ่งจกัร

หรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย

....

(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 การซ่อมเครื่องกล เคร่ืองจักรเก่าหรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบ

ของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า

....
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๘ กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ

(๑) การผลิตไม้ขีดไฟ ....

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

(๓) การผลติ พ่น ทาสารเคลอืบเงา หรอืส ีแต่งส�าเรจ็สิง่ของเครือ่งใช้หรอืผลติภณัฑ์

จากไม้ หวาย ชานอ้อย

....

(๔) การอบไม้ ....

(๕) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป ....

(๖) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดด้วยกระดาษ ....

(๗) การผลิตกระดาษชนิดต่างๆ ....

(๘) การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน ....

๙ กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ

(๑) การประกอบกจิการสปาเพือ่สขุภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล

ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

....

(๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด ....

(๓) การประกอบกจิการนวดเพือ่สขุภาพ เว้นแต่เป็นการให้บรกิารทีไ่ด้รบัใบอนญุาต

ใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

....

(๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน�้า อบไอน�้า อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการให้

บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย

สถานพยาบาล

....

(๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพื่อให้บริการพัก

ชั่วคราวส�าหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการอื่น

ในท�านองเดียวกัน

....

(๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่า

หรือกิจการอื่นในท�านองเดียวกัน

....

(๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ ....

(๘) การจดัให้มมีหรสพ การแสดงดนตร ีเต้นร�า ร�าวง รองแงง็ ดสิโกเธค คาราโอเกะ 

หรือตู้เพลง หรือการแสดงอื่นๆ ในท�านองเดียวกัน

....

(๙) การประกอบกิจการสระว่ายน�้า หรือกิจการอื่นๆ ในท�านองเดียวกัน เว้นแต่

เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๙ (๑)

....

(๑๐) การประกอบกิจการการเล่นสเก็ต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่นๆ ใน

ท�านองเดียวกัน

....
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(๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับ

ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

....

(๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกก�าลังกาย ....

(๑๓) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน�้าหนัก ....

(๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม ....

(๑๕) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ ....

(๑๖) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ ....

(๑๗) การประกอบกจิการห้องปฏบิติัการทางการแพทย์ การสาธารณสขุ วทิยาศาสตร์

หรือสิ่งแวดล้อม

....

(๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย ....

(๑๙) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ ....

(๒๐) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ ....

(๒๑) การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน�้า ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์

ชั่วคราว

....

๑๐ กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ

(๑) การปั่นด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก ....

(๒) การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย นุ่น หรือใยสังเคราะห์ ....

(๓) การปั่นฝ้าย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร ....

(๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่นๆ ด้วยเครื่องจักร ....

(๕) การเย็บ ปักผ้า หรือสิ่งทออื่นๆ ด้วยเครื่องจักร ....

(๖) การพิมพ์ผ้า และสิ่งทออื่นๆ ....

(๗) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร ....

(๘) การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่นๆ ....

๑๑ กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง

(๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา ....

(๒) การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหิน ด้วยเครื่องจักร ....

(๓) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง ....

(๔) การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด โม่ 

บด หรือย่อย ด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๑๑ (๒)

....

(๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง ....
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(๖) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ....

(๗) การผลิตชอล์ก ปูนปาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน ....

(๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ 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 และสารเคมีต่างๆ

(๑) การผลติ สะสม บรรจ ุหรอืขนส่งกรด 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

....

(๗) การโม่ สะสม หรือบดชัน ....

(๘) การผลิตสีหรือน�้ามันผสมสี ....

(๙) การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ ....

(๑๐) การเคลอืบ ชบุวตัถดุ้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวตัถทุีค่ล้ายคลึง ....

(๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง ....

(๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง ....

(๑๓) การผลิตน�้าแข็งแห้ง ....

(๑๔) การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการ

ผลิตดอกไม้เพลิง

....

(๑๕) การผลิตแชลแล็ค หรือสารเคลือบเงา ....

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

(๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว ....

๑๓ กิจการอื่นๆ

(๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร ....
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

กลุ่ม ประเภทกิจการ อัตราค่า

ธรรมเนียม

(๒) การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า

....

(๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง ....

(๔) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร ....

(๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช�ารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ ....

(๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า ....

(๗) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้แล้วเพ่ือน�าไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพ

เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่

....

(๘) การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ ....

(๙) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา ....

(๑๐) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร ....

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

(๑๒) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง ....

(๑๓) การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล ....
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

แบบค�าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต

ประกอบกิจการ..................................................................................

เขียนที่................................................................

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

 ๑. ข้าพเจ้า....................................................................................... อาย.ุ..............ปี สญัชาต.ิ.......................... 

โดย......................................................................................................................ผู้มอี�านาจลงนามแทนนติิบคุคลปรากฏ

ตาม................................................................................................................................................................................... 

ทีอ่ยูเ่ลขที.่..........................หมู่ท่ี...............ตรอก/ซอย.........................................ถนน....................................................

แขวง/ต�าบล....................................................เขต/อ�าเภอ............................................จังหวดั........................................

หมายเลขโทรศัพท์...............................................................ผู้ขออนุญาต

 ๒. พร้อมค�าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้วดังนี้

    ส�าเนาบัตรประจ�าตัว (ประชาชน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ อื่นๆ ระบุ...............................)

    ส�าเนาใบอนญุาตตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง ได้แก่...............................................................................

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

    หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

    ใบมอบอ�านาจ (ในกรณีที่มีการมอบอ�านาจ)

    ส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

    หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ�านาจลงนามแทนนิติบุคคล

    เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก�าหนด คือ

   ๑).......................................................................

   ๒).......................................................................

 ขอรับรองว่าข้อความในค�าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ

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

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

ค�าขอเลขที่......./...........

(เจ้าหน้าที่กรอก)
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ส่วนของเจ้าหน้าที่

ใบรับค�าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต

เลขที่............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..............

ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ

    ไม่ครบ คือ

    ๑)..............................................................

    ๒)..............................................................

    ๓)..............................................................

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

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

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

ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต

ใบรับค�าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต

เลขที่..........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..............

ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ

    ไม่ครบ คือ

    ๑)..............................................................

    ๒)..............................................................

    ๓)..............................................................

ดังนัน้ กรุณาน�าเอกสารหลกัฐานทีย่งัไม่ครบทัง้หมดมายืน่ต่อเจ้าพนกังานท้องถิน่ภายใน......วนันบัต้ังแต่วนันีเ้ป็นต้นไป

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

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

                ต�าแหน่ง...........................................
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ที่ .........................    ส�านักงาน..................................................

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

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

เรื่อง ค�าแนะน�าให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ

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

อ้างถึง ใบรบัค�าขออนญุาต/ต่ออายุใบอนญุาต เลขที.่....................ลงวนัที.่..........เดอืน......................พ.ศ. .............

 ตามทีท่่านได้ยืน่ค�าขอรบัใบอนญุาต/ต่ออายใุบอนญุาตประกอบกจิการ.......................................................

และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับค�าขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น

 เนื่องจากเจ้าพนักงานได้ตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ระบบก�าจัดหรือ

บ�าบัดของเสียและอื่นๆ ของสถานที่ประกอบกิจการของท่านแล้วพบว่ายังไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามท่ีก�าหนดไว้ใน

ข้อก�าหนดของท้องถิ่น ดังนี้

  ๑) ....................................................................................................................................................

  ๒) ...................................................................................................................................................

  ๓) ...................................................................................................................................................

  ๔) ...................................................................................................................................................

 ฉะนั้น จึงขอให้ท่านแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์เพื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะได้ด�าเนินการพิจารณาการ

อนุญาตต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

      (ลงชื่อ)

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

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

                  เจ้าพนักงานท้องถิ่น

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

.....................................
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ...............................................................  โทร. ............................................

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

เรื่อง รายงานผลการตรวจสภาพของสถานที่ประกอบกิจการเพื่อประกอบการพิจารณาการอนุญาต

เรียน เจ้าพนักงานท้องถิ่น

 ตามทีร่าชการส่วนท้องถิน่ได้รบัค�าขอรบัใบอนญุาตประกอบกจิการ.............................................................

และได้ออกใบรับค�าขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. .......... นั้น

 จากการตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ระบบก�าจัดหรือบ�าบัดของเสีย

และอื่นๆ ของสถานที่ประกอบกิจการดังกล่าวแล้วพบว่า

  ครบถ้วนถูกต้องตามที่ก�าหนดไว้ในข้อก�าหนดของท้องถิ่น

  ไม่ครบ ดังนี้

  ๑. ..........................................................................

  ๒. ..........................................................................

  ๓. ..........................................................................

  ๔. ..........................................................................

 ฉะนั้น จึงมีความเห็นว่า  สมควรอนุญาต

     สมควรอนุญาตโดยมีเงื่อนไขดังนี้

     ๑. .............................................................................................

     ๒. .............................................................................................

     ๓. .............................................................................................

     ๔. .............................................................................................

     ไม่สมควรอนุญาต

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

      

(ลงชื่อ)

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

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

         เจ้าพนักงานสาธารณสุข/ผู้ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ที่ .........................    ส�านักงาน................................................

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

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

เรื่อง แจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ...............................................................................

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

อ้างถึง ใบรับค�าขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. ..........

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ................................................................................................

   ๒. .................................................................................................

 ตามที่ท่านได้ยื่นค�าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ.................................................................................

และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับค�าขออนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น

 เนือ่งจากมเีหตจุ�าเป็นทีเ่จ้าพนกังานท้องถิน่ไม่สามารถออกใบอนญุาตหรือยงัไม่สามารถมคี�าส่ังไม่อนญุาต

ได้ภายในเวลา ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับค�าขอดังกล่าวดังนี้

  ๑. ..................................................................................

  ๒. ...................................................................................

  ๓. ...................................................................................

 ดังนั้น จึงขอแจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตออกไปเป็นเวลา ๑๕ วันนับแต่วันที่............................... 

และต้องขออภัย มา ณ โอกาสนี้ด้วย

  

ขอแสดงความนับถือ

      (ลงชื่อ)

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

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

                  เจ้าพนักงานท้องถิ่น

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

.....................................
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ที่ .........................    ส�านักงาน.................................................

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

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

เรื่อง แจ้งการอนุญาตประกอบกิจการ.............................................................................................................

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

อ้างถึง ใบรับค�าขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. ..........

 ตามที่ท่านได้ยื่นค�าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ.................................................................................

และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับค�าขออนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น

 บัดนี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาออกใบอนุญาตให้แก่ท่านเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ท่านมาติดต่อขอรับ

ใบอนุญาต ณ ส�านักงาน..............................................................................ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันได้รับหนังสือนี้ 

 ทั้งน้ี หากท่านไม่สามารถมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาดังกล่าว กรุณาแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ทราบด้วย

  

ขอแสดงความนับถือ

      (ลงชื่อ)

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

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

                  เจ้าพนักงานท้องถิ่น

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

.....................................
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ใบอนุญาต

ประกอบกิจการ..................................................................

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

 (๑) เจ้าพนกังานท้องถิน่อนญุาตให้........................................................................สญัชาต.ิ.............................

อยูบ้่านเลขที.่................หมูท่ี.่.......ต�าบล.............................อ�าเภอ................................จังหวดั........................................

หมายเลขโทรศัพท์...........................................

 ชือ่สถานประกอบกิจการ..................................................................... ประเภท............................................. 

ตัง้อยูเ่ลขที.่.............หมูท่ี.่.......ต�าบล.............................อ�าเภอ...................................จงัหวดั........................................

หมายเลขโทรศัพท์...........................................

 อัตราค่าธรรมเนียมปีละ.....................บาท(................................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่...........เลขที่.................ลงวันที่............................................

 (๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�าหนดในข้อ

ก�าหนดของท้องถิ่น

 (๓) หากปรากฏในภายหลงัว่าการประกอบกจิการทีไ่ด้รบัอนญุาตนีเ้ป็นการขดัต่อกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วข้อง

โดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้

 (๔) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ

  ๔.๑) ....................................................................................................................................................

  ๔.๒) ....................................................................................................................................................

 (๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

 (๖) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่.............เดือน..................................พ.ศ. .............

     (ลงชื่อ)

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

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

                  เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ค�าเตือน (๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตน้ีไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอด

เวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท

  (๒) หากประสงค์จะประกอบกจิการในปีต่อไปต้องยืน่ค�าขอต่ออายใุบอนญุาตก่อนวนัทีใ่บอนญุาตสิน้อายุ

(มีต่อด้านหลัง)
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กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม

วัน/เดือน/ปี

ที่ออกใบอนุญาต

วัน/เดือน/ปี

ที่สิ้นอายุใบอนุญาต

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ)

เจ้าพนักงานท้องถิ่นเล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ปี
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กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ที่ .........................    ส�านักงาน...................................................

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

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

เรื่อง ค�าสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ

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

อ้างถึง (๑) ใบรับค�าขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต เลขที่.................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. ........

 (๒) หนงัสอืแจ้งค�าแนะน�าให้แก้ไขปรับปรงุสภาพของสถานทีป่ระกอบกจิการ ที.่.............. ลว. ...................

 ตามทีท่่านได้ยืน่ค�าขอรบัใบอนญุาต/ต่ออายใุบอนญุาตประกอบกจิการ......................................................

และเจ้าพนกังานได้มหีนงัสอืแจ้งค�าแนะน�าให้ท่านแก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานทีป่ระกอบกจิการให้ถกูต้อง ครบถ้วน 

ตามที่ก�าหนดไว้ในข้อก�าหนดของท้องถิ่นภายในเวลาที่ก�าหนด ตามที่อ้างถึงนั้น 

 จากการตรวจสอบปรากฏว่าท่านไม่สามารถแก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานท่ีประกอบกิจการให้ถูกต้อง 

ครบถ้วน ตามที่ก�าหนดไว้ในข้อก�าหนดของท้องถิ่น ดังนี้

  ๑. ......................................................................................................................................................

  ๒. .....................................................................................................................................................

  ๓. .....................................................................................................................................................

  ๔. .....................................................................................................................................................

  ๕. .....................................................................................................................................................

 ดังนั้น อาศัยอ�านาจตามมาตรา ๕๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีค�าสั่งไม่ออกใบอนุญาตให้ท่านประกอบกิจการตามที่ได้ยื่นค�าขอไว้

 อนึง่ หากท่านไม่พอใจค�าสัง่นี ้ท่านมีสทิธอิทุธรณ์ต่อรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุได้ภายในสามสิบวัน

นับแต่วันทราบค�าสั่งนี้

 ทัง้นี ้การอทุธรณ์ไม่เป็นเหตทุเุลาการบงัคบัตามค�าสัง่ เว้นแต่รฐัมนตรจีะเหน็สมควรให้มกีารทเุลาการบงัคบั

ตามค�าสั่งนั้นไว้ชั่วคราว

ขอแสดงความนับถือ

      (ลงชื่อ)

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

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

                  เจ้าพนักงาน.............

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

..................................... 
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กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างข้อบัญญัติสุขลักษณะในการด�าเนินกิจการ...........................

พ.ศ. ....

หลักการ

 ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยสุขลักษณะในการด�าเนินกิจการ................................................. 

เหตุผล

 โดยที่การด�าเนินกิจการ.................................................ที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตราย

ต่อสุขภาพของประชาชน และก่อให้เกิดมลพิษต่อส่ิงแวดล้อมอีกด้วย สมควรก�าหนดสุขลักษณะส�าหรับให้ผู้ด�าเนิน

กิจการ.................................................ปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ด�าเนินกิจการ

และมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ จึงตราข้อบัญญัตินี้
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กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

( ร่าง )

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบล……………………..

สุขลักษณะในการด�าเนินกิจการ................................................

พ.ศ. ….

  

 โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยควบคุมกิจการ.................................... 

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การบริหารส่วนต�าบล 

พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไข

เพิ่มเติม องค์การบรหิารส่วนต�าบล……..........…โดยความเหน็ชอบของสภาองค์การบรหิารส่วนต�าบล…….........…และ

นายอ�าเภอ……......................จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ ข้อบญัญตันิีเ้รยีกว่า “ข้อบญัญติัองค์การบริหารส่วนต�าบล........……………….ควบคุมกจิการ..................... 

พ.ศ. ….”

 ข้อ ๒ ข้อบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบล…....……. ต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้

 “...................” หมายความว่า ........................................ 

 “...................” หมายความว่า ........................................

 “ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนต�าบล..........................

 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล........…………

 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

 ข้อ ๔ ให้นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบล………….เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบญัญติันี ้และให้มอี�านาจ

ออกระเบียบ ประกาศ หรือค�าสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

หมวด ๑

บททั่วไป

  

 ข้อ ๕ ให้กิจการ......................................เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่น

 ข้อ ๖ ผูด้�าเนนิกจิการ...................................... ต้องด�าเนนิการให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธกีาร และเงือ่นไข

ทีก่�าหนดตามข้อบญัญตันิี ้รวมทัง้กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบญัญติัการสาธารณสขุ 

พ.ศ. ๒๕๓๕
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กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 สถานประกอบกจิการท่ีตัง้อยูใ่นท้องท่ีทีก่ฎหมายว่าด้วยการผงัเมอืงหรอืกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

มีผลใช้บังคับ สถานประกอบกิจการท่ีเป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรือสถานประกอบกิจการที่มี

การประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องด้วย 

แล้วแต่กรณี 

หมวด ๒

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปส�าหรับให้ผู้ด�าเนินกิจการปฏิบัติ

เกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ด�าเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ

  

ค�าชี้แจง	ข้อก�าหนดในหมวดนี้	 โปรดตรวจสอบดูว่าคณะกรรมการสาธารณสุขได้มีค�าแนะน�าหลักเกณฑ์การควบคุม

กิจการนี้แล้วหรือไม่	โดย

	 ๑)	 กรณีที่มีค�าแนะน�าคณะกรรมการสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การควบคุมกิจการน้ีแล้ว	 ให้ท่านใช้

หลักเกณฑ์ตามค�าแนะน�านั้น	โดยสามารถพิจารณาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแห่งท้องที่ของท่านได้

	 ๒)	 กรณทีีไ่ม่มคี�าแนะน�าคณะกรรมการสาธารณสขุว่าด้วยหลกัเกณฑ์การควบคมุกจิการนี	้ให้ท่านปรกึษา

หารือกับเจ้าพนักงานสาธารณสขุในพืน้ทีจ่งัหวดัของท่าน	เพือ่ก�าหนดหลกัเกณฑ์การควบคมุกจิการนีใ้ห้เหมาะสมกบั

สภาพแห่งท้องที่ของท่าน

 ทัง้นี	้กิจการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสขุภาพทุกประเภททีท่่านก�าหนดให้ต้องมกีารควบคมุในท้องถิน่จะต้องปฏบิติั 

ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสขุภาพทีอ่อกตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสขุ

เป็นพื้นฐานอยู่แล้ว	 และหลักเกณฑ์ที่จะก�าหนดในข้อบัญญัตินี้ก็ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงดังกล่าว...........

โปรดระวังด้วย 

หมวด ๓

บทก�าหนดโทษ

  

 ข้อ .. ผู้ใดฝ่าฝืนค�าสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่ก�าหนดไว้ใน

บทก�าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
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กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

หมวด ๔

บทเฉพาะกาล

(ถ้าไม่มีหมวดนี้ให้ตัดออก)

  

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

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

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

 ประกาศ ณ วันที่………………....... 

(ลงชื่อ)

(………………………………….......)

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล………………

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(…………………………)

นายอ�าเภอ…………………
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กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างข้อบัญญัติสุขลักษณะในการด�าเนินกิจการการผลิต สะสม แบ่งบรรจุ และขนส่งน�้าแข็ง

พ.ศ. ....

หลักการ

 ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยสุขลักษณะในการด�าเนินกิจการการผลิต สะสม แบ่งบรรจุ และขนส่งน�้าแข็ง 

เหตุผล

 โดยที่การด�าเนินกิจการการผลิต สะสม แบ่งบรรจุ และขนส่งน�้าแข็งที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็น

อันตรายต่อสุขภาพของประชาชน และก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สมควรก�าหนดสุขลักษณะส�าหรับ

ให้ผู้ด�าเนินกิจการการผลิต สะสม แบ่งบรรจุ และขนส่งน�้าแข็งปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของ

สถานที่ที่ใช้ด�าเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ จึงตราข้อบัญญัตินี้
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( ร่าง )

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบล……………………..

สุขลักษณะในการด�าเนินกิจการการผลิต สะสม แบ่งบรรจุ และขนส่งน�้าแข็ง

พ.ศ. ….

  

 โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยควบคุมกิจการการผลิต สะสม แบ่งบรรจุ และขนส่งน�้าแข็ง 

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การบริหารส่วนต�าบล 

พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่

แก้ไขเพิม่เตมิ องค์การบรหิารส่วนต�าบล…….........…โดยความเหน็ชอบของสภาองค์การบรหิารส่วนต�าบล…….........…

และนายอ�าเภอ……......................จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบล........……………….ควบคุมกิจการการผลิต 

สะสม แบ่งบรรจุ และขนส่งน�้าแข็ง พ.ศ. ….”

 ข้อ ๒ ข้อบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบล…......……. ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้

 “สถานประกอบกิจการ” หมายถึง สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต ตัด บด โม่ สะสม 

แบ่งบรรจุ และค้าส่งน�้าแข็งเพื่อการจ�าหน่าย ยกเว้นการผลิตเพื่อใช้ในสถานที่จ�าหน่ายอาหาร และเพื่อบริโภคใน

ครัวเรือน 

 “น�า้แข็ง” หมายถึง น�า้ทีน่�ามาผ่านกระบวนการท�าความเยน็จนแขง็ตัวเป็นก้อน เช่น น�า้แขง็ซอง น�า้แข็งหลอด 

น�้าแข็งบด เป็นต้น 

 “ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนต�าบล..........................

 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล........…………

 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

 ข้อ ๔ ให้นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบล………….เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบญัญติันี ้และให้มอี�านาจ

ออกระเบียบ ประกาศ หรือค�าสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

หมวด ๑

บททั่วไป

  

 ข้อ ๕ ให้กิจการการผลิต สะสม แบ่งบรรจุ และขนส่งน�้าแข็งเป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่น

 ข้อ ๖ ผูด้�าเนนิกจิการการผลติ สะสม แบ่งบรรจุ และขนส่งน�า้แขง็ต้องด�าเนนิการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�าหนดตามข้อบัญญัตินี้ รวมท้ังกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความใน

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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 สถานประกอบกจิการท่ีตัง้อยูใ่นท้องท่ีทีก่ฎหมายว่าด้วยการผงัเมอืงหรอืกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

มีผลใช้บังคับ สถานประกอบกิจการท่ีเป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรือสถานประกอบกิจการที่มี

การประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องด้วย 

แล้วแต่กรณี 

หมวด ๒

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปส�าหรับให้ผู้ด�าเนินกิจการปฏิบัติ

เกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ด�าเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ

  

ส่วนที่ ๑

หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ ในการควบคุมการประกอบกิจการการผลิต

 ข้อ ๗ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสถานที่ตั้ง และสุขลักษณะอาคารที่ใช้ในการผลิต 

 ๑) ตัง้อยูห่่างจากชมุชน หรอืสาธารณสถาน ได้แก่ สถานศกึษา ศาสนสถาน โบราณสถาน สถานพยาบาล 

หรือสถานที่อื่นๆ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยผังเมือง และกฎหมายอื่นที่ เกี่ยวข้อง และอยู่ห่างจาก

แหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษหรือแหล่งที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนกับผลิตภัณฑ์ เช่น โรงบ�าบัดน�้าเสีย สถานที่ก�าจัดมูลฝอย 

เมรเุผาศพ สถานทีผ่ลติวตัถมุพีษิ สถานทีเ่ลีย้งสตัว์ เป็นต้น โดยมใิห้ใช้บงัคบักบัสถานประกอบกจิการทีต่ัง้ขึน้ก่อนวนั

ที่ข้อก�าหนดของท้องถ่ินใช้บังคับและมีข้อจ�ากัดเร่ืองสถานที่ตั้ง ทั้งนี้ ต้องมีการป้องกันเหตุร�าคาญ และผลกระทบ

ต่อสุขภาพแก่ผู้อาศัยในบริเวณใกล้เคียงอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๒) อาคารผลิตและบริเวณโดยรอบ ควรมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

  ๒.๑ อาคารผลิตและบริเวณโดยรอบสะอาด ไม่มีน�้าขัง ไม่มีการสะสมส่ิงของที่ไม่ใช้แล้ว ส่ิงปฏิกูล

มูลฝอย และมีระบบระบายน�้าอยู่ในสภาพดี 

  ๒.๒ ในกรณีท่ีอาคารผลิตอยู่ใกล้เคียงบริเวณที่มีสภาพไม่เหมาะสม อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อน 

ต้องมีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการปนเปื้อน 

  ๒.๓ อาคารผลติมขีนาดเหมาะสม มกีารออกแบบและก่อสร้างในลกัษณะทีง่่ายต่อการท�าความสะอาด 

บ�ารุงรักษา แยกบริเวณผลิตให้เป็นสัดส่วน เพื่อป้องกันการปนเปื้อน 

  ๒.๔ พื้น ผนัง เพดานของอาคารผลิต ต้องก่อสร้างด้วยวัสดุที่คงทน เรียบ ท�าความสะอาด ง่าย ไม่ดูด

ซับน�้า ไม่เป็นแหล่งสะสมของสิ่งสกปรกและเชื้อโรค 

  ๒.๕ จัดให้มีพื้นที่เพียงพอที่จะติดตั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตให้เป็นไปตาม

สายงานการผลิตแต่ละประเภท 

  ๒.๖ จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน หลอดไฟในอาคารผลิตต้องมีครอบป้องกัน และมี

การระบายอากาศที่เหมาะสม 

  ๒.๗ พื้นผิวบริเวณปฏิบัติงานที่สัมผัสกับน�้าแข็ง ต้องท�าด้วยวัสดุผิวเรียบ ไม่เป็นสนิม ไม่ท�าปฏิกิริยา

กับน�้าแข็ง และท�าความสะอาดได้ง่าย และมีความสูงในระดับที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนสิ่งสกปรกสู่น�้าแข็ง เช่น 

กรณีเป็นโต๊ะต้องสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๖๐ ซม. กรณียกพื้นต้องสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๒๐ ซม. 
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 ข้อ ๘ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักรในการผลิต 

 ๑) ภาชนะ และอุปกรณ์ในการผลติท่ีสมัผัสกับน�า้แขง็ ต้องไม่เป็นสนมิ ท�าจากวสัดุท่ีไม่ท�าปฏิกริยิากับน�า้แข็ง

ที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค 

 ๒) ออกแบบและติดตั้งเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักรที่ใช้อย่างเหมาะสม เพื่อความสะดวกในการ

ท�าความสะอาด และป้องกันการปนเปื้อนที่อาจจะเกิดขึ้น 

 ๓) ถังเก็บกกัน�า้ดบิ ท่อส่งน�า้ และเครือ่งมอือืน่ๆ ต้องอยูใ่นสภาพดี และไม่ท�าให้เกดิการปนเป้ือน ระหว่าง

การผลิต 

 ข้อ ๙ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมกระบวนการผลิต และขนส่ง 

 ๑) การด�าเนนิการทกุขัน้ตอนจะต้องมกีารควบคุมตามหลกัสขุาภบิาลทีดี่ต้ังแต่การตรวจสอบคุณภาพน�า้ดบิ 

การส่งน�้า การจัดเตรียม การผลิต การบรรจุ การเก็บรักษาน�้าแข็ง 

  ๑.๑ น�า้ทีใ่ช้ในการผลติ น�า้ทีใ่ช้แช่ส�าหรับถอดน�า้แขง็ออกจากซอง ต้องมคุีณภาพได้มาตรฐานน�า้บรโิภค 

มีการตรวจสอบคุณภาพอย่างสม�่าเสมอ 

  ๑.๒ น�้าแข็งที่ผลิตต้องมีการขนย้าย เก็บรักษาและน�าไปใช้ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ 

  ๑.๓ มีการควบคุมและจัดท�าบันทึกความเข้มข้นของคลอรีนคงเหลือในน�้า บริเวณจุดต่างๆ 

ของกระบวนการผลิต เช่น อ่างคลอรีนส�าหรับจุ่มรองเท้าบูท น�้าในบ่อแช่ซอง น�้าส�าหรับล้างพื้น เป็นต้น 

  ๑.๔ จัดท�าบันทึกและรายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน�้าแข็ง เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ 

  ๑.๕ ภาชนะบรรจนุ�า้แขง็เพือ่จ�าหน่ายต้องสะอาด ใช้บรรจุเฉพาะน�า้แขง็เท่านัน้ และต้องมฉีลากระบุ

ชื่อ ที่อยู่ของสถานที่ผลิต และมีเลขสารบบตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยน�้าแข็ง 

 ๒) ในการขนส่งน�า้แขง็ให้มภีาชนะรองรบั ไม่วางกบัพืน้โดยตรง และพาหนะขนส่งต้องสะอาด มกีารท�าลายเช้ือ

ที่พื้นผิวพาหนะก่อนการขนส่งทุกครั้ง 

 ข้อ ๑๐ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสุขาภิบาล 

 ๑) น�า้ใช้ภายในสถานประกอบกจิการต้องเป็นน�า้สะอาดและจดัให้มกีารปรบัปรงุคณุภาพน�า้ตามความจ�าเป็น 

 ๒) จัดให้มีห้องส้วมโดยต้องแยกจากบริเวณผลิต หรือไม่เปิดตรงสู่บริเวณผลิต 

 ๓) จัดให้มีอ่างล้างมือในบริเวณผลิตและอ่างล้างมือหน้าห้องส้วม มีสบู่และมีอุปกรณ์ที่ท�าให้มือแห้งที่

ถูกสุขอนามัย 

 ๔) จัดให้มีมาตรการป้องกัน ควบคุม ก�าจัดสัตว์และแมลงพาหะน�าโรคในสถานประกอบกิจการ

 ๕) ห้ามน�าสัตว์เลี้ยงเข้าไปในบริเวณอาคารผลิต 

 ๖) จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ มีจ�านวนเพียงพอ โดยจัดวางในบริเวณที่เหมาะสม 

ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนต่อวัตถุดิบ ภาชนะอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ 

 ๗) จัดให้มีการบ�าบัดน�้าเสียตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 ๘) จัดให้มีทางระบายน�้าทิ้งและสิ่งโสโครกอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน

เข้าสู่กระบวนการผลิต 

 ๙) การด�าเนนิกจิกรรมต่างๆ ของสถานประกอบการ จดัให้มมีาตรการป้องกนั เพือ่ไม่ท�าให้เกดิผลกระทบ

จนเป็นเหตุร�าคาญหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน และผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง 
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 ข้อ ๑๑ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบ�ารุงรักษา และการท�าความสะอาด 

 ๑) พื้น ผนัง เพดาน และบริเวณอาคารสถานที่ผลิตต้องท�าความสะอาด และบ�ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี 

รวมทั้งมีการจัดท�าบันทึกการท�าความสะอาดเป็นประจ�า 

 ๒) ถังเก็บกักน�้า ระบบปรับปรุงคุณภาพน�้า ท่อส่งน�้า เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักร ต้องมีการบ�ารุง

รักษา และท�าความสะอาด ตามก�าหนดเวลาที่เหมาะสม 

 ๓) การใช้สารเคมใีนการล้างท�าความสะอาด ต้องอยู่ภายใต้เงือ่นไขทีป่ลอดภยั และการเกบ็รกัษาวตัถุดังกล่าว

จะต้องแยกเก็บเป็นสัดส่วน 

 ๔) สารหล่อลื่นเครื่องมือ เครื่องจักร ตลอดจนเคมีวัตถุที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ต้องเป็นสารที่อนุญาตให้

ใช้ในกระบวนการผลิตอาหาร 

 ข้อ ๑๒ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน 

 ๑) ผูป้ฏิบัตงิานต้องไม่เป็นโรคตดิต่อหรอืโรคน่ารงัเกยีจ หรอืมบีาดแผลอนัอาจก่อให้เกดิการปนเป้ือนของ

ผลิตภัณฑ์ และมีการตรวจสุขภาพประจ�าปี 

 ๒) ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตทุกคน ขณะปฏิบัติงานต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

  ๒.๑ สวมเสื้อผ้าที่สะอาด เสื้อมีแขนที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนสู่ผลิตภัณฑ์ได้ 

  ๒.๒ ตัดเล็บมือให้สั้นอยู่เสมอ ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนเริ่มปฏิบัติงานและหลังการปนเปื้อน 

  ๒.๓ ไม่สวมเครื่องประดับต่างๆ เช่น แหวน สายข้อมือ สายสิญจน์ สายสร้อย ต่างหู และอื่นๆ ขณะ

ปฏิบัติงาน 

  ๒.๔ ในกรณีที่มีบาดแผลต้องใช้ท่ีปิดแผลชนิดกันน�้า และสวมถุงมือทับอีกชั้นขณะปฏิบัติงาน 

โดยถุงมือต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สะอาด ท�าด้วยวัสดุที่ไม่มีสารละลายหลุดออกมาปนเปื้อน ผลิตภัณฑ์ 

  ๒.๕ มีการท�าความสะอาดรองเท้าบูทที่ใช้ในบริเวณผลิต เช่น การจุ่มรองเท้าในสารละลายคลอรีน

ก่อนเข้าบริเวณผลิต 

  ๒.๖ ไม่บริโภคอาหารและเครื่องดื่ม ไม่สูบบุหรี่ ในบริเวณปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผลิต 

  ๒.๗ เสื้อผ้า เครื่องใช้ส่วนตัว มีท่ีเก็บเป็นสัดส่วนและแยกจากบริเวณการผลิต 

  ๒.๘ กรณีเจ็บป่วยไม่สบาย ต้องหยุดงานจนกว่าจะหาย หรือปรับเปลี่ยนหน้าที่ท่ีไม่เกี่ยวกับ

กระบวนการผลิต 

 ๓) ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับการอบรม หรือการแนะน�าเก่ียวกับสุขอนามัยที่ดีและความปลอดภัยในการ

ปฏิบัติงาน 

 ๔) ผู้ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตหรือบุคคลภายนอกท่ีเข้าบริเวณผลิตต้องปฏิบัติตัวเช่นเดียวกับ 

ผู้ปฏิบัติงานในบริเวณผลิต 

 ข้อ ๑๓ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัย และการจัดบริการส�าหรับผู้ปฏิบัติงาน 

 ๑) จัดให้มป้ีายสญัลกัษณ์เตอืนภยั สญัญาณแจ้งเหตอุนัตราย และข้อปฏบิตัเิก่ียวกบัความปลอดภยัตดิตัง้

ตามต�าแหน่งต่างๆที่ส�าคัญ รวมถึงจัดให้มีระบบการป้องกันอุบัติเหตุจากเครื่องจักร และอื่นๆ 

 ๒) จัดให้มีระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และมีเครื่องดับเพลิงที่เหมาะสมใช้การได้ดี ตั้งอยู่ในต�าแหน่ง

ที่สามารถใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว และผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง 

 ๓) มกีารป้องกนัอนัตรายจากเสยีงดงัภายในสถานประกอบกจิการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภยั 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานและกฎหมายเกี่ยวข้อง 
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 ๔) มีการป้องกนัอนัตรายจากสารเคม ีและกลิน่สารเคมใีนบรเิวณการผลติจากการประกอบกจิการให้เป็นไป

ตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 ๕) มีมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบท�าความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารท�าความเย็นในโรงงาน

ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

 ๖) มีมาตรการหรือแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท�างาน หรือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

หรืออุบัติเหตุ เช่น เหตุเพลิงไหม้ สารเคมีรั่วไหลที่อาจมีผลต่อชีวิต ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม สถานประกอบการต้องแจ้ง

หน่วยงานราชการทีเ่กีย่วข้องทราบทนัท ีและมีมาตรการในการควบคมุให้ผูป้ฏบิติังานทกุคนถอืปฏบิตัโิดยเคร่งครดั เช่น 

  ๖.๑ จัดท�าผังอพยพ แสดงที่ตั้งทางหนีไฟหรือทางฉุกเฉิน 

  ๖.๒ ต้องมีความรู้ในการรับมือกับเหตุฉุกเฉิน 

  ๖.๓ จดัให้มกีารปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น การดูแลสุขภาพอนามยัส�าหรับผูป้ฏบิติังานกรณเีกดิเหตุฉกุเฉนิ 

  ๖.๔ มรีะบบแจ้งเตอืนหรอืแผนความปลอดภยั และมกีารซ้อมแผนกรณเีกดิเหตุฉุกเฉิน เช่น เพลงิไหม้ 

หรือ สารเคมีรั่วไหล เป็นต้น 

 ๗) จัดให้มีการตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานประจ�าปีของผู้ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงเพื่อ

ประเมนิผลกระทบต่อสขุภาพจากการปฏบิตังิานตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภยั อาชวีอนามัย และสภาพแวดล้อม

ในการท�างาน 

 ๘) จัดให้มีห้องพยาบาลหรือชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ในสถานประกอบกิจการและพร้อมใช้งานได้ 

ตลอดเวลา 

ส่วนที่ ๒

หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ ในการควบคุมการประกอบกิจการการผลิตสะสม แบ่งบรรจุและขนส่งน�้าแข็ง

 ข้อ ๑๔ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะอาคาร 

 ๑) อาคารและบริเวณโดยรอบอาคารสะอาด ไม่มีน�้าขัง ไม่มีการสะสมส่ิงของที่ไม่ใช้แล้ว ส่ิงปฏิกูล

และมูลฝอย 

 ๒) พืน้ ผนงั เพดานของอาคารต้องก่อสร้างด้วยวสัดุทีค่งทน เรียบ ท�าความสะอาดง่าย ไม่ดดูซบัน�า้ ไม่เป็น

แหล่งสะสมของสิ่งสกปรกและเชื้อโรค 

 ๓) สถานทีส่ะสม แบ่งบรรจ ุจ�าหน่าย ต้องแยกเป็นสดัส่วนไม่ปะปนกบัท่ีอยู่อาศัยหรือการประกอบกจิการอืน่ๆ 

เพื่อให้ป้องกันการปนเปื้อน 

 ๔) จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอ และมีการระบายอากาศที่ดี 

 ๕) ห้ามน�าสัตว์เลี้ยงเข้าไปในบริเวณที่สะสม และแบ่งบรรจุน�้าแข็ง 

 ๖) พื้นผิวบริเวณปฏิบัติงานที่สัมผัสกับน�้าแข็ง ต้องท�าด้วยวัสดุผิวเรียบ ไม่เป็นสนิม ไม่ท�าปฏิกิริยากับ

น�้าแข็ง และท�าความสะอาดได้ง่าย และมีความสูงในระดับท่ีสามารถป้องกันการปนเปื้อนสิ่งสกปรกสู่น�้าแข็ง เช่น 

กรณีเป็นโต๊ะ ต้องสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๖๐ ซม. กรณียกพื้น ต้องสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๒๐ ซม.
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กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 ข้อ ๑๕ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของอุปกรณ์ ภาชนะที่ใช้บรรจุ 

 ๑) ภาชนะและอุปกรณ์ที่สัมผัสกับน�้าแข็ง ท�าจากวัสดุที่ปลอดภัยไม่ท�าปฏิกิริยากับน�้าแข็ง อยู่ในสภาพดี 

ไม่เป็นสนิม 

 ๒) วสัดท่ีุใช้คลมุหรอืห่อหุ้มน�า้แข็ง มสีภาพดสีะอาด ไม่เป็นทีส่ะสมของสิง่สกปรกและเช้ือโรค และป้องกนั

การปนเปื้อนได้ 

 ๓) ภาชนะบรรจุน�้าแข็งต้องสะอาด มีสภาพดี ท�าจากวัสดุที่ไม่ท�าปฏิกิริยากับน�้าแข็ง 

 ๔) ภาชนะบรรจุน�้าแข็งเพื่อจ�าหน่ายต้องสะอาด ใช้บรรจุเฉพาะน�้าแข็งเท่านั้น ไม่เคยใช้บรรจุสิ่งของอื่น 

และต้องมฉีลากระบุชือ่ ทีอ่ยู่ ของสถานทีผ่ลติ และมเีลขสารบบตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุว่าด้วยน�า้แขง็ ในกรณี

ที่รับมาจากโรงผลิตแล้วน�ามาแบ่งบรรจุขายต้องมีหลักฐานให้ทราบถึงแหล่งที่มาของน�้าแข็งได้ 

 ข้อ ๑๖ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมกระบวนการและการขนส่ง 

 ๑) การสะสม แบ่งบรรจุ การขนส่ง และจ�าหน่ายน�้าแข็ง ต้องมีภาชนะบรรจุหรือวัสดุปกคลุมหรือห่อหุ้ม

อย่างมิดชิดเพื่อป้องกันการปนเปื้อน 

 ๒) พาหนะท่ีใช้ในการขนส่งต้องสะอาดโดยเฉพาะส่วนที่บรรทุกผลิตภัณฑ์ต้องมีการท�าความสะอาด 

อย่างสม�่าเสมอ หากมีการน�าไปบรรทุกสิ่งของอื่นๆ ต้องมีการท�าความสะอาดก่อนน�ามาใช้ขนส่งน�้าแข็ง 

 ข้อ ๑๗ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสุขาภิบาล 

 ๑) น�้าใช้ภายในสถานประกอบกิจการต้องเป็นน�้าสะอาดและจัดให้มีการปรับปรุงคุณภาพน�้าตาม

ความจ�าเป็น 

 ๒) จัดให้มีห้องส้วมโดยต้องแยกจากบริเวณสะสม แบ่งบรรจุ และขนส่งน�้าแข็ง หรือไม่เปิดตรงสู่บริเวณ

บริเวณสะสม แบ่งบรรจุ และขนส่งน�้าแข็ง 

 ๓) จัดให้มีอ่างล้างมือหน้าห้องส้วม มีสบู่และมีอุปกรณ์ที่ท�าให้มือแห้งที่ถูกสุขอนามัย 

 ๔) จดัให้มีมาตรการป้องกนั ควบคุม และก�าจดัสัตว์แมลงพาหะน�าโรคในสถานประกอบกิจการอย่างถกูต้อง

ตามหลักสุขาภิบาล 

 ๕) จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ มีจ�านวนเพียงพอ โดยจัดวางในบริเวณที่เหมาะสม 

ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนต่อวัตถุดิบ ภาชนะอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ 

 ๖) จดัให้มีรางระบายน�า้ท่ีมปีระสิทธภิาพ เหมาะสม และไม่ก่อให้เกดิการปนเป้ือนเข้าสูก่ระบวนการสะสม 

แบ่งบรรจุ 

 ๗) การด�าเนนิกจิกรรมต่างๆ ของสถานประกอบการ จดัให้มมีาตรการป้องกนั เพือ่ไม่ท�าให้เกดิผลกระทบ

จนเป็นเหตุร�าคาญหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง 

 ข้อ ๑๘ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบ�ารุงรักษา และการท�าความสะอาด 

 ๑) พื้น และบริเวณอาคารสถานที่ต้องท�าความสะอาดอย่างสม�่าเสมอและบ�ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี 

 ๒) ถังเก็บกักน�้า ต้องมีสภาพดี มีการท�าความสะอาด ตามก�าหนดเวลาที่เหมาะสม 

 ๓) เครื่องมือ อุปกรณ์ และภาชนะบรรจุต้องมีการตรวจสภาพและบ�ารุงรักษาอย่างสม�่าเสมอให้อยู่ใน

สภาพดี ท�าความสะอาดทั้งก่อนและหลังการใช้งาน 

 ๔) การใช้สารเคมีในการล้างท�าความสะอาด ต้องอยู่ภายใต้เง่ือนไขท่ีปลอดภัย และการเก็บรักษาวัตถุ

ดังกล่าวจะต้องแยกเก็บเป็นสัดส่วน 

 ๕) สารหล่อลื่นเครื่องมือ เครื่องจักร ต้องเป็นสารที่อนุญาตให้ใช้ในกระบวนการผลิตอาหาร 
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กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 ข้อ ๑๙ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน 

 ๑) ผูป้ฏบัิตงิานต้องไม่เป็นโรคตดิต่อหรอืโรคน่ารงัเกยีจ หรอืมบีาดแผลอนัอาจก่อให้เกดิการปนเป้ือนของ

ผลิตภัณฑ์ และมีการตรวจสุขภาพประจ�าปี 

 ๒) ผู้ปฏิบัติงานทุกคน ขณะปฏิบัติงานต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

  ๒.๑ สวมเสื้อผ้าที่สะอาด เสื้อมีแขนที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนสู่ผลิตภัณฑ์ได้ 

  ๒.๒ ตัดเล็บให้สั้นอยู่เสมอ และล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนเริ่มปฏิบัติงานและหลังการปนเปื้อน 

  ๒.๓ ไม่สวมเครื่องประดับต่างๆ เช่น แหวน สายข้อมือ สายสิญจน์ สร้อย ต่างหู และอื่นๆ ขณะปฏิบัติงาน 

  ๒.๔ ใช้ถุงมือที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ และสะอาด ถูกสุขลักษณะ ท�าด้วยวัสดุที่ไม่มีสารละลายหลุดออกมา

ปนเปื้อนผลิตภัณฑ์ ในกรณีที่มีบาดแผลต้องใช้ที่ปิดแผลชนิดกันน�้าก่อนสวมถุงมือ 

  ๒.๕ มีการท�าความสะอาดรองเท้าบทูท่ีใช้ในบริเวณสะสม แบ่งบรรจุ เช่น การจุ่มรองเท้าในสารละลาย

คลอรีนก่อนเข้าบริเวณสะสม แบ่งบรรจุ 

  ๒.๖ ไม่บริโภคอาหารและเครื่องดื่ม ไม่สูบบุหรี่ ในบริเวณที่ปฏิบัติงาน 

  ๒.๗ เสื้อผ้า เครื่องใช้ส่วนตัว มีที่เก็บเป็นสัดส่วนและแยกจากบริเวณสะสม แบ่งบรรจุน�้าแข็ง 

  ๒.๘ กรณเีจบ็ป่วยไม่สบายต้องหยดุงานจนกว่าจะหาย หรือปรับเปล่ียนหน้าทีท่ีไ่ม่เกีย่วกบักระบวนการ

สะสมแบ่งบรรจุน�้าแข็ง 

 ๓) ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับการอบรม หรือการแนะน�าเก่ียวกับสุขอนามัยท่ีดีและความปลอดภัยในการ

ปฏิบัติงาน 

 ข้อ ๒๐ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัย และการจัดบริการส�าหรับผู้ปฏิบัติงาน 

 ๑) จัดให้มีระบบการป้องกันอุบัติเหตุจากเครื่องจักรและอื่นๆ 

 ๒) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 

หมวด ๓

บทก�าหนดโทษ

  

 ข้อ ๒๑ ผู้ใดฝ่าฝืนค�าสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่ก�าหนดไว้ใน

บทก�าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
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กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

หมวด ๔

บทเฉพาะกาล

(ถ้าไม่มีหมวดนี้ให้ตัดออก)

  

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

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

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

 ประกาศ ณ วันที่………………....... 

(ลงชื่อ)

(………………………………….......)

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล………………

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(…………………………)

นายอ�าเภอ………………… 
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กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างข้อบัญญัติควบคุมตลาด

พ.ศ. ....

หลักการ

 ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมตลาด 

เหตุผล

 โดยท่ีการด�าเนินกิจการตลาดท่ีไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน และ 

ก่อให้เกิดมลพษิต่อสิง่แวดล้อมอกีด้วย สมควรก�าหนดลกัษณะของตลาด สุขลกัษณะในการด�าเนนิกจิการตลาด สขุลกัษณะ

ส�าหรับผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ด�าเนินกิจการตลาด และอัตราค่าธรรมเนียม

การออกใบอนุญาตให้ด�าเนินกิจการตลาด จึงตราข้อบัญญัตินี้
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กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

( ร่าง )

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบล……………………..

ควบคุมตลาด 

พ.ศ. ….

  

 โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยควบคุมตลาด

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การบริหารส่วนต�าบล 

พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ 

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนต�าบล……....................…

โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล…….........…และนายอ�าเภอ……......................จึงตราข้อบัญญัติไว้

ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบล........……………….ควบคุมตลาด พ.ศ. ….”

 ข้อ ๒ ข้อบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบล…....……. ต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้

 “ตลาด” หมายความว่า สถานทีซ่ึ่งปกตจัิดไว้ให้ผูค้้าใช้เป็นทีช่มุนมุเพือ่จ�าหน่ายสนิค้าประเภทสตัว์ เนือ้สตัว์ 

ผกั ผลไม้ หรอือาหารอันมสีภาพเป็นของสด ประกอบหรอืปรงุแล้ว หรอืของเสยีง่าย ทัง้นี ้ไม่ว่าจะมกีารจ�าหน่ายสนิค้า

ประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้ส�าหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจ�าหน่ายสินค้า

ประเภทดังกล่าวเป็นประจ�าหรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันที่ก�าหนด

 “สินค้า” หมายความว่า สิ่งของที่ซื้อขายกัน

 “อาหาร” หมายความว่า อาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร

 “อาหารสด” หมายความว่า อาหารประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ และของอื่นๆ ที่มีสภาพเป็นของสด 

 “อาหารประเภทเนือ้สตัว์ช�าแหละ” หมายความว่า อาหารสดประเภทเนือ้สตัว์หรอืเนือ้สตัว์ทีม่กีารช�าแหละ 

ณ แผงจ�าหน่ายสินค้า 

 “อาหารประเภทปรุงส�าเร็จ” หมายความว่า อาหารท่ีได้ผ่านการท�า ประกอบหรือปรุงส�าเร็จพร้อมที่จะ

รับประทานได้ รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดต่างๆ

 “สุขาภิบาลอาหาร” หมายความว่า การจัดการและควบคุมปัจจัยต่างๆ เพื่อให้อาหารสะอาด ปลอดภัย

จากเชือ้โรค และสารเคมีทีเ่ป็นพษิซ่ึงเป็นอนัตรายต่อสขุภาพอนามัยของผูบ้รโิภค เช่น อาหาร ผูส้มัผสัอาหาร สถานท่ีท�า 

ประกอบ ปรุง และจ�าหน่ายอาหาร ภาชนะ อุปกรณ์ สัตว์และแมลงที่เป็นพาหะน�าโรค

 “การล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาล” หมายความว่า การท�าความสะอาดตัวอาคาร แผงจ�าหน่ายสินค้า

ในตลาด พื้น ผนัง เพดาน ทางระบายน�้า ตะแกรงดักมูลฝอย บ่อดักไขมัน บ่อพักน�้าเสีย ที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับ

มูลฝอย ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ และบริเวณตลาดให้สะอาด ไม่มีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย หยากไย่ ฝุ่นละออง

และคราบสกปรก รวมทั้งให้มีการฆ่าเชื้อ ทั้งนี้ สารเคมีที่ใช้ต้องไม่มีผลกระทบต่อระบบบ�าบัดน�้าเสียของตลาด

 “ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนต�าบล……………….. 
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กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล………………..

 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

 ข้อ ๔ ให้นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบล………….เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบญัญติันี ้และให้มอี�านาจ

ออกระเบียบ ประกาศ หรือค�าสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

หมวด ๑

บททั่วไป

  

 ข้อ ๕ ตลาดแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้

 (๑) ตลาดประเภทท่ี ๑ ได้แก่ ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร และมีลักษณะตามที่ก�าหนดไว้ในหมวด ๑ 

ส่วนที่ ๑

 (๒) ตลาดประเภทท่ี ๒ ได้แก่ ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร และมีลักษณะตามที่ก�าหนดไว้ในหมวด ๑ 

ส่วนที่ ๒

 ข้อ ๖ ทีต่ัง้ของตลาดต้องอยูห่่างไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร จากแหล่งทีก่่อให้เกดิมลพิษ ของเสีย โรงเล้ียงสตัว์ 

แหล่งโสโครก ท่ีก�าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย เว้นแต่จะมีวิธีการป้องกัน

ซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

 ข้อ ๗ ผู้ด�าเนินกิจการตลาดต้องด�าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�าหนดตาม

ข้อบญัญตันิี ้รวมทัง้กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

หมวด ๒

สุขลักษณะในการด�าเนินกิจการตลาด

  

ส่วนที่ ๑

สุขลักษณะของตลาดประเภทที่ ๑

 ข้อ ๘ ตลาดประเภทที่ ๑ ต้องมีส่วนประกอบของสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง คือ อาคารสิ่งปลูกสร้างส�าหรับ

ผูข้ายของ ทีข่นถ่ายสนิค้า ห้องส้วม ทีปั่สสาวะ อ่างล้างมอื ทีเ่กบ็รวบรวมหรอืทีร่องรบัมลูฝอย และทีจ่อดยานพาหนะ 

ตามที่ก�าหนดไว้ในส่วนนี้

 ข้อ ๙ อาคารสิ่งปลูกสร้างส�าหรับผู้ขายของต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้

 (๑) ถนนรอบอาคารตลาดกว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร และมทีางเข้าออกบรเิวณตลาดกว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร 

อย่างน้อยหนึ่งทาง

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

การระบายอากาศของตลาดนั้น

 (๔) พื้นท�าด้วยวัสดุถาวร แข็งแรง ไม่ดูดซึมน�้า เรียบ ล้างท�าความสะอาดง่าย ไม่มีน�้าขังและไม่ลื่น

 (๕) ทางเดินภายในอาคารมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร 

 (๖) เครื่องกั้นหรือสิ่งกีดขวางท�าด้วยวัสดุถาวร และแข็งแรง สามารถป้องกันสัตว์ เช่น สุนัข มิให้เข้าไป

ในตลาด 

 (๗) การระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ เหมาะสม และไม่มีกลิ่นเหม็นอับ

 (๘) ความเข้มของแสงสว่างในอาคารตลาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลักซ์ 

 (๙) แผงจ�าหน่ายสินค้าประเภทอาหารท�าด้วยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียง และท�าความสะอาดง่าย 

มีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑.๕ ตารางเมตร และมีทางเข้าออกสะดวก โดยมี 

ที่นั่งส�าหรับผู้ขายของแยกต่างหากจากแผง 

 (๑๐) น�า้ประปาหรอืน�า้สะอาดแบบระบบท่ออย่างเพียงพอส�าหรับล้างสินค้าหรือล้างมอื ทัง้นี ้ต้องวางท่อ

ในลักษณะที่ปลอดภัย ไม่เกิดการปนเปื้อนจากน�้าโสโครก ไม่ติดหรือทับกับท่อระบายน�้าเสียหรือสิ่งปฏิกูล โดย

  (ก) มีที่ล้างอาหารสดอย่างน้อย ๑ จุด และในแต่ละจุดจะต้องมีก๊อกน�้าไม่น้อยกว่า ๓ ก๊อก กรณีที่

มีแผงจ�าหน่ายอาหารสดตั้งแต่ ๓๐ แผง ขึ้นไป ต้องจัดให้มีที่ล้างอาหารสด ๑ จุดต่อจ�านวนแผงจ�าหน่ายอาหารสด

ทุก ๓๐ แผง เศษของ ๓๐ แผง ถ้าเกิน ๑๕ แผง ให้ถือเป็น ๓๐ แผง

  (ข) มก๊ีอกน�า้ประจ�าแผงจ�าหน่ายอาหารประเภทเนือ้สัตว์ช�าแหละ และแผงจ�าหน่ายอาหารประเภท

ปรุงส�าเร็จ

  (ค) มทีีเ่กบ็ส�ารองน�า้ในปรมิาณเพยีงพอและสะดวกต่อการใช้ กรณทีีม่แีผงจ�าหน่ายอาหารสดตัง้แต่ 

๕๐ แผงขึ้นไป ต้องจัดให้มีน�้าส�ารองอย่างน้อย ๕ ลูกบาศก์เมตรต่อจ�านวนแผงจ�าหน่ายอาหารสดทุก ๑๐๐ แผง 

เศษของ ๑๐๐ แผง ถ้าเกิน ๕๐ แผง ให้ถือเป็น ๑๐๐ แผง

 (๑๑) ระบบบ�าบัดน�้าเสียหรือน�้าทิ้ง และทางระบายน�้าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ทั้งนี้ ให้มี

ตะแกรงดักมูลฝอยและบ่อดักไขมันด้วย

 (๑๒) การติดตั้งระบบการป้องกันอัคคีภัยตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

 ความใน (๑) และ (๕) มิให้ใช้บังคับกับตลาดที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้บังคับ และมีข้อจ�ากัดเรื่องพื้นที่ซึ่งไม่อาจจัดให้มี

ถนนรอบอาคารตลาด ทางเข้าออกบริเวณตลาด และทางเดินภายในอาคารตามที่ก�าหนดได้

 ข้อ ๑๐ ต้องจัดให้มทีีข่นถ่ายสนิค้าตัง้อยู่ในบรเิวณหนึง่บรเิวณใดโดยเฉพาะ มพีืน้ท่ีเพยีงพอส�าหรบัการขนถ่าย

สินค้าในแต่ละวัน และสะดวกต่อการขนถ่ายสินค้าและการรักษาความสะอาด 

 ความในวรรคหนึง่มใิห้ใช้บังคบักบัตลาดทีจั่ดตัง้ขึน้ก่อนวันทีก่ฎกระทรวง ฉบบัที ่๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้บังคับ และมีข้อจ�ากัดเรื่องพื้นที่ซึ่งไม่อาจจัดให้มีที่ขนถ่าย

สินค้าตามที่ก�าหนดได้

 ข้อ ๑๑ ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือตามแบบและจ�านวนที่ก�าหนดในกฎหมายว่าด้วย

การควบคมุอาคาร และตัง้อยูใ่นท่ีเหมาะสมนอกตวัอาคารตลาด หรอืในกรณทีีอ่ยูใ่นอาคารตลาดต้องแยกเป็นสดัส่วน

โดยเฉพาะ มีผนังกั้นโดยไม่ให้มีประตูเปิดสู่บริเวณจ�าหน่ายอาหารโดยตรง 
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 ข้อ ๑๒ ต้องจดัให้มทีีเ่กบ็รวบรวมหรอืทีร่องรบัมลูฝอย ตามทีก่�าหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคมุอาคาร 

ตั้งอยู่นอกตัวอาคารตลาดและอยู่ในพื้นที่ที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าออกได้สะดวก มีการปกปิดและป้องกันไม่ให้สัตว์

เข้าไปคุ้ยเขีย่ ตามทีเ่จ้าพนกังานท้องถิน่โดยค�าแนะน�าของเจ้าพนกังานสาธารณสขุเหน็ชอบว่าเหมาะสมกบัตลาดนัน้ 

 ข้อ ๑๓ ต้องจัดให้มีที่จอดยานพาหนะอย่างเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก�าหนด

ส่วนที่ ๒

สุขลักษณะของตลาดประเภทที่ ๒

 ข้อ ๑๔ ตลาดประเภทที ่๒ ต้องจดัให้มสีถานทีส่�าหรบัผูข้ายของ ห้องส้วม ทีปั่สสาวะ อ่างล้างมอื และทีเ่กบ็รวบรวม

หรือที่รองรับมูลฝอย ตามที่ก�าหนดไว้ในส่วนนี้

 ข้อ ๑๕ สถานที่ส�าหรับผู้ขายของต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้

 (๑) ทางเดินภายในตลาดมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร

 (๒) บรเิวณส�าหรบัผูข้ายของประเภทอาหารสดต้องจดัให้เป็นสดัส่วนโดยเฉพาะ โดยมลีกัษณะเป็นพืน้เรยีบ 

แข็งแรง ไม่ล่ืน สามารถล้างท�าความสะอาดได้ง่าย และไม่มีน�้าขัง เช่น พื้นคอนกรีต พื้นที่ปูด้วยคอนกรีตส�าเร็จ 

หรือพื้นลาดด้วยยางแอสฟัลต์

 (๓) แผงจ�าหน่ายสนิค้าประเภทอาหารท�าด้วยวสัดแุขง็แรงท่ีมผีวิเรียบ ท�าความสะอาดง่าย มคีวามสงูจากพืน้

ไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร และอาจเป็นแบบพับเก็บได้

 (๔) น�า้ประปาหรอืน�า้สะอาดอย่างเพยีงพอ และจดัให้มทีีล้่างท�าความสะอาดอาหารและภาชนะในบรเิวณ

แผงจ�าหน่ายอาหารสด แผงจ�าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ช�าแหละ และแผงจ�าหน่ายอาหารประเภทปรุงส�าเร็จ 

 (๕) ทางระบายน�า้จากจดุทีม่ทีีล้่าง โดยเป็นรางแบบเปิด ท�าด้วยวสัดุทีม่ผิีวเรียบ มคีวามลาดเอยีงให้สามารถ 

ระบายน�้าได้สะดวก มีตะแกรงดักมูลฝอยก่อนระบายน�้าออกสู่ท่อระบายน�้าสาธารณะหรือแหล่งน�้าสาธารณะ 

และไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร�าคาญแก่ประชาชนข้างเคียง ในกรณีจ�าเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค�าแนะน�า

ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาจก�าหนดให้จัดให้มีบ่อดักไขมัน หรือบ่อพักน�้าเสีย ก่อนระบายน�้าออกสู่ท่อระบายน�้า

สาธารณะหรือแหล่งน�้าสาธารณะก็ได้

 (๖) กรณทีีม่โีครงสร้างเฉพาะเสาและหลงัคา โครงเหลก็คลมุผ้าใบ เตน็ท์ ร่มหรอืสิง่อืน่ใดในลกัษณะเดยีวกัน 

ต้องอยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง 

 ข้อ ๑๖ ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือตามจ�านวนและหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ

ที่เจ้าพนกังานท้องถ่ินก�าหนดโดยค�าแนะน�าของเจ้าพนกังานสาธารณสขุ และตัง้อยูใ่นทีท่ีเ่หมาะสมนอกสถานทีข่ายของ 

เว้นแต่จะจัดให้มีส้วมเคลื่อนที่ ส้วมสาธารณะ ส้วมเอกชนหรือส้วมของหน่วยงานราชการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้อยู่ใน

บริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้ ให้มีระยะห่างจากตลาดไม่เกิน ๕๐ เมตร

 ข้อ ๑๗ ต้องจดัให้มทีีเ่กบ็รวบรวมหรือทีร่องรับมลูฝอยอย่างเพยีงพอทีจ่ะรองรับปริมาณมูลฝอยในแต่ละวนั 

และมีลักษณะเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก�าหนดโดยค�าแนะน�าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

 ข้อ ๑๘ เมือ่ผูร้บัใบอนุญาตให้จดัตัง้ตลาดประเภทที ่๒ ได้ด�าเนนิกจิการต่อเนือ่งกันเป็นระยะเวลาหนึง่แล้ว 

ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิน่เหน็ว่าตลาดประเภทที ่๒ นัน้ มศีกัยภาพทีจ่ะพัฒนาเป็นตลาดประเภทที ่๑ ได้ ให้เจ้าพนกังาน

ท้องถิน่และผูร้บัใบอนญุาตร่วมกนัพิจารณาก�าหนดแผนการพัฒนาปรบัปรุงตลาดประเภทที ่๒ ให้เป็นตลาดประเภท

ที่ ๑ ตามข้อบัญญัตินี้ ตามระยะเวลาและขั้นตอนที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก�าหนด
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ส่วนที่ ๓

การด�าเนินกิจการตลาด

 ข้อ ๑๙ การจดัวางสนิค้าในตลาดแต่ละประเภทต้องจดัให้เป็นหมวดหมูแ่ละไม่ปะปนกนั เพือ่สะดวกในการ

ดูแลความสะอาดและป้องกันการปนเปื้อนในอาหาร

 ข้อ ๒๐ ก�าหนดเวลาการเปิดและปิดตลาดตั้งแต่เวลา.............น. ถึงเวลา.......... น.

 ข้อ ๒๑ ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ ๑ ต้องรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบ�ารุงรักษาตลาด

และการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในตลาดให้ถูกสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้

 (๑) บ�ารุงรักษาโครงสร้างต่างๆ ของตลาด ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีตลอดเวลา เช่น ตัวอาคาร พื้น ฝ้า

เพดาน แผงจ�าหน่ายสินค้า ระบบบ�าบัดน�้าเสียหรือน�้าทิ้ง และทางระบายน�้า อุปกรณ์ต่างๆ เช่น สายไฟ หลอดไฟ 

พัดลม ก๊อกน�้า ท่อน�้าประปา และสาธารณูปโภคอื่น 

 (๒) จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย บ่อดักไขมัน 

ระบบบ�าบัดน�้าเสียหรือน�้าทิ้ง และทางระบายน�้า มิให้มีกล่ินเหม็นเป็นประจ�าทุกวัน และดูแลท่ีเก็บรวบรวม

หรือที่รองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ

 (๓) ดูแลห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือให้อยู่ในสภาพที่สะอาด ใช้การได้ดี และเปิดให้ใช้ตลอดเวลา

ที่เปิดตลาด 

 (๔) จดัให้มกีารล้างท�าความสะอาดตลาดเป็นประจ�าทกุวนั โดยเฉพาะแผงจ�าหน่ายอาหารสด และแผงจ�าหน่าย

อาหารประเภทเนื้อสัตว์ช�าแหละ และมีการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง ในกรณีที่มี

การระบาดของโรคติดต่อ เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค�าแนะน�าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาจแจ้งให้มีการล้างตลาด

ตามหลักการสุขาภิบาลมากกว่าเดือนละหนึ่งครั้งก็ได้

 (๕) จัดให้มีการก�าจัดสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะน�าโรคภายในบริเวณตลาดอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง

 (๖) ดูแลแผงจ�าหน่ายอาหารประเภทเนือ้สตัว์ช�าแหละมใิห้ปล่อยน�า้หรือของเหลวไหลจากแผงลงสูพ่ืน้ตลาด 

และจัดให้มีทางระบายน�้าหรือของเหลวลงสู่ทางระบายน�้าหลักของตลาด 

 ข้อ ๒๒ ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ ๒ ต้องรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบ�ารุงรักษาตลาด

และการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในตลาดให้ถูกสุขลักษณะดังต่อไปนี้

 (๑) จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย รวมทั้งกรณี

ที่มีบ่อดักไขมัน บ่อพักน�้าเสีย และทางระบายน�้า มิให้มีกลิ่นเหม็นเป็นประจ�าทุกวัน และดูแลที่เก็บรวบรวมหรือ

ที่รองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ 

 (๒) ดแูลห้องส้วม ทีปั่สสาวะ และอ่างล้างมอื ให้อยูใ่นสภาพทีส่ะอาด ใช้การได้ดี และเปิดให้ใช้ตลอดเวลา

ที่เปิดตลาด 

 (๓) จดัให้มกีารล้างท�าความสะอาดตลาดเป็นประจ�าทกุวนั โดยเฉพาะแผงจ�าหน่ายอาหารสด และแผงจ�าหน่าย

อาหารประเภทเนือ้สตัว์ช�าแหละ ในกรณทีีม่กีารระบาดของโรคตดิต่อให้ด�าเนนิการล้างตลาดตามหลกัการสขุาภบิาล

ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค�าแนะน�าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขแจ้งให้ปฏิบัติ

 (๔) จัดให้มีการป้องกันไม่ให้น�้าหรือของเหลวไหลจากแผงจ�าหน่ายอาหารประเภทเน้ือสัตว์ช�าแหละ

ลงสู่พื้นตลาด 
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 ข้อ ๒๓ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันเหตุร�าคาญ มลพิษที่เป็นอันตราย หรือการระบาดของโรคติดต่อ ผู้รับ

ใบอนญุาตให้จดัตัง้ตลาดประเภทที ่๑ หรอืตลาดประเภทที ่๒ ต้องไม่กระท�าการและต้องควบคมุดแูลมใิห้ผูใ้ดกระท�าการ 

ดังต่อไปนี้

 (๑) จ�าหน่ายอาหารที่ไม่สะอาดหรือไม่ปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยอาหารในตลาด

 (๒) น�าสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในตลาด เว้นแต่สัตว์ที่น�าไปขังไว้ในที่ขังสัตว์เพื่อจ�าหน่าย

 (๓) ฆ่าหรือช�าแหละสัตว์ใหญ่ เช่น โค กระบือ แพะ แกะหรือสุกร ในตลาด รวมทั้งฆ่าหรือช�าแหละสัตว์ปีก

ในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ในเขตท้องที่นั้น

 (๔) สะสมหรือหมกัหมมส่ิงหนึง่สิง่ใดในตลาด จนท�าให้สถานทีส่กปรก รกรงุรงั เป็นเหตรุ�าคาญ เกิดมลพษิ

ที่เป็นอันตราย หรือเป็นที่เพาะพันธุ์สัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะน�าโรค

 (๕) ถ่ายเทหรือทิ้งมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในที่อื่นใด นอกจากที่ซึ่งจัดไว้ส�าหรับรองรับมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล

 (๖) ท�าให้น�้าใช้ในตลาดเกิดความสกปรกจนเป็นเหตุให้เป็นหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 (๗) ก่อหรือจุดไฟไว้ในลักษณะซึ่งอาจเป็นที่เดือดร้อนหรือเกิดอันตรายแก่ผู้อื่น

 (๘) ใช้ตลาดเป็นที่พักอาศัยหรือเป็นที่พักค้างคืน

 (๙) กระท�าการอืน่ใดทีอ่าจก่อให้เกดิเหตุร�าคาญ มลพิษทีเ่ป็นอนัตราย หรือการระบาดของโรคติดต่อ เช่น 

เสียงดัง แสงกระพริบ ความสั่นสะเทือน หรือมีกลิ่นเหม็น

ส่วนที่ ๔

ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด

 ข้อ ๒๔ ผูข้ายของและผูช่้วยขายของในตลาดต้องปฏบิติัและให้ความร่วมมอืกับผูรั้บใบอนญุาตให้จัดต้ังตลาด 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้าพนักงานสาธารณสุข ในเรื่องดังต่อไปนี้

 (๑) การจัดระเบียบและกฎเกณฑ์ในการรักษาความสะอาดของตลาด

 (๒) การจัดหมวดหมู่สินค้า

 (๓) การดูแลความสะอาดแผงจ�าหน่ายสินค้าของตน

 (๔) การรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่เหมาะสม

 (๕) การล้างตลาด

 (๖) การเข้ารับการฝึกอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารและอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก�าหนด

โดยค�าแนะน�าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

 (๗) การตรวจสุขภาพตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก�าหนดโดยค�าแนะน�าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

 ข้อ ๒๕ ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าและแผงจ�าหน่ายสินค้า ดังต่อไปนี้

 (๑) ให้วางสินค้าบนแผงจ�าหน่ายสินค้าหรือขอบเขตที่ก�าหนด โดยห้ามวางสินค้าล�้าแผงจ�าหน่ายสินค้า

หรอืขอบเขตทีก่�าหนด และห้ามวางสนิค้าสูงจนอาจเกดิอนัตรายหรือส่งผลกระทบต่อระบบการระบายอากาศ และแสงสว่าง 

ทั้งนี้ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก�าหนดโดยค�าแนะน�าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

 (๒) ห้ามวางสินค้าประเภทวัตถุอันตรายปะปนกับสินค้าประเภทอาหาร

 (๓) ให้วางสินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และภาชนะอุปกรณ์ในขอบเขตที่ก�าหนด โดยสูงจากพื้นตลาด

ไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร 



180
ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 (๔) ห้ามเก็บสินค้าประเภทอาหารไว้ใต้แผงจ�าหน่ายสินค้า เว้นแต่อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทตาม

กฎหมายว่าด้วยอาหาร หรืออาหารที่มีการป้องกันการเน่าเสียและปกปิดมิดชิด ท้ังนี้ ต้องมีการรักษาความสะอาด

และป้องกันสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะน�าโรค 

 (๕) ไม่ใช้แสงหรือวัสดุอื่นใดที่ท�าให้ผู้บริโภคมองเห็นอาหารต่างไปจากสภาพที่เป็นจริง 

 (๖) ห้ามต่อเติมแผงจ�าหน่ายสินค้า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค�าแนะน�าของ

เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

 ข้อ ๒๖ ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องมีสุขอนามัยส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

 (๑) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือไม่เป็นพาหะน�าโรคติดต่อ 

เช่น อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย บดิ ไข้สกุใส หดั คางทมู วัณโรคในระยะอนัตราย โรคเรือ้นในระยะติดต่อหรอืในระยะ

ทีป่รากฏอาการเป็นทีร่งัเกยีจแก่สงัคม โรคผวิหนงัทีน่่ารงัเกยีจ ไวรสัตบัอกัเสบชนดิเอ ไข้หวดัใหญ่รวมถงึไข้หวดัใหญ่

ที่ติดต่อมาจากสัตว์ และโรคตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก�าหนดโดยค�าแนะน�าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

 (๒) ในระหว่างขายสนิค้าต้องแต่งกายสุภาพ สะอาด เรียบร้อย หรือตามทีเ่จ้าพนกังานท้องถิน่ก�าหนดโดย

ค�าแนะน�าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

 (๓) ในระหว่างขายสินค้าประเภทอาหารต้องปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส่วนบุคคล เช่น ไม่ไอหรือจามรด

อาหาร ไม่ใช้มือหยิบจับอาหารท่ีพร้อมรับประทานโดยตรง ล้างมือให้สะอาดก่อนหยิบหรือจับอาหาร ไม่สูบบุหรี่

หรือดื่มสุรา เป็นต้น

 ข้อ ๒๗ ผูข้ายของและผูช่้วยขายของในตลาดต้องปฏิบติัให้ถกูสขุลกัษณะในการจ�าหน่าย ท�า ประกอบ ปรงุ 

เก็บหรือสะสมอาหาร และการรักษาความสะอาดของภาชนะ น�้าใช้และของใช้ต่างๆ ดังต่อไปนี้

 (๑) อาหารที่ขายต้องสะอาด และปลอดภัยตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยอาหาร 

 (๒) อาหารสดเฉพาะสัตว์ เนื้อสัตว์ และอาหารทะเล ต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิไม่เกิน ๕ องศาเซลเซียส 

ในตู้เย็นหรือแช่น�้าแข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ

 (๓) การจ�าหน่ายอาหารประเภทปรงุส�าเร็จต้องใช้เคร่ืองใช้ ภาชนะทีส่ะอาด และต้องมอีปุกรณ์ปกปิดอาหาร

เพื่อป้องกันการปนเปื้อน และรักษาอุปกรณ์ปกปิดอาหารนั้นให้สะอาดและใช้การได้ดีอยู่เสมอ 

 (๔) ในกรณท่ีีเป็นแผงจ�าหน่ายอาหาร ซึง่มกีารท�า ประกอบ และปรงุอาหาร ต้องจดัสถานทีไ่ว้ให้เป็นสดัส่วน

โดยเฉพาะเพื่อการนั้นและต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร

 (๕) เครื่องมือ เครื่องใช้ และภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้ เช่น เขียง เครื่องขูดมะพร้าว จาน ชาม ช้อนและส้อม 

ตะเกียบ แก้วน�้า เป็นต้น ต้องสะอาดและปลอดภัย มีการล้างท�าความสะอาดและจัดเก็บที่ถูกต้อง

หมวด ๓

ใบอนุญาต

  

 ข้อ ๒๘ ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งตลาด เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

 การเปลีย่นแปลง ขยายหรือลดสถานท่ีหรือบริเวณทีใ่ช้เป็นตลาดภายหลงัจากทีเ่จ้าพนกังานท้องถิน่ได้ออก

ใบอนญุาตให้จดัตัง้ตลาดตามวรรคหน่ึงแล้วจะกระท�าได้ต่อเมือ่ได้รับอนญุาตเป็นหนงัสือจากเจ้าพนักงานท้องถิน่ด้วย
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 ความในข้อนีม้ใิห้ใช้บงัคับแก่กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิน่หรอืองค์กรของรฐัทีไ่ด้จัดตัง้ตลาดขึน้

ตามอ�านาจหน้าที ่แต่ในการด�าเนินกจิการตลาดจะต้องปฏบิตัเิช่นเดยีวกับผูร้บัใบอนญุาตตามบทบญัญตัอิืน่แห่งข้อบญัญตันิี้

และพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วย และให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินมอี�านาจก�าหนดเง่ือนไขเป็นหนงัสอื

ให้ผู้จัดตั้งตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้

 ข้อ ๒๙ ผู้ใดประสงค์จะจัดตั้งตลาดจะต้องยื่นค�าขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ก�าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 

 (๑) ส�าเนาบัตรประจ�าตัว (ประชาชน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ อื่นๆระบุ...........)

 (๒) ส�าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 (๓) อื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก�าหนดและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ

 ข้อ ๓๐ เมื่อได้รับค�าขอรับใบอนุญาตหรือค�าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบ

ความถกูต้องของค�าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลกัฐานทนัท ีกรณไีม่ถกูต้อง ครบถ้วน ให้เจ้าพนกังานท้องถิน่ 

แจ้งต่อผู้ย่ืนค�าขอให้แก้ไขเพิม่เตมิเพือ่ด�าเนนิการ หากไม่สามารถด�าเนนิการได้ในขณะนัน้ ให้จัดท�าบนัทึกความบกพร่อง

และรายการเอกสารหรอืหลกัฐานยืน่เพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่�าหนด โดยให้เจ้าหน้าทีแ่ละผู้ยืน่ค�าขอลงนามไว้ใน

บันทึกนั้นด้วย 

 เจ้าพนกังานท้องถิน่ต้องออกใบอนญุาตหรอืมหีนงัสอืแจ้งค�าสัง่ไม่อนญุาตพร้อมด้วยเหตผุลให้ผูข้ออนญุาต

ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค�าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก�าหนดในข้อบัญญัตินี้

 ในกรณทีีม่เีหตจุ�าเป็นทีเ่จ้าพนกังานท้องถ่ินไม่อาจออกใบอนญุาตหรือยงัไม่อาจมคี�าสัง่ไม่อนญุาตได้ภายใน

ก�าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งคร้ังละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้องมีหนังสือแจ้ง

การขยายเวลาและเหตจุ�าเป็นแต่ละครัง้ให้ผูข้ออนญุาตทราบก่อนส้ินก�าหนดเวลาตามวรรคสองหรอืตามทีไ่ด้ขยายเวลา

ไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค�าขอทราบ

ถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส�าเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง

 ข้อ ๓๑ ผูไ้ด้รบัอนญุาตต้องมารบัใบอนญุาตภายในสบิห้าวนั(หรอืตามทีเ่หน็สมควร)นบัแต่วนัทีไ่ด้รบัหนงัสอื

แจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว 

 ข้อ ๓๒ บรรดาใบอนญุาตทีอ่อกให้ตามข้อบญัญตันิีใ้ห้มอีายหุนึง่ปีนบัแต่วนัทีอ่อกใบอนญุาต และให้ใช้ได้เพยีง

ในเขตอ�านาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น

 การขอต่ออายใุบอนุญาตจะต้องยืน่ค�าขอก่อนใบอนญุาตสิน้อาย ุเมือ่ได้ยืน่ค�าขอพร้อมกบัเสยีค่าธรรมเนียม

แล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต

 ข้อ ๓๓ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ

 ข้อ ๓๔ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท�าลาย หรือช�ารุดในสาระที่ส�าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นค�าขอ

รับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท�าลาย หรือช�ารุด ตามแบบที่ก�าหนดไว้

ท้ายข้อบัญญัตินี้

 การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

ดังต่อไปนี้

 (๑) ในกรณใีบอนญุาตสญูหาย ให้ผูย้ืน่ค�าขอรบัใบแทนใบอนญุาตน�าส�าเนาบนัทกึการแจ้งความต่อพนกังาน

เจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
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 (๒) ในกรณีใบอนญุาตถูกท�าลาย หรอืช�ารดุในสาระทีส่�าคญั ให้ผูย้ืน่ค�าขอรบัใบแทนใบอนญุาตน�าใบอนญุาต

เดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย

 ข้อ ๓๕ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู ้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบท 

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาต

ในเรื่องที่ก�าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจ

สั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน

 ข้อ ๓๖ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจออกค�าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต

 (๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก

 (๒) ต้องค�าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท�าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

 (๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง 

หรอืข้อบญัญตันิี ้หรอืเงือ่นไขทีร่ะบุไว้ในใบอนญุาตในเรือ่งทีก่�าหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามทีไ่ด้รบัใบอนญุาต

ตามข้อบญัญตันิี ้และการไม่ปฏบิตัหิรอืปฏบิตัไิม่ถกูต้องนัน้ก่อให้เกดิอนัตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน 

หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด�ารงชีพของประชาชน

 ข้อ ๓๗ ค�าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค�าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท�าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ 

ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค�าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค�าสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ 

หรือให้ปิดค�าส่ังนั้นไว้ในท่ีเปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล�าเนาหรือส�านักท�าการงานของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่า

ผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค�าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค�าสั่งไปถึง หรือวันปิดค�าสั่ง แล้วแต่กรณี

 ข้อ ๓๘ ผูถ้กูสัง่เพกิถอนใบอนญุาตจะขอรบัใบอนญุาตส�าหรบัการประกอบกจิการทีถ่กูเพกิถอนใบอนญุาต

อีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก�าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

หมวด ๔

ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ

  

 ข้อ ๓๙ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก�าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี ้

ในวันที่มารับใบอนุญาตส�าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุส�าหรับกรณีที่เป็น 

การขอต่ออายใุบอนญุาต ตลอดเวลาทีย่งัด�าเนนิกจิการนัน้ ถ้ามไิด้เสยีค่าธรรมเนยีมภายในเวลาทีก่�าหนด ให้ช�าระค่าปรบั

เพิม่ขึน้อกีร้อยละยีส่บิของจ�านวนค่าธรรมเนยีมทีค้่างช�าระ เว้นแต่ผู้ได้รบัใบอนญุาตจะได้บอกเลิกการด�าเนนิกิจการนัน้

ก่อนถึงก�าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป

 ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช�าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง 

ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมอี�านาจสัง่ให้ผูน้ัน้หยดุการด�าเนนิกจิการไว้จนกว่าจะได้เสยีค่าธรรมเนยีมและค่าปรบัจนครบ

จ�านวน 

 ข้อ ๔๐ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น
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กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

หมวด ๕

บทก�าหนดโทษ

  

 ข้อ ๔๑ ผู้ใดฝ่าฝืนค�าสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่ก�าหนดไว้

ในบทก�าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

บทเฉพาะกาล

(ถ้าไม่มีหมวดนี้ให้ตัดออก)

  

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

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

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

 ประกาศ ณ วันที่………………....... 

(ลงชื่อ)

(………………………………….......)

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล………………

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(…………………………)

นายอ�าเภอ………………… 
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กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต

ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบล……………………..

ควบคุมตลาด

พ.ศ. ….

  

 ค�าชี้แจง	อัตราค่าธรรมเนียมควรพิจารณาก�าหนดให้เป็นไปตามความเหมาะสม	เช่น	ขนาดพื้นที่	จ�านวน

สิ่งของ	ขนาดความเสี่ยง	เป็นต้น

 ตัวอย่าง

	 	 (๑)	ขนาดพื้นที่ต�่ากว่า...	ตารางเมตร	 	 	 	 ....	บาท

	 	 (๒)	ขนาดพื้นที่ตั้งแต่....ตามรางเมตร	ถึง	....ตารางเมตร		 ....	บาท

	 	 (๓)	ขนาดพื้นที่ตั้งแต่....ตามรางเมตร	ถึง	....ตารางเมตร		 ....	บาท

	 	 (๔)	ขนาดพื้นที่ตั้งแต่....ตามรางเมตร	ขึ้นไป	 	 	 ....	บาท

	 เป็นต้น 
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กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

แบบค�าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต

ประกอบกิจการ..................................................................................

เขียนที่................................................................

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

 ๑. ข้าพเจ้า....................................................................................... อาย.ุ..............ปี สญัชาต.ิ.......................... 

โดย......................................................................................................................ผู้มอี�านาจลงนามแทนนติิบคุคลปรากฏ

ตาม................................................................................................................................................................................... 

ทีอ่ยูเ่ลขที.่..........................หมู่ท่ี...............ตรอก/ซอย.........................................ถนน....................................................

แขวง/ต�าบล....................................................เขต/อ�าเภอ............................................จังหวดั........................................

หมายเลขโทรศัพท์...............................................................ผู้ขออนุญาต

 ๒. พร้อมค�าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้วดังนี้

    ส�าเนาบัตรประจ�าตัว (ประชาชน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ อื่นๆ ระบุ...............................)

    ส�าเนาใบอนญุาตตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง ได้แก่...............................................................................

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

    หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

    ใบมอบอ�านาจ (ในกรณีที่มีการมอบอ�านาจ)

    ส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

    หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ�านาจลงนามแทนนิติบุคคล

    เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก�าหนด คือ

   ๑).......................................................................

   ๒).......................................................................

 ขอรับรองว่าข้อความในค�าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ

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

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

ค�าขอเลขที่......./...........

(เจ้าหน้าที่กรอก)
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ส่วนของเจ้าหน้าที่

ใบรับค�าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต

เลขที่............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..............

ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ

    ไม่ครบ คือ

    ๑)..............................................................

    ๒)..............................................................

    ๓)..............................................................

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

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

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

ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต

ใบรับค�าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต

เลขที่..........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..............

ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ

    ไม่ครบ คือ

    ๑)..............................................................

    ๒)..............................................................

    ๓)..............................................................

ดังนัน้ กรุณาน�าเอกสารหลกัฐานทีย่งัไม่ครบทัง้หมดมายืน่ต่อเจ้าพนกังานท้องถิน่ภายใน......วนันบัต้ังแต่วนันีเ้ป็นต้นไป

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

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

                ต�าแหน่ง...........................................
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ที่ .........................    ส�านักงาน..................................................

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

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

เรื่อง ค�าแนะน�าให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ

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

อ้างถึง ใบรบัค�าขออนญุาต/ต่ออายใุบอนญุาต เลขที.่..................ลงวนัที.่........เดอืน.........................พ.ศ. ...............

 ตามท่ีท่านได้ยืน่ค�าขอรับใบอนญุาต/ต่ออายใุบอนญุาตประกอบกิจการ........................................................

และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับค�าขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น

 เนื่องจากเจ้าพนักงานได้ตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ระบบก�าจัด

หรอืบ�าบดัของเสยีและอืน่ๆ ของสถานทีป่ระกอบกจิการของท่านแล้วพบว่ายงัไม่ถกูต้อง ครบถ้วน ตามทีก่�าหนดไว้ใน

ข้อก�าหนดของท้องถิ่น ดังนี้

  ๑) ....................................................................................................................................................

  ๒) ...................................................................................................................................................

  ๓) ...................................................................................................................................................

  ๔) ...................................................................................................................................................

 ฉะนั้น จึงขอให้ท่านแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์เพื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะได้ด�าเนินการพิจารณาการ

อนุญาตต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

      (ลงชื่อ)

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

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

                  เจ้าพนักงานท้องถิ่น

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

.....................................
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ...............................................................  โทร. ............................................

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

เรื่อง รายงานผลการตรวจสภาพของสถานที่ประกอบกิจการเพื่อประกอบการพิจารณาการอนุญาต

เรียน เจ้าพนักงานท้องถิ่น

 ตามทีร่าชการส่วนท้องถิน่ได้รบัค�าขอรบัใบอนญุาตประกอบกจิการ.............................................................

และได้ออกใบรับค�าขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. .......... นั้น

 จากการตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ระบบก�าจัดหรือบ�าบัดของเสีย

และอื่นๆ ของสถานที่ประกอบกิจการดังกล่าวแล้วพบว่า

  ครบถ้วนถูกต้องตามที่ก�าหนดไว้ในข้อก�าหนดของท้องถิ่น

  ไม่ครบ ดังนี้

  ๑. ..........................................................................

  ๒. ..........................................................................

  ๓. ..........................................................................

  ๔. ..........................................................................

 ฉะนั้น จึงมีความเห็นว่า  สมควรอนุญาต

     สมควรอนุญาตโดยมีเงื่อนไขดังนี้

     ๑. .............................................................................................

     ๒. .............................................................................................

     ๓. .............................................................................................

     ๔. .............................................................................................

     ไม่สมควรอนุญาต

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

      

(ลงชื่อ)

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

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

         เจ้าพนักงานสาธารณสุข/ผู้ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ที่ .........................    ส�านักงาน................................................

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

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

เรื่อง แจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ...............................................................................

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

อ้างถึง ใบรับค�าขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. ..........

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ................................................................................................

   ๒. .................................................................................................

 ตามที่ท่านได้ยื่นค�าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ.................................................................................

และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับค�าขออนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น

 เนือ่งจากมเีหตจุ�าเป็นทีเ่จ้าพนกังานท้องถิน่ไม่สามารถออกใบอนญุาตหรือยงัไม่สามารถมคี�าส่ังไม่อนญุาต

ได้ภายในเวลา ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับค�าขอดังกล่าวดังนี้

  ๑. ..................................................................................

  ๒. ...................................................................................

  ๓. ...................................................................................

 ดังนั้น จึงขอแจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตออกไปเป็นเวลา ๑๕ วันนับแต่วันที่............................... 

และต้องขออภัย มา ณ โอกาสนี้ด้วย

  

ขอแสดงความนับถือ

      (ลงชื่อ)

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

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

                  เจ้าพนักงานท้องถิ่น

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

.....................................
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ที่ .........................    ส�านักงาน.................................................

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

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

เรื่อง แจ้งการอนุญาตประกอบกิจการ.............................................................................................................

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

อ้างถึง ใบรับค�าขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. ..........

 ตามทีท่่านได้ยืน่ค�าขอรบัใบอนญุาตประกอบกจิการ.....................................................................................

และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับค�าขออนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น

 บัดนี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาออกใบอนุญาตให้แก่ท่านเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ท่านมาติดต่อขอรับ

ใบอนุญาต ณ ส�านักงาน..............................................................................ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันได้รับหนังสือนี้ 

 ทั้งน้ี หากท่านไม่สามารถมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาดังกล่าว กรุณาแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ทราบด้วย

  

ขอแสดงความนับถือ

      (ลงชื่อ)

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

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

                  เจ้าพนักงานท้องถิ่น

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

.....................................
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ใบอนุญาต

ประกอบกิจการ..................................................................

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

 (๑) เจ้าพนกังานท้องถิน่อนญุาตให้........................................................................สญัชาต.ิ.............................

อยูบ้่านเลขที.่................หมูท่ี.่.......ต�าบล.............................อ�าเภอ................................จังหวดั........................................

หมายเลขโทรศัพท์...........................................

 ชือ่สถานประกอบกิจการ..................................................................... ประเภท............................................. 

ตัง้อยูเ่ลขที.่.............หมูท่ี.่.......ต�าบล.............................อ�าเภอ...................................จงัหวดั........................................

หมายเลขโทรศัพท์...........................................

 อัตราค่าธรรมเนียมปีละ.....................บาท(................................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่...........เลขที่.................ลงวันที่............................................

 (๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่ก�าหนดใน

ข้อก�าหนดของท้องถิ่น

 (๓) หากปรากฏในภายหลงัว่าการประกอบกจิการทีไ่ด้รบัอนญุาตนีเ้ป็นการขดัต่อกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วข้อง

โดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้

 (๔) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ

  ๔.๑) ....................................................................................................................................................

  ๔.๒) ....................................................................................................................................................

 (๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

 (๖) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่.............เดือน..................................พ.ศ. .............

     (ลงชื่อ)

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

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

                  เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ค�าเตือน (๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตน้ีไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอด

เวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท

  (๒) หากประสงค์จะประกอบกจิการในปีต่อไปต้องยืน่ค�าขอต่ออายใุบอนญุาตก่อนวนัทีใ่บอนญุาตสิน้อายุ

(มีต่อด้านหลัง)
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม

วัน/เดือน/ปี

ที่ออกใบอนุญาต

วัน/เดือน/ปี

ที่สิ้นอายุใบอนุญาต

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ)

เจ้าพนักงานท้องถิ่นเล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ปี
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ที่ .........................    ส�านักงาน...................................................

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

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

เรื่อง ค�าสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ

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

อ้างถึง (๑) ใบรบัค�าขออนญุาต/ต่ออายใุบอนญุาต เลขที.่................ลงวนัที.่..........เดอืน.......................พ.ศ. ...........

 (๒) หนงัสอืแจ้งค�าแนะน�าให้แก้ไขปรับปรงุสภาพของสถานทีป่ระกอบกจิการ ที.่.............. ลว. ...................

 ตามทีท่่านได้ยืน่ค�าขอรบัใบอนญุาต/ต่ออายใุบอนญุาตประกอบกจิการ......................................................

และเจ้าพนกังานได้มหีนงัสอืแจ้งค�าแนะน�าให้ท่านแก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานทีป่ระกอบกจิการให้ถกูต้อง ครบถ้วน 

ตามที่ก�าหนดไว้ในข้อก�าหนดของท้องถิ่นภายในเวลาที่ก�าหนด ตามที่อ้างถึงนั้น 

 จากการตรวจสอบปรากฏว่าท่านไม่สามารถแก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานท่ีประกอบกิจการให้ถูกต้อง 

ครบถ้วน ตามที่ก�าหนดไว้ในข้อก�าหนดของท้องถิ่น ดังนี้

  ๑. ......................................................................................................................................................

  ๒. .....................................................................................................................................................

  ๓. .....................................................................................................................................................

  ๔. .....................................................................................................................................................

  ๕. .....................................................................................................................................................

 ดังนั้น อาศัยอ�านาจตามมาตรา ๕๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีค�าสั่งไม่ออกใบอนุญาตให้ท่านประกอบกิจการตามที่ได้ยื่นค�าขอไว้

 อนึง่ หากท่านไม่พอใจค�าสัง่นี ้ท่านมีสทิธอิทุธรณ์ต่อรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุได้ภายในสามสิบวัน

นับแต่วันทราบค�าสั่งนี้

 ทัง้นี ้การอทุธรณ์ไม่เป็นเหตทุเุลาการบงัคบัตามค�าสัง่ เว้นแต่รฐัมนตรจีะเหน็สมควรให้มกีารทเุลาการบงัคบั

ตามค�าสั่งนั้นไว้ชั่วคราว

ขอแสดงความนับถือ

      (ลงชื่อ)

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

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

                  เจ้าพนักงาน.............

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

..................................... 
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บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างข้อบัญญัติควบคุมสถานที่จ�าหน่ายอาหาร

พ.ศ. ....

หลักการ

 ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมสถานที่จ�าหน่ายอาหาร 

เหตุผล

 โดยที่การด�าเนินกิจการสถานท่ีจ�าหน่ายอาหารที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ของประชาชน และก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สมควรก�าหนดสุขลักษณะในการด�าเนินกิจการสถานที่

จ�าหน่ายอาหาร หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ด�าเนินกิจการสถานท่ีจ�าหน่ายอาหาร หลักเกณฑ์การแจ้งเพื่อขอหนังสือ

รบัรองการแจ้งให้ด�าเนนิกจิการสถานทีจ่�าหน่ายอาหาร และอตัราค่าธรรมเนยีมการออกใบอนญุาตและการออกหนงัสือ

รับรองการแจ้งให้ด�าเนินกิจการสถานที่จ�าหน่ายอาหาร จึงตราข้อบัญญัตินี้
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(ร่าง )

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบล……………………..

ควบคุมสถานที่จ�าหน่ายอาหาร 

พ.ศ. ….

  

 โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยควบคุมสถานที่จ�าหน่ายอาหาร

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การบริหารส่วนต�าบล 

พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ 

มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม องค์การบริหาร

ส่วนต�าบล……..........…โดยความเหน็ชอบของสภาองค์การบรหิารส่วนต�าบล…….........…และนายอ�าเภอ……................

จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ ข้อบญัญติันีเ้รยีกว่า “ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนต�าบล........……………….ควบคมุสถานทีจ่�าหน่าย

อาหาร พ.ศ. ….”

 ข้อ ๒ ข้อบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบล…......……. ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้

 “สถานท่ีจ�าหน่ายอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานท่ี หรือบริเวณใดๆ ท่ีมิใช่ท่ีหรือทางสาธารณะ

ทีจ่ดัไว้เพือ่ประกอบอาหารหรอืปรงุอาหารจนส�าเรจ็และจ�าหน่ายให้ผูซ้ื้อสามารถบรโิภคได้ทนัท ีทัง้น้ี ไม่ว่าจะเป็นการ

จ�าหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้ส�าหรับการบริโภค ณ ที่นั้น หรือน�าไปบริโภคที่อื่นก็ตาม

 “อาหารสด” หมายความว่า อาหารประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ และของอื่นๆ ที่มีสภาพเป็นของสด

 “อาหารประเภทปรุงส�าเร็จ” หมายความว่า อาหารท่ีได้ผ่านการท�า ประกอบหรือปรุงส�าเร็จพร้อมที่จะ

รับประทานได้ รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดต่างๆ 

 “อาหารแห้ง” หมายความว่า อาหารที่ผ่านกระบวนการท�าให้แห้งโดยการอบ รมควัน ตากแห้ง หรือวิธีการ

อื่นใด เพื่อลดปริมาณความชื้นที่มีอยู่ในอาหารลงและเก็บรักษาไว้ได้นานขึ้น

 “เคร่ืองปรุงรส” หมายความว่า สิง่ท่ีใช้ในกระบวนการปรงุอาหารให้มรีปูแบบ รสชาติ กล่ินรส ชวนรบัประทาน 

เช่น เกลือ น�้าปลา น�้าส้มสายชู ซอส ผงชูรส รวมทั้งเครื่องเทศ สมุนไพร มัสตาร์ด เป็นต้น

 “วัตถุเจือปนอาหาร” หมายความว่า วัตถุที่ตามปกติมิได้ใช้เป็นอาหารหรือเป็นส่วนประกอบที่ส�าคัญ 

ของอาหาร ไม่ว่าวตัถนุัน้จะมีคุณค่าทางอาหารหรอืไม่กต็าม แต่ใช้เจือปนในอาหารเพือ่ประโยชน์ทางเทคโนโลยกีารผลติ 

การแต่งสอีาหาร การปรงุแต่งกลิน่รสอาหาร การบรรจ ุการเกบ็รกัษา หรอืการขนส่ง ซึง่มผีลต่อคณุภาพหรอืมาตรฐาน

หรือลักษณะของอาหาร ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงวัตถุที่มิได้เจือปนในอาหาร แต่มีภาชนะบรรจุไว้เฉพาะแล้วใส่รวม

อยู่กับอาหารเพื่อประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นด้วย เช่น วัตถุกันชื้น วัตถุดูดออกซิเจน เป็นต้น

 ความในวรรคหนึ่ง ไม่รวมถึงสารอาหารที่เติมเพื่อเพิ่มหรือปรับให้คงคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร เช่น 

โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต วิตามิน เกลือแร่
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 “ผู้สัมผัสอาหาร” หมายความว่า บุคคลที่เก่ียวข้องกับอาหารตั้งแต่กระบวนการเตรียม ปรุง ประกอบ 

จ�าหน่ายและเสิร์ฟอาหาร รวมถึงการล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์

 “ผูป้ระกอบกจิการ” หมายความว่า บุคคลหรือนติิบคุคลทีไ่ด้รับใบอนญุาตหรือหนงัสอืรับรองการแจ้งจัดตัง้

สถานที่จ�าหนา่ยอาหารและให้หมายความรวมถงึผูท้ี่ได้รบัมอบหมายให้ควบคุม ก�ากบั ดูแล การด�าเนินการของสถานที่

จ�าหน่ายอาหารนั้น 

 “ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนต�าบล..................

 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล………………..

 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

 ข้อ ๔ ให้นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบล…………………….เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบญัญติันี ้และให้

มีอ�านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค�าสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

หมวด ๑

บททั่วไป

  

 ข้อ ๕ ผู้ด�าเนินกิจการสถานที่จ�าหน่ายอาหารต้องด�าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 

ท่ีก�าหนดตามข้อบญัญตันิี ้รวมทัง้กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบญัญติัการสาธารณสขุ 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 

หมวด ๒

สุขลักษณะในการด�าเนินกิจการสถานที่จ�าหน่ายอาหาร

  

ส่วนที่ ๑

สถานที่และสุขลักษณะของบริเวณที่ใช้ท�า ประกอบหรือปรุงอาหาร

ที่ใช้จ�าหน่ายอาหาร และที่จัดไว้ส�าหรับบริโภคอาหาร

 ข้อ ๖ สถานที่และบริเวณที่ใช้ท�า ประกอบหรือปรุงอาหาร ที่ใช้จ�าหน่ายอาหาร และที่จัดไว้ส�าหรับบริโภค

อาหารต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

 (๑) พื้นบริเวณที่ใช้ท�า ประกอบ ปรุงอาหารต้องท�าด้วยวัสดุแข็งแรง สะอาด ไม่ช�ารุด และท�าความสะอาดง่าย

 (๒) กรณีที่มีผนัง หรือเพดานต้องท�าด้วยวัสดุแข็งแรง สะอาด ไม่ช�ารุด

 (๓) มกีารระบายอากาศเพยีงพอ และในกรณีทีส่ถานทีจ่�าหน่ายอาหารเข้าข่ายสถานทีส่าธารณะตามกฎหมาย

ว่าด้วยการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่

 (๔) มีความเข้มของแสงสว่างเพียงพอตามความเหมาะสมในแต่ละบริเวณ 



197
ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 (๕) มีที่ล้างมือและอุปกรณ์ส�าหรับล้างมือที่ถูกสุขลักษณะ

 (๖) โต๊ะที่ใช้เตรียม ปรุงอาหาร หรือที่จ�าหน่ายอาหาร สูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร และท�าด้วย

วัสดุที่ท�าความสะอาดง่าย มีสภาพดี

 (๗) โต๊ะเก้าอี้ที่จัดไว้ส�าหรับบริโภคอาหารท�าด้วยวัสดุแข็งแรง สะอาด ไม่ช�ารุด

 (๘) น�้าใช้เป็นน�้าประปา ยกเว้นกรณีที่ไม่มีน�้าประปา ให้ใช้น�้าที่มีคุณภาพเทียบเท่าน�้าประปาหรือเป็นไป

ตามค�าแนะน�าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

 (๙) ภาชนะบรรจุน�้าใช้ต้องสะอาด ปลอดภัย และสภาพดี

 ข้อ ๗ สถานทีจ่�าหน่ายอาหารต้องมกีารจัดการเกีย่วกบัมลูฝอย โดยมถีงัรองรบัมลูฝอยทีม่สีภาพด ีไม่รัว่ซมึ 

ไม่ดูดซับน�้า มีฝาปิดมิดชดิ แยกเศษอาหารจากมูลฝอยประเภทอืน่ และต้องดูแลรักษาความสะอาดถังรองรับมลูฝอย

และบรเิวณโดยรอบตวัถงัรองรับมูลฝอยอย่างสม�า่เสมอ ทัง้นี ้การจดัการเก่ียวกับมลูฝอยและถังรองรบัมลูฝอยให้เป็นไป

ตามข้อก�าหนดของท้องถิ่นเรื่องการจัดการมูลฝอย

 ข้อ ๘ สถานที่จ�าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับส้วมดังต่อไปนี้

 (๑) ต้องจัดให้มีหรือจัดหาห้องส้วมที่มีสภาพดี พร้อมใช้ ไว้บริการ และมีจ�านวนเพียงพอ 

 (๒) ห้องส้วมต้องสะอาด มีการระบายอากาศที่ดี มีแสงสว่างเพียงพอ 

 (๓) มีอ่างล้างมือที่ถูกสุขลักษณะและมีอุปกรณ์ส�าหรับล้างมือจ�านวนเพียงพอ 

 (๔) ห้องส้วมต้องแยกเป็นสดัส่วน โดยประตไูม่เปิดโดยตรงสูบ่รเิวณทีเ่ตรยีม ท�า ประกอบ ปรงุอาหาร ทีเ่กบ็ 

ที่จ�าหน่ายและที่บริโภคอาหาร ที่ล้างและที่เก็บภาชนะอุปกรณ์ เว้นแต่จะมีการจัดการห้องส้วมให้สะอาดอยู่เสมอ 

และมีฉากปิดกั้นที่เหมาะสม ทั้งนี้ ประตูห้องส้วมต้องปิดตลอดเวลา

 ข้อ ๙ จดัให้มมีาตรการ อปุกรณ์ หรอืเครือ่งมอืส�าหรับป้องกันอคัคภียัจากการใช้เชือ้เพลงิในการท�า ประกอบ 

ปรุงอาหาร

ส่วนที่ ๒

สุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการท�า ประกอบ ปรุง การเก็บรักษาและการจ�าหน่ายอาหาร

 ข้อ ๑๐ สถานที่จ�าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารสดตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 (๑) อาหารสดที่น�ามาประกอบ และปรุงอาหารต้องเป็นอาหารสดที่มีคุณภาพดี สะอาด และปลอดภัยต่อ

ผู้บริโภค

 (๒) อาหารสดต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม และเก็บเป็นสัดส่วน มีการปกปิด ไม่วางบนพื้น

หรือบริเวณที่อาจท�าให้อาหารปนเปื้อนได้ 

 ข้อ ๑๑ สถานที่จ�าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารแห้ง อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 

เครื่องปรุงรส และวัตถุเจือปนอาหาร ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

 (๑) อาหารแห้งต้องสะอาด ปลอดภัย ไม่มีการปนเปื้อนและมีการเก็บอย่างเหมาะสม

 (๒) อาหารในภาชนะบรรจทุีปิ่ดสนทิ เคร่ืองปรุงรส วตัถุเจือปนอาหาร และส่ิงอืน่ท่ีน�ามาใช้ในกระบวนการ

ประกอบหรือปรุงอาหารต้องปลอดภัย ได้มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
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 ข้อ ๑๒ สถานที่จ�าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารประเภทปรุงส�าเร็จตามหลักเกณฑ์

ดังต่อไปนี้

 (๑) อาหารประเภทปรงุส�าเรจ็ต้องเกบ็ในภาชนะทีส่ะอาด ปลอดภยั และมกีารป้องกนัการปนเป้ือน วางสงู

จากพื้นอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร

 (๒) มีการควบคุมคุณภาพอาหารประเภทปรุงส�าเร็จให้สะอาด ปลอดภัยส�าหรับการบริโภคตามชนิดของ

อาหาร 

 ข้อ ๑๓ น�้าดื่มและเครื่องด่ืมที่ใช้ในสถานที่จ�าหน่ายอาหารต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมาย

ว่าด้วยอาหาร บรรจใุนภาชนะทีส่ะอาด มกีารปกปิด และป้องกนัการปนเป้ือน วางสงูจากพืน้อย่างน้อย ๖๐ เซนตเิมตร 

ในกรณีที่เป็นน�้าดื่มหรือเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ต้องวางสูงจากพื้นอย่างน้อย ๑๕ เซนติเมตร และต้อง

ท�าความสะอาดพื้นผิวภายนอกของภาชนะบรรจุให้สะอาดก่อนน�ามาให้บริการ

 ข้อ ๑๔ สถานที่จ�าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับน�้าแข็งตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 (๑) ใช้น�้าแข็งที่สะอาด มีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร

 (๒) เก็บในภาชนะท่ีสะอาด สภาพดี มีฝาปิด วางสูงจากพื้นอย่างน้อย ๑๕ เซนติเมตร ปากขอบภาชนะ

สงูจากพืน้อย่างน้อย ๖๐ เซนตเิมตร ไม่วางในบรเิวณทีอ่าจก่อให้เกิดการปนเป้ือนและต้องไม่ระบายน�า้จากถงัน�า้แขง็

ลงสู่พื้นบริเวณที่วางภาชนะ

 (๓) ใช้อุปกรณ์ที่สะอาด มีด้าม ส�าหรับคีบหรือตักน�้าแข็งโดยเฉพาะ

 (๔) ต้องไม่น�าอาหาร หรือสิ่งของอย่างอื่นไปแช่รวมกับน�้าแข็งส�าหรับบริโภค

 ข้อ ๑๕ สถานท่ีจ�าหน่ายอาหารซึ่งมีที่จัดไว้ส�าหรับบริโภคอาหาร ต้องจัดให้มีช้อนกลางส�าหรับอาหาร

ที่รับประทานร่วมกัน 

 ข้อ ๑๖ สถานที่จ�าหน่ายอาหารต้องจัดเก็บสารเคมี สารท�าความสะอาด วัตถุมีพิษ หรือวัตถุที่อาจเป็น

อันตรายต่ออาหารและการน�าอาหารมาบริโภค แยกบริเวณเป็นสัดส่วนต่างหากไม่ปะปนกับอาหาร ต้องติดฉลาก

และป้ายให้เหน็ชดัเจนพร้อมทัง้มคี�าเตอืนและค�าแนะน�าเมือ่เกดิอบุตัภิยัจากสารดงักล่าว กรณทีีม่กีารเปลีย่นถ่ายสารเคมี

จากภาชนะบรรจุเดิม 

 ห้ามน�าภาชนะบรรจุสารเคมี สารท�าความสะอาด วัตถุมีพิษ หรือวัตถุที่อาจเป็นอันตรายต่ออาหาร

และการน�าอาหารมาบรโิภคมาใช้บรรจุอาหาร และห้ามน�าภาชนะบรรจุอาหารมาใช้บรรจุสารเคม ีสารท�าความสะอาด 

วัตถุมีพิษ หรือวัตถุที่อาจเป็นอันตรายต่ออาหารและการน�าอาหารมาบริโภคโดยเด็ดขาด

ส่วนที่ ๓

สุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องใช้อื่นๆ และน�้าใช้

 ข้อ ๑๗ สถานที่จ�าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับภาชนะบรรจุอาหาร อุปกรณ์ และเครื่องใช้ 

ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 (๑) ภาชนะบรรจุอาหาร อุปกรณ์และเคร่ืองใช้ต่าง ๆ  ต้องสะอาดและท�าจากวัสดุท่ีปลอดภัย เหมาะสม

กับอาหารแต่ละประเภท มีสภาพดี ไม่ช�ารุดและมีการป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม
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 (๒) มีการจัดเก็บภาชนะบรรจุอาหาร อุปกรณ์ และเคร่ืองใช้ไว้ในท่ีสะอาด โดยวางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 

๖๐ เซนติเมตร และมีการปกปิดหรือป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม

 (๓) ตู้เย็น ตู้แช่ หรืออุปกรณ์เก็บรักษาคุณภาพอาหารด้วยความเย็นอื่นๆ ต้องสะอาด มีสภาพดี ไม่ช�ารุด 

มีประสิทธิภาพเหมาะสมในการเก็บรักษาคุณภาพอาหาร 

 (๔) ตู้อบ เตาอบ เตาไมโครเวฟ อุปกรณ์ประกอบหรือปรุงอาหารด้วยความร้อนอื่นๆ หรืออุปกรณ์

เตรียมอาหาร ต้องสะอาด มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สภาพดี ไม่ช�ารุด

 ข้อ ๑๘ สถานท่ีจ�าหน่ายอาหารต้องมกีารจัดการเกีย่วกบัการท�าความสะอาดภาชนะบรรจุอาหาร อปุกรณ์ 

และเครื่องใช้ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

 (๑) ภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ที่รอการท�าความสะอาด ต้องเก็บในที่ที่สามารถป้องกันสัตว์และแมลง

น�าโรคได้

 (๒) ท�าความสะอาดภาชนะ อปุกรณ์ และเคร่ืองใช้ให้สะอาด ด้วยวธิกีารตามหลักสุขาภบิาลอาหารและใช้

สารท�าความสะอาดที่เหมาะสม โดยปฏิบัติตามค�าแนะน�าการใช้สารท�าความสะอาดนั้นๆ จากผู้ผลิต 

ส่วนที่ ๔

สุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร

 ข้อ ๑๙ ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะดังต่อไปนี้

 (๑) ต้องมีสขุภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่เป็นโรคท่ีสังคมรงัเกียจ หรอืไม่เป็นพาหะน�าโรคตดิต่อ 

ได้แก่ อหวิาตกโรค ไข้รากสาดน้อย บิด ไข้สุกใส หดั คางทูม วณัโรคในระยะอันตราย โรคเรือ้นในระยะติดต่อหรือในระยะ

ทีป่รากฏอาการเป็นทีร่งัเกยีจแก่สงัคม โรคผวิหนงัทีน่่ารงัเกยีจ ไวรสัตบัอกัเสบชนดิเอ ไข้หวดัใหญ่รวมถงึไข้หวดัใหญ่

ที่ติดต่อมาจากสัตว์ และโรคอื่นๆ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก�าหนดโดยค�าแนะน�าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

หากเจ็บป่วยต้องหยุดปฏิบัติงานและรักษาตัวให้หายก่อนจึงกลับมาปฏิบัติงานต่อไป 

 (๒) ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่รัฐมนตรีก�าหนด

 (๓) ผู้สัมผัสอาหารต้องแต่งกายสะอาด และเป็นแบบที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนสู่อาหารได้ 

 (๔) ผู้สัมผัสอาหารต้องล้างมือและปฏิบัติตนในการเตรียม ปรุง ประกอบ จ�าหน่ายและเสิร์ฟอาหาร 

ให้ถูกสุขลักษณะ และไม่กระท�าการใดๆ ที่จะท�าให้เกิดการปนเปื้อนต่ออาหารหรือก่อให้เกิดโรคได้ 

 (๕) ต้องปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวด้วยสขุลกัษณะตามค�าสัง่เจ้าพนกังานท้องถ่ินโดยค�าแนะน�าของเจ้าพนกังาน

สาธารณสุข

ส่วนที่ ๕

การป้องกันมิให้เกิดเหตุร�าคาญและการป้องกันโรคติดต่อ

 ข้อ ๒๐ สถานที่จ�าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับน�้าเสียดังต่อไปนี้

 (๑) ต้องมีการระบายน�้าได้ดี ไม่มีน�้าขัง และไม่มีเศษอาหารตกค้าง

 (๒) ต้องมกีารแยกเศษอาหารและไขมนัไปก�าจดัก่อนระบายน�า้ทิง้ออกสูร่ะบบระบายน�า้ และน�า้ทิง้ต้องได้

มาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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 ข้อ ๒๑ สถานที่จ�าหน่ายอาหารต้องไม่ก่อให้เกิดเหตุร�าคาญ 

 ข้อ ๒๒ สถานที่จ�าหน่ายอาหารต้องจัดให้มีการป้องกันควบคุมสัตว์และแมลงน�าโรค รวมถึงสัตว์เลี้ยงตามที่

รัฐมนตรีก�าหนด

ส่วนที่ ๖

การป้องกันอัคคีภัยและอันตราย

 ข้อ ๒๓ ห้ามใช้ก๊าซหุงต้มเป็นเชื้อเพลิงในการท�า ประกอบ หรือปรุงอาหารบริเวณโต๊ะรับประทานอาหาร

ในสถานที่จ�าหน่ายอาหาร 

 ข้อ ๒๔ ห้ามใช้เมทานอลหรือเมทิลแอลกอฮอล์เป็นเชื้อเพลิงในการท�า ประกอบ ปรุง หรืออุ่นอาหารใน

สถานที่จ�าหน่ายอาหาร เว้นแต่เป็นการใช้แอลกอฮอล์แข็งส�าหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต้องได้รับ

มาตรฐานตามที่ก�าหนดไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หมวด ๓

ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง

  

ส่วนที่ ๑

ใบอนุญาต

 ข้อ ๒๕ ผู้ใดจะจัดต้ังสถานท่ีจ�าหน่ายอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซ่ึงมีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตร

และมิใช่เป็นการขายของในตลาดต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 ข้อ ๒๖ ผูใ้ดประสงค์จะขอจดัตัง้สถานทีจ่�าหน่ายอาหารในอาคารหรอืพืน้ทีใ่ดซึง่มพีืน้ทีเ่กนิสองร้อยตารางเมตร

จะต้องยื่นค�าขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ก�าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้

 (๑) ส�าเนาบัตรประจ�าตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่นๆระบุ....................)

 (๒) ส�าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 (๓) อื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก�าหนดและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ

 ข้อ ๒๗ เมื่อได้รับค�าขอรับใบอนุญาตหรือค�าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบ

ความถกูต้องของค�าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลกัฐานทนัท ีกรณไีม่ถกูต้อง ครบถ้วน ให้เจ้าพนกังานท้องถ่ิน 

แจ้งต่อผู้ย่ืนค�าขอให้แก้ไขเพิม่เตมิเพือ่ด�าเนนิการ หากไม่สามารถด�าเนนิการได้ในขณะนัน้ ให้จัดท�าบนัทึกความบกพร่อง

และรายการเอกสารหรอืหลกัฐานยืน่เพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่�าหนด โดยให้เจ้าหน้าทีแ่ละผู้ยืน่ค�าขอลงนามไว้ใน

บันทึกนั้นด้วย 

 เจ้าพนักงานท้องถิน่ต้องออกใบอนญุาตหรอืมหีนงัสอืแจ้งค�าสัง่ไม่อนญุาตพร้อมด้วยเหตผุลให้ผูข้ออนญุาต

ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค�าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก�าหนดในข้อบัญญัตินี้
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 ในกรณทีีม่เีหตจุ�าเป็นทีเ่จ้าพนกังานท้องถ่ินไม่อาจออกใบอนญุาตหรือยงัไม่อาจมคี�าสัง่ไม่อนญุาตได้ภายใน

ก�าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการ

ขยายเวลาและเหตจุ�าเป็นแต่ละครัง้ให้ผูข้ออนญุาตทราบก่อนสิน้ก�าหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามทีไ่ด้ขยายเวลาไว้

แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค�าขอทราบถึง

เหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส�าเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง

 ข้อ ๒๘ ผูไ้ด้รบัอนญุาตต้องมารบัใบอนญุาตภายในสบิห้าวนั(หรอืตามทีเ่หน็สมควร)นบัแต่วนัทีไ่ด้รบัหนงัสอื

แจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว 

 ข้อ ๒๙ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้

เพียงในเขตอ�านาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น

 การขอต่ออายใุบอนุญาตจะต้องยืน่ค�าขอก่อนใบอนญุาตสิน้อาย ุเมือ่ได้ยืน่ค�าขอพร้อมกบัเสยีค่าธรรมเนยีม

แล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต

 ข้อ ๓๐ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ

 ข้อ ๓๑ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท�าลาย หรือช�ารุดในสาระที่ส�าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นค�าขอ

รับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท�าลาย หรือช�ารุด ตามแบบที่ก�าหนดไว้

ท้ายข้อบัญญัตินี้

 การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

ดังต่อไปนี้

 (๑) ในกรณใีบอนญุาตสญูหาย ให้ผูย้ืน่ค�าขอรบัใบแทนใบอนญุาตน�าส�าเนาบนัทกึการแจ้งความต่อพนกังาน

เจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย

 (๒) ในกรณีใบอนญุาตถูกท�าลาย หรอืช�ารดุในสาระทีส่�าคญั ให้ผูย้ืน่ค�าขอรบัใบแทนใบอนญุาตน�าใบอนญุาต

เดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย

 ข้อ ๓๒ ในกรณีท่ีปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่ง

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาต

ในเรื่องที่ก�าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจ

สั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน

 ข้อ ๓๓ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจออกค�าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต

 (๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก

 (๒) ต้องค�าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท�าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

 (๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง 

หรอืข้อบญัญตันิี ้หรอืเงือ่นไขทีร่ะบุไว้ในใบอนญุาตในเรือ่งทีก่�าหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามทีไ่ด้รบัใบอนญุาต

ตามข้อบญัญตันิี ้และการไม่ปฏบิตัหิรอืปฏบิตัไิม่ถกูต้องนัน้ก่อให้เกดิอนัตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน 

หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด�ารงชีพของประชาชน

 ข้อ ๓๔ ค�าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค�าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท�าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ 

ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค�าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค�าสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ 
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หรอืให้ปิดค�าสัง่นัน้ไว้ในทีเ่ปิดเผยเหน็ได้ง่าย ณ ภมูลิ�าเนาหรือส�านกัท�าการงานของผู้รับใบอนญุาต และให้ถอืว่าผูร้บั

ใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค�าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค�าสั่งไปถึง หรือวันปิดค�าสั่ง แล้วแต่กรณี

 ข้อ ๓๕ ผูถ้กูสัง่เพกิถอนใบอนญุาตจะขอรบัใบอนญุาตส�าหรบัการประกอบกจิการทีถ่กูเพกิถอนใบอนญุาต

อีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก�าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ส่วนที่ ๒

หนังสือรับรองการแจ้ง

 ข้อ ๓๖ ผูใ้ดจะจดัตัง้สถานทีจ่�าหน่ายอาหารในอาคารหรอืพืน้ทีใ่ดซึง่มีพืน้ทีไ่ม่เกนิสองร้อยตารางเมตรและ

มิใช่เป็นการขายของในตลาดต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อขอรับหนังสือรับรองการแจ้งก่อนการจัดตั้ง

 ข้อ ๓๗ ผูใ้ดประสงค์จะขอจดัตัง้สถานทีจ่�าหน่ายอาหารในอาคารหรอืพืน้ทีใ่ดซึง่มพีืน้ทีไ่ม่เกนิสองร้อยตารางเมตร

และมิใช่เป็นการขายของในตลาดจะต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่ก�าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับ

เอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้

 (๑) ส�าเนาบัตรประจ�าตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่นๆระบุ......................)

 (๒) ส�าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 (๓) อื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก�าหนดและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ

 ข้อ ๓๘ เมือ่เจ้าพนกังานท้องถิน่ได้รบัแจ้ง ให้ออกใบรบัแก่ผูแ้จ้งเพือ่ใช้เป็นหลกัฐานในการประกอบกจิการ

ตามที่แจ้งได้ชั่วคราวในระหว่างเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังมิได้ออกหนังสือรับรองการแจ้ง

 ให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจการแจ้งให้ถกูต้องตามแบบทีก่�าหนดในข้อบญัญติันีต้ามวรรคหนึง่ ถ้าการแจ้ง

เป็นไปโดยถกูต้องให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินออกหนังสอืรบัรองการแจ้งให้ผูแ้จ้งภายในเจ็ดวนัท�าการนบัแต่วนัท่ีได้รบัแจ้ง

 ในใบรบัแจ้งหรอืหนงัสอืรบัรองการแจ้ง เจ้าพนกังานท้องถิน่จะก�าหนดเงือ่นไขให้ผูแ้จ้งหรอืผูไ้ด้รบัหนังสอื

รับรองการแจ้งปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้

 ในกรณีท่ีการแจ้งไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้ผู้แจ้งทราบเพื่อด�าเนินการแก้ไข

หรอืเพิม่เตมิ หากไม่สามารถด�าเนนิการได้ในขณะนัน้ ให้จัดท�าบนัทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐาน 

ยื่นเพิ่มเติมภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค�าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย ถ้าผู้แจ้ง 

ไม่ด�าเนนิการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันท�าการนบัแต่วันท่ีได้รบัแจ้งจากเจ้าพนกังานท้องถิน่ ให้เจ้าพนกังานท้องถิน่มี

อ�านาจสัง่ให้การแจ้งของผูแ้จ้งเป็นอนัสิน้ผล แต่ถ้าผูแ้จ้งได้ด�าเนนิการแก้ไขภายในเวลาทีก่�าหนดแล้ว ให้เจ้าพนกังาน

ท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้งภายในเจ็ดวันท�าการนับแต่วันท่ีได้รับการแจ้งซ่ึงมีรายละเอียดถูกต้อง

ตามแบบที่ก�าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้

 ข้อ ๓๙ ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย 

ณ สถานที่ด�าเนินกิจการตลอดเวลาที่ด�าเนินกิจการ

 ข้อ ๔๐ ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย ถูกท�าลาย หรือช�ารุดในสาระที่ส�าคัญ ให้ผู้ได้รับหนังสือ

รับรองการแจ้งยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท�าลาย 

หรือช�ารุด ตามแบบที่ก�าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
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 การขอรบัใบแทนและการออกใบแทนหนงัสือรบัรองการแจ้งให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไข

ดังต่อไปนี้

 (๑) ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย ให้ผู้ยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งน�าส�าเนาบันทึก

การแจ้งความต่อพนกังานเจ้าหน้าทีแ่ห่งท้องทีท่ีห่นงัสอืรับรองการแจ้งสญูหายมาแสดงต่อเจ้าพนกังานท้องถ่ินประกอบด้วย

 (๒) ในกรณหีนงัสอืรบัรองการแจ้งถกูท�าลาย หรอืช�ารดุในสาระทีส่�าคญั ให้ผูย้ืน่ขอรบัใบแทนหนงัสอืรบัรอง

การแจ้งน�าใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย

 ข้อ ๔๑ เมือ่ผูแ้จ้งประสงค์จะเลิกกจิการหรอืโอนการด�าเนนิกจิการให้แก่บคุคลอืน่ให้แจ้งให้เจ้าพนกังานท้องถิน่

ทราบด้วย

 ข้อ ๔๒ ในกรณีทีผู่ด้�าเนินกจิการใดด�าเนนิกจิการตามทีร่ะบไุว้ในข้อบญัญตันิีโ้ดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนกังานท้องถิน่ 

และเคยได้รับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เพราะเหตุที่ฝ่าฝืนด�าเนินกิจการโดยมิได้แจ้ง 

ต่อเจ้าพนกังานท้องถิน่มาแล้วครัง้หนึง่ ยงัฝ่าฝืนด�าเนนิกจิการโดยมไิด้แจ้งต่อเจ้าพนกังานท้องถิน่ต่อไป ให้เจ้าพนกังาน

ท้องถิ่นมีอ�านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดด�าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้ด�าเนินการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ถ้ายังฝ่าฝืนอีก

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจสั่งห้ามการด�าเนินกิจการนั้นไว้ตามเวลาที่ก�าหนดซึ่งต้องไม่เกินสองปีก็ได้

หมวด ๔

ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ

  

 ข้อ ๔๓ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต หรือผู้แจ้งมีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ก�าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี ้

ในวันทีม่ารบัใบอนญุาตส�าหรบักรณทีีเ่ป็นการขอรับใบอนญุาตครัง้แรกและก่อนใบอนญุาตส้ินอายุส�าหรบักรณีท่ีเป็นการ

ขอต่ออายใุบอนญุาต หรอืในวนัท่ีมาแจ้งและก่อนวนัครบรอบปีของทกุปีตลอดเวลาทีย่งัด�าเนนิกจิการนัน้ ถ้ามิได้เสยี

ค่าธรรมเนียมภายในเวลาทีก่�าหนด ให้ช�าระค่าปรับเพิม่ขึน้อกีร้อยละยีส่บิของจ�านวนค่าธรรมเนยีมทีค้่างช�าระ เว้นแต่

ผู้แจ้งจะได้บอกเลิกการด�าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก�าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป

 ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช�าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง 

ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมอี�านาจสัง่ให้ผูน้ัน้หยดุการด�าเนนิกจิการไว้จนกว่าจะได้เสยีค่าธรรมเนยีมและค่าปรบัจนครบ

จ�านวน

 ข้อ ๔๔ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น

หมวด ๕

บทก�าหนดโทษ

  

 ข้อ ๔๕ ผู้ใดฝ่าฝืนค�าสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่ก�าหนดไว้ใน

บทก�าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
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กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

บทเฉพาะกาล

(ถ้าไม่มีหมวดนี้ให้ตัดออก)

  

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

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

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

 ประกาศ ณ วันที่………………....... 

 

(ลงชื่อ)

(………………………………….......)

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล………………

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(…………………………)

นายอ�าเภอ…………………
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง

ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบล……………………..

ควบคุมสถานที่จ�าหน่ายอาหาร

พ.ศ. ….

  

 ค�าชี้แจง	อัตราค่าธรรมเนียมควรพิจารณาก�าหนดให้เป็นไปตามความเหมาะสม	เช่น	ขนาดพื้นที่	จ�านวน

สิ่งของ	ขนาดความเสี่ยง	เป็นต้น

 ตัวอย่าง

	 ๑.	ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต

	 	 (๑)	ขนาดพื้นที่ต�่ากว่า...	ตารางเมตร	 	 	 	 ....	บาท

	 	 (๒)	ขนาดพื้นที่ตั้งแต่....ตามรางเมตร	ถึง	....ตารางเมตร		 ....	บาท

	 	 (๓)	ขนาดพื้นที่ตั้งแต่....ตามรางเมตร	ถึง	....ตารางเมตร		 ....	บาท

	 	 (๔)	ขนาดพื้นที่ตั้งแต่....ตามรางเมตร	ขึ้นไป	 	 	 ....	บาท

	 ๒.	ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการแจ้ง

	 	 (๑)	ขนาดพื้นที่ต�่ากว่า...	ตารางเมตร	 	 	 	 ....	บาท

	 	 (๒)	ขนาดพื้นที่ตั้งแต่....ตามรางเมตร	ถึง	....ตารางเมตร		 ....	บาท

	 	 (๓)	ขนาดพื้นที่ตั้งแต่....ตามรางเมตร	ถึง	....ตารางเมตร		 ....	บาท

	 	 (๔)	ขนาดพื้นที่ตั้งแต่....ตามรางเมตร	ขึ้นไป	 	 	 ....	บาท

 เป็นต้น 
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กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

แบบค�าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต

ประกอบกิจการ..................................................................................

เขียนที่................................................................

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

 ๑. ข้าพเจ้า....................................................................................... อาย.ุ..............ปี สญัชาต.ิ.......................... 

โดย......................................................................................................................ผู้มอี�านาจลงนามแทนนติิบคุคลปรากฏ

ตาม................................................................................................................................................................................... 

ทีอ่ยูเ่ลขที.่..........................หมู่ท่ี...............ตรอก/ซอย.........................................ถนน....................................................

แขวง/ต�าบล....................................................เขต/อ�าเภอ............................................จังหวดั........................................

หมายเลขโทรศัพท์...............................................................ผู้ขออนุญาต

 ๒. พร้อมค�าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้วดังนี้

    ส�าเนาบัตรประจ�าตัว (ประชาชน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ อื่นๆ ระบุ...............................)

    ส�าเนาใบอนญุาตตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง ได้แก่...............................................................................

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

    หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

    ใบมอบอ�านาจ (ในกรณีที่มีการมอบอ�านาจ)

    ส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

    หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ�านาจลงนามแทนนิติบุคคล

    เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก�าหนด คือ

   ๑).......................................................................

   ๒).......................................................................

 ขอรับรองว่าข้อความในค�าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ

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

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

ค�าขอเลขที่......./...........

(เจ้าหน้าที่กรอก)
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กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ส่วนของเจ้าหน้าที่

ใบรับค�าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต

เลขที่............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..............

ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ

    ไม่ครบ คือ

    ๑)..............................................................

    ๒)..............................................................

    ๓)..............................................................

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

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

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

ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต

ใบรับค�าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต

เลขที่..........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..............

ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ

    ไม่ครบ คือ

    ๑)..............................................................

    ๒)..............................................................

    ๓)..............................................................

ดงันัน้ กรุณาน�าเอกสารหลกัฐานทีย่งัไม่ครบทัง้หมดมายืน่ต่อเจ้าพนกังานท้องถิน่ภายใน......วนันบัต้ังแต่วนันีเ้ป็นต้นไป

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

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

                ต�าแหน่ง...........................................
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กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ที่ .........................    ส�านักงาน..................................................

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

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

เรื่อง ค�าแนะน�าให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ

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

อ้างถึง ใบรบัค�าขออนญุาต/ต่ออายใุบอนญุาต เลขที.่..................ลงวนัที.่............เดือน........................พ.ศ. .............

 ตามทีท่่านได้ยืน่ค�าขอรบัใบอนุญาต/ต่ออายใุบอนญุาตประกอบกจิการ.........................................................

และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับค�าขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น

 เนื่องจากเจ้าพนักงานได้ตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ระบบก�าจัด

หรอืบ�าบดัของเสยีและอืน่ๆ ของสถานทีป่ระกอบกจิการของท่านแล้วพบว่ายงัไม่ถกูต้อง ครบถ้วน ตามทีก่�าหนดไว้ใน

ข้อก�าหนดของท้องถิ่น ดังนี้

  ๑) ....................................................................................................................................................

  ๒) ...................................................................................................................................................

  ๓) ...................................................................................................................................................

  ๔) ...................................................................................................................................................

 ฉะน้ัน จึงขอให้ท่านแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์เพื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะได้ด�าเนินการพิจารณาการ

อนุญาตต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

      (ลงชื่อ)

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

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

                  เจ้าพนักงานท้องถิ่น

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

.....................................
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กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ...............................................................  โทร. ............................................

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

เรื่อง รายงานผลการตรวจสภาพของสถานที่ประกอบกิจการเพื่อประกอบการพิจารณาการอนุญาต

เรียน เจ้าพนักงานท้องถิ่น

 ตามทีร่าชการส่วนท้องถิน่ได้รบัค�าขอรบัใบอนญุาตประกอบกจิการ.............................................................

และได้ออกใบรับค�าขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. .......... นั้น

 จากการตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ระบบก�าจัดหรือบ�าบัดของเสีย

และอื่นๆ ของสถานที่ประกอบกิจการดังกล่าวแล้วพบว่า

  ครบถ้วนถูกต้องตามที่ก�าหนดไว้ในข้อก�าหนดของท้องถิ่น

  ไม่ครบ ดังนี้

  ๑) ..........................................................................

  ๒) ..........................................................................

  ๓) ..........................................................................

  ๔) ..........................................................................

 ฉะนั้น จึงมีความเห็นว่า  สมควรอนุญาต

     สมควรอนุญาตโดยมีเงื่อนไขดังนี้

     ๑) .............................................................................................

     ๒) .............................................................................................

     ๓) .............................................................................................

     ๔) .............................................................................................

     ไม่สมควรอนุญาต

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

      

(ลงชื่อ)

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

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

         เจ้าพนักงานสาธารณสุข/ผู้ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
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กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ที่ .........................    ส�านักงาน................................................

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

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

เรื่อง แจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ...............................................................................

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

อ้างถึง ใบรับค�าขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. ..........

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ................................................................................................

   ๒. .................................................................................................

 ตามที่ท่านได้ยื่นค�าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ.................................................................................

และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับค�าขออนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น

 เนือ่งจากมเีหตจุ�าเป็นทีเ่จ้าพนกังานท้องถิน่ไม่สามารถออกใบอนญุาตหรือยงัไม่สามารถมคี�าส่ังไม่อนญุาต

ได้ภายในเวลา ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับค�าขอดังกล่าวดังนี้

  ๑. ..................................................................................

  ๒. ...................................................................................

  ๓. ...................................................................................

 ดังนั้น จึงขอแจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตออกไปเป็นเวลา ๑๕ วันนับแต่วันที่............................... 

และต้องขออภัย มา ณ โอกาสนี้ด้วย

  

ขอแสดงความนับถือ

      (ลงชื่อ)

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

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

                  เจ้าพนักงานท้องถิ่น

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

.....................................
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ที่ .........................    ส�านักงาน.................................................

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

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

เรื่อง แจ้งการอนุญาตประกอบกิจการ.............................................................................................................

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

อ้างถึง ใบรับค�าขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. ..........

 ตามทีท่่านได้ยืน่ค�าขอรบัใบอนญุาตประกอบกจิการ.......................................................................................

และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับค�าขออนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น

 บัดนี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาออกใบอนุญาตให้แก่ท่านเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ท่านมาติดต่อขอรับ

ใบอนุญาต ณ ส�านักงาน..............................................................................ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันได้รับหนังสือนี้ 

 ทั้งนี้ หากท่านไม่สามารถมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาดังกล่าว กรุณาแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ทราบด้วย

  

ขอแสดงความนับถือ

      (ลงชื่อ)

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

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

                  เจ้าพนักงานท้องถิ่น

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

.....................................
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ใบอนุญาต

ประกอบกิจการ..................................................................

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

 (๑) เจ้าพนกังานท้องถิน่อนญุาตให้........................................................................สญัชาต.ิ.............................

อยูบ้่านเลขที.่................หมูท่ี.่.......ต�าบล.............................อ�าเภอ................................จังหวดั........................................

หมายเลขโทรศัพท์...........................................

 ชือ่สถานประกอบกิจการ..................................................................... ประเภท............................................. 

ตัง้อยูเ่ลขที.่.............หมูท่ี.่.......ต�าบล.............................อ�าเภอ...................................จงัหวดั........................................

หมายเลขโทรศัพท์...........................................

 อัตราค่าธรรมเนียมปีละ.....................บาท(................................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่...........เลขที่.................ลงวันที่............................................

 (๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่ก�าหนดใน

ข้อก�าหนดของท้องถิ่น

 (๓) หากปรากฏในภายหลงัว่าการประกอบกจิการทีไ่ด้รบัอนญุาตนีเ้ป็นการขดัต่อกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วข้อง

โดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้

 (๔) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ

  ๔.๑) ....................................................................................................................................................

  ๔.๒) ....................................................................................................................................................

 (๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

 (๖) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่.............เดือน..................................พ.ศ. .............

     (ลงชื่อ)

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

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

                  เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ค�าเตือน (๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตน้ีไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอด

เวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท

  (๒) หากประสงค์จะประกอบกจิการในปีต่อไปต้องยืน่ค�าขอต่ออายใุบอนญุาตก่อนวนัทีใ่บอนญุาตส้ินอายุ

(มีต่อด้านหลัง)
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม

วัน/เดือน/ปี

ที่ออกใบอนุญาต

วัน/เดือน/ปี

ที่สิ้นอายุใบอนุญาต

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ)

เจ้าพนักงานท้องถิ่นเล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ปี



214
ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ที่ .........................    ส�านักงาน...................................................

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

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

เรื่อง ค�าสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ

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

อ้างถึง (๑) ใบรบัค�าขออนุญาต/ต่ออายใุบอนุญาต เลขที.่................ลงวนัที.่.........เดอืน.........................พ.ศ. ............

 (๒) หนงัสอืแจ้งค�าแนะน�าให้แก้ไขปรับปรงุสภาพของสถานทีป่ระกอบกจิการ ที.่.............. ลว. ...................

 ตามทีท่่านได้ยืน่ค�าขอรบัใบอนญุาต/ต่ออายใุบอนญุาตประกอบกจิการ......................................................

และเจ้าพนกังานได้มหีนงัสอืแจ้งค�าแนะน�าให้ท่านแก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานทีป่ระกอบกจิการให้ถกูต้อง ครบถ้วน 

ตามที่ก�าหนดไว้ในข้อก�าหนดของท้องถิ่นภายในเวลาที่ก�าหนด ตามที่อ้างถึงนั้น 

 จากการตรวจสอบปรากฏว่าท่านไม่สามารถแก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานท่ีประกอบกิจการให้ถูกต้อง 

ครบถ้วน ตามที่ก�าหนดไว้ในข้อก�าหนดของท้องถิ่น ดังนี้

  ๑. ......................................................................................................................................................

  ๒. .....................................................................................................................................................

  ๓. .....................................................................................................................................................

  ๔. .....................................................................................................................................................

  ๕. .....................................................................................................................................................

 ดังนั้น อาศัยอ�านาจตามมาตรา ๕๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีค�าสั่งไม่ออกใบอนุญาตให้ท่านประกอบกิจการตามที่ได้ยื่นค�าขอไว้

 อนึง่ หากท่านไม่พอใจค�าสัง่นี ้ท่านมีสทิธอิทุธรณ์ต่อรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุได้ภายในสามสบิวัน

นับแต่วันทราบค�าสั่งนี้

 ทัง้นี ้การอทุธรณ์ไม่เป็นเหตทุเุลาการบงัคบัตามค�าสัง่ เว้นแต่รฐัมนตรจีะเหน็สมควรให้มกีารทเุลาการบงัคบั

ตามค�าสั่งนั้นไว้ชั่วคราว

ขอแสดงความนับถือ

      (ลงชื่อ)

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

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

                  เจ้าพนักงาน.............

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

..................................... 
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

แบบค�าขอแจ้ง

จัดตั้งสถานที่จ�าหน่ายอาหาร

เขียนที่................................................................

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

 ๑. ข้าพเจ้า........................................................................... อาย.ุ.................ปี สญัชาต.ิ............................... 

โดย......................................................................................................................ผู้มอี�านาจลงนามแทนนติิบคุคลปรากฏ

ตาม......................................................................................................................................ทีอ่ยูเ่ลขท่ี.............................

หมูท่ี.่...........ตรอก/ซอย........................................ถนน.......................................แขวง/ต�าบล......................................

เขต/อ�าเภอ........................................จังหวัด........................................หมายเลขโทรศัพท์..........................................

ผู้ขอแจ้ง

 ๒. ชือ่สถานประกอบกจิการ....................................................................ประเภท..........................................

มพีืน้ที.่............ตารางเมตร ตัง้อยูเ่ลขที.่.............หมูท่ี.่.......ต�าบล...............................อ�าเภอ..............................................

จังหวัด..................................หมายเลขโทรศัพท์.....................................

 ๓. พร้อมค�าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้วดังนี้

  (๑) ส�าเนาบัตรประจ�าตัว(ประชาชน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ อื่นๆ ระบุ..............................)

ของผู้แทนนิติบุคคลและผู้รับมอบอ�านาจ(ถ้ามี)

  (๒) ส�าเนาใบอนญุาตตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง ได้แก่...................................................................................

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

  (๓) หลักฐานที่แสดงการเป็นผู ้มีอ�านาจลงนามแทนนิติบุคคลและใบมอบอ�านาจ (ในกรณีที่มี

การมอบอ�านาจ)

  (๔) ส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

  (๕) เอกสารและหลกัฐานอืน่ ๆ  ตามทีร่าชการส่วนท้องถิน่ประกาศก�าหนด ได้แก่......................................

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

 ขอรับรองว่าข้อความในค�าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ

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

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

ค�าขอเลขที่......./...........

(เจ้าหน้าที่กรอก)
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ส่วนของเจ้าหน้าที่

ใบรับแจ้ง

ชือ่สถานประกอบกจิการ.................................................................................ประเภท....................................................

มีพื้นที่.............ตารางเมตร ตั้งอยู่เลขที่................หมู่ที่........ต�าบล....................................อ�าเภอ................................

จังหวัด..................................หมายเลขโทรศัพท์.....................................

เลขที่............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..............

ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ

    ไม่ครบ ได้แก่ ........................................................................................

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

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

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

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

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

ส่วนของผู้แจ้ง

ใบรับแจ้ง

ชือ่สถานประกอบกจิการ.................................................................................ประเภท....................................................

มีพื้นที่.............ตารางเมตร ตั้งอยู่เลขที่................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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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

หนังสือรับรองการแจ้ง

จัดตั้งสถานที่จ�าหน่ายอาหาร

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

 (๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้..........................................................................

สญัชาต.ิ......................อยูบ้่านเลขที.่...............หมูท่ี.่...........ต�าบล....................................อ�าเภอ....................................

จังหวัด...............................หมายเลขโทรศัพท์.....................................

 ช่ือสถานประกอบกจิการ............................................ ประเภท..........................มพ้ืีนที.่............ตารางเมตร 

ตัง้อยูเ่ลขที.่.............หมูท่ี.่.......ต�าบล....................................อ�าเภอ.................................จังหวดั......................................

หมายเลขโทรศัพท์.....................................

 เสียค่าธรรมเนียมปีละ.........................บาท(................................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่...........เลขที่.................ลงวันที่............................................

 (๒) ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที่ก�าหนดในข้อก�าหนดของ

ท้องถิ่น

 (๓) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ

  ๓.๑) .........................................................................................

  ๓.๒) .........................................................................................

  ๓.๓) .........................................................................................

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

(ลงชื่อ)

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

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

                  เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ค�าเตือน (๑) ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท

 (๒) ผูรั้บหนงัสอืรับรองการแจ้งต้องเสยีค่าธรรมเนยีมต่อราชการส่วนท้องถ่ินทกุปีตามก�าหนดเวลา หากฝ่าฝืน

จะต้องเสียค่าปรับเพิ่มอีกร้อยละ ๒๐ ของค่าธรรมเนียมที่ค้างช�าระ

(มีต่อด้านหลัง)
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

รายการเสียค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้ง

วัน/เดือน/ปี

ที่ช�าระค่าธรรมเนียม

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ)

เจ้าพนักงานท้องถิ่นเล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ปี
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างข้อบัญญัติควบคุมสถานที่จ�าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

พ.ศ. ....

  

หลักการ

 ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมสถานที่จ�าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

เหตุผล

 โดยทีก่ารด�าเนนิกจิการสถานทีจ่�าหน่ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหารทีไ่ม่ถกูต้องด้วยสขุลกัษณะอาจเป็น

อนัตรายต่อสขุภาพของประชาชน และก่อให้เกดิมลพษิต่อสิง่แวดล้อมอกีด้วย สมควรก�าหนดสขุลกัษณะในการด�าเนนิ

กิจการสถานทีจ่�าหน่ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร หลกัเกณฑ์การอนญุาตให้ด�าเนนิกจิการสถานทีจ่�าหน่ายอาหาร

และสถานที่สะสมอาหาร หลักเกณฑ์การแจ้งเพื่อขอหนังสือรับรองการแจ้งให้ด�าเนินกิจการสถานที่จ�าหน่ายอาหาร

และสถานทีส่ะสมอาหาร และอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนญุาตและการออกหนงัสือรบัรองการแจ้งให้ด�าเนนิกจิการ

สถานที่จ�าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร จึงตราข้อบัญญัตินี้
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( ร่าง )

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบล……………………..

ควบคุมสถานที่จ�าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

พ.ศ. ….

  

 โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยควบคุมสถานที่จ�าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การบริหารส่วนต�าบล 

พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ 

มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม องค์การบริหาร

ส่วนต�าบล……..........…โดยความเหน็ชอบของสภาองค์การบรหิารส่วนต�าบล…….........…และนายอ�าเภอ……................

จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ ข้อบญัญตันิีเ้รยีกว่า “ข้อบัญญตัอิงค์การบริหารส่วนต�าบล........……………….ควบคมุสถานทีจ่�าหน่าย

อาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ….”

 ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบล…......……. ต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้

 “สถานท่ีจ�าหน่ายอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานท่ี หรือบริเวณใดๆ ท่ีมิใช่ท่ีหรือทางสาธารณะ

ท่ีจัดไว้เพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนส�าเร็จและจ�าหน่ายให้ผู้ซ้ือสามารถบริโภคได้ทันที ท้ังนี้ ไม่ว่าจะเป็น 

การจ�าหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้ส�าหรับการบริโภค ณ ที่นั้น หรือน�าไปบริโภคที่อื่นก็ตาม

 “สถานที่สะสมอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใดๆ ที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะที่จัดไว้

ส�าหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือของแห้งหรืออาหารให้รูปลักษณะอื่นใด ซึ่งผู้ซื้อต้องน�าไปท�าประกอบ

หรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง 

 “อาหารสด” หมายความว่า อาหารประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ และของอื่นๆ ที่มีสภาพเป็นของสด

 “อาหารประเภทปรุงส�าเร็จ” หมายความว่า อาหารท่ีได้ผ่านการท�า ประกอบหรือปรุงส�าเร็จพร้อมที่จะ

รับประทานได้ รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดต่างๆ 

 “อาหารแห้ง” หมายความว่า อาหารที่ผ่านกระบวนการท�าให้แห้งโดยการอบ รมควัน ตากแห้ง หรือวิธีการ

อื่นใด เพื่อลดปริมาณความชื้นที่มีอยู่ในอาหารลงและเก็บรักษาไว้ได้นานขึ้น

 “เครือ่งปรุงรส” หมายความว่า สิง่ท่ีใช้ในกระบวนการปรงุอาหารให้มรีปูแบบ รสชาติ กล่ินรส ชวนรบัประทาน 

เช่น เกลือ น�้าปลา น�้าส้มสายชู ซอส ผงชูรส รวมทั้งเครื่องเทศ สมุนไพร มัสตาร์ด เป็นต้น

 “วัตถุเจือปนอาหาร” หมายความว่า วัตถุที่ตามปกติมิได้ใช้เป็นอาหารหรือเป็นส่วนประกอบที่ส�าคัญของ

อาหาร ไม่ว่าวัตถุนั้นจะมีคุณค่าทางอาหารหรือไม่ก็ตาม แต่ใช้เจือปนในอาหารเพื่อประโยชน์ทางเทคโนโลยีการผลิต 

การแต่งสอีาหาร การปรงุแต่งกลิน่รสอาหาร การบรรจ ุการเกบ็รกัษา หรอืการขนส่ง ซึง่มผีลต่อคณุภาพหรอืมาตรฐาน

หรอืลักษณะของอาหาร ทัง้นีใ้ห้หมายความรวมถงึวตัถทุีม่ไิด้เจอืปนในอาหาร แต่มภีาชนะบรรจไุว้เฉพาะแล้วใส่รวมอยู่

กับอาหารเพื่อประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นด้วย เช่น วัตถุกันชื้น วัตถุดูดออกซิเจน เป็นต้น
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 ความในวรรคหนึ่ง ไม่รวมถึงสารอาหารที่เติมเพื่อเพิ่มหรือปรับให้คงคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร เช่น 

โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต วิตามิน เกลือแร่ 

 “ผู้สัมผัสอาหาร” หมายความว่า บุคคลที่เก่ียวข้องกับอาหารตั้งแต่กระบวนการเตรียม ปรุง ประกอบ 

จ�าหน่ายและเสิร์ฟอาหาร รวมถึงการล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์

 “ผู้ประกอบกิจการ” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง

จัดตั้งสถานที่จ�าหน่ายอาหารและให้หมายความรวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุม ก�ากับ ดูแล การด�าเนินการ

ของสถานที่จ�าหน่ายอาหารนั้น 

 “ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนต�าบล..................

 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล………………..

 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

 ข้อ ๔ ให้นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบล…………………….เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบญัญติันี ้และให้

มีอ�านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค�าสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

หมวด ๑

บททั่วไป

  

 ข้อ ๕ ผูด้�าเนนิกจิการสถานท่ีจ�าหน่ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหารต้องด�าเนนิการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

วธิกีาร และเงือ่นไขทีก่�าหนดตามข้อบญัญตันิี ้รวมทัง้กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบญัญตัิ

การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

หมวด ๒

สุขลักษณะในการด�าเนินกิจการสถานที่จ�าหน่ายอาหาร

  

ส่วนที่ ๑

สถานที่และสุขลักษณะของบริเวณที่ใช้ท�า ประกอบหรือปรุงอาหาร

ที่ใช้จ�าหน่ายอาหาร และที่จัดไว้ส�าหรับบริโภคอาหาร

 ข้อ ๖ สถานที่และบริเวณที่ใช้ท�า ประกอบหรือปรุงอาหาร ที่ใช้จ�าหน่ายอาหาร และที่จัดไว้ส�าหรับบริโภค

อาหารต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

 (๑) พื้นบริเวณที่ใช้ท�า ประกอบ ปรุงอาหารต้องท�าด้วยวัสดุแข็งแรง สะอาด ไม่ช�ารุด และท�าความสะอาดง่าย

 (๒) กรณีที่มีผนัง หรือเพดานต้องท�าด้วยวัสดุแข็งแรง สะอาด ไม่ช�ารุด
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 (๓) มกีารระบายอากาศเพยีงพอ และในกรณีทีส่ถานทีจ่�าหน่ายอาหารเข้าข่ายสถานทีส่าธารณะตามกฎหมาย

ว่าด้วยการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่

 (๔) มีความเข้มของแสงสว่างเพียงพอตามความเหมาะสมในแต่ละบริเวณ 

 (๕) มีที่ล้างมือและอุปกรณ์ส�าหรับล้างมือที่ถูกสุขลักษณะ

 (๖) โต๊ะที่ใช้เตรียม ปรุงอาหาร หรือที่จ�าหน่ายอาหาร สูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร และท�าด้วยวัสดุ

ที่ท�าความสะอาดง่าย มีสภาพดี

 (๗) โต๊ะเก้าอี้ที่จัดไว้ส�าหรับบริโภคอาหารท�าด้วยวัสดุแข็งแรง สะอาด ไม่ช�ารุด

 (๘) น�า้ใช้เป็นน�า้ประปา ยกเว้นกรณท่ีีไม่มนี�า้ประปาให้ใช้น�า้ทีม่คีณุภาพเทยีบเท่าน�า้ประปาหรือเป็นไปตาม

ค�าแนะน�าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

 (๙) ภาชนะบรรจุน�้าใช้ต้องสะอาด ปลอดภัย และสภาพดี

 ข้อ ๗ สถานทีจ่�าหน่ายอาหารต้องมกีารจัดการเกีย่วกบัมลูฝอย โดยมถีงัรองรบัมลูฝอยทีม่สีภาพด ีไม่รัว่ซมึ 

ไม่ดูดซับน�้า มีฝาปิดมิดชดิ แยกเศษอาหารจากมูลฝอยประเภทอืน่ และต้องดูแลรักษาความสะอาดถังรองรับมลูฝอย

และบรเิวณโดยรอบตวัถงัรองรับมูลฝอยอย่างสม�า่เสมอ ทัง้นี ้การจดัการเก่ียวกับมลูฝอยและถังรองรบัมลูฝอยให้เป็นไป

ตามข้อก�าหนดของท้องถิ่นเรื่องการจัดการมูลฝอย

 ข้อ ๘ สถานที่จ�าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับส้วมดังต่อไปนี้

 (๑) ต้องจัดให้มีหรือจัดหาห้องส้วมที่มีสภาพดี พร้อมใช้ ไว้บริการ และมีจ�านวนเพียงพอ 

 (๒) ห้องส้วมต้องสะอาด มีการระบายอากาศที่ดี มีแสงสว่างเพียงพอ 

 (๓) มีอ่างล้างมือที่ถูกสุขลักษณะและมีอุปกรณ์ส�าหรับล้างมือจ�านวนเพียงพอ 

 (๔) ห้องส้วมต้องแยกเป็นสดัส่วน โดยประตไูม่เปิดโดยตรงสูบ่รเิวณทีเ่ตรยีม ท�า ประกอบ ปรงุอาหาร ทีเ่กบ็ 

ที่จ�าหน่ายและที่บริโภคอาหาร ที่ล้างและที่เก็บภาชนะอุปกรณ์ เว้นแต่จะมีการจัดการห้องส้วมให้สะอาดอยู่เสมอ 

และมีฉากปิดกั้นที่เหมาะสม ทั้งนี้ ประตูห้องส้วมต้องปิดตลอดเวลา

 ข้อ ๙ จดัให้มมีาตรการ อปุกรณ์ หรอืเครือ่งมอืส�าหรับป้องกันอคัคภียัจากการใช้เชือ้เพลงิในการท�า ประกอบ 

ปรุงอาหาร

ส่วนที่ ๒

สุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการท�า ประกอบ ปรุง การเก็บรักษาและการจ�าหน่ายอาหาร

 ข้อ ๑๐ สถานที่จ�าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารสดตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 (๑) อาหารสดท่ีน�ามาประกอบ และปรุงอาหารต้องเป็นอาหารสดที่มีคุณภาพดี สะอาด และปลอดภัย

ต่อผู้บริโภค

 (๒) อาหารสดต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม และเก็บเป็นสัดส่วน มีการปกปิด ไม่วางบนพื้น

หรือบริเวณที่อาจท�าให้อาหารปนเปื้อนได้ 

 ข้อ ๑๑ สถานที่จ�าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารแห้ง อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 

เครื่องปรุงรส และวัตถุเจือปนอาหาร ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

 (๑) อาหารแห้งต้องสะอาด ปลอดภัย ไม่มีการปนเปื้อนและมีการเก็บอย่างเหมาะสม
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 (๒) อาหารในภาชนะบรรจทุีปิ่ดสนทิ เคร่ืองปรุงรส วตัถุเจือปนอาหาร และสิง่อืน่ท่ีน�ามาใช้ในกระบวนการ

ประกอบหรือปรุงอาหารต้องปลอดภัย ได้มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร

 ข้อ ๑๒ สถานที่จ�าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารประเภทปรุงส�าเร็จตามหลักเกณฑ์

ดังต่อไปนี้

 (๑) อาหารประเภทปรุงส�าเร็จต้องเก็บในภาชนะที่สะอาด ปลอดภัย และมีการป้องกันการปนเปื้อน 

วางสูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร

 (๒) มีการควบคุมคุณภาพอาหารประเภทปรุงส�าเร็จให้สะอาด ปลอดภัยส�าหรับการบริโภคตามชนิด

ของอาหาร 

 ข้อ ๑๓ น�้าดื่มและเครื่องดื่มที่ใช้ในสถานที่จ�าหน่ายอาหารต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายว่า

ด้วยอาหาร บรรจุในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิด และป้องกันการปนเปื้อน วางสูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร 

ในกรณีที่เป็นน�้าดื่มหรือเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ต้องวางสูงจากพื้นอย่างน้อย ๑๕ เซนติเมตร และต้อง

ท�าความสะอาดพื้นผิวภายนอกของภาชนะบรรจุให้สะอาดก่อนน�ามาให้บริการ

 ข้อ ๑๔ สถานที่จ�าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับน�้าแข็งตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 (๑) ใช้น�้าแข็งที่สะอาด มีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร

 (๒) เก็บในภาชนะท่ีสะอาด สภาพดี มีฝาปิด วางสูงจากพื้นอย่างน้อย ๑๕ เซนติเมตร ปากขอบภาชนะ

สงูจากพืน้อย่างน้อย ๖๐ เซนตเิมตร ไม่วางในบรเิวณทีอ่าจก่อให้เกิดการปนเป้ือนและต้องไม่ระบายน�า้จากถงัน�า้แขง็

ลงสู่พื้นบริเวณที่วางภาชนะ

 (๓) ใช้อุปกรณ์ที่สะอาด มีด้าม ส�าหรับคีบหรือตักน�้าแข็งโดยเฉพาะ

 (๔) ต้องไม่น�าอาหาร หรือสิ่งของอย่างอื่นไปแช่รวมกับน�้าแข็งส�าหรับบริโภค

 ข้อ ๑๕ สถานท่ีจ�าหน่ายอาหารซึ่งมีที่จัดไว้ส�าหรับบริโภคอาหาร ต้องจัดให้มีช้อนกลางส�าหรับอาหาร

ที่รับประทานร่วมกัน 

 ข้อ ๑๖ สถานที่จ�าหน่ายอาหารต้องจัดเก็บสารเคมี สารท�าความสะอาด วัตถุมีพิษ หรือวัตถุที่อาจเป็น

อันตรายต่ออาหารและการน�าอาหารมาบริโภค แยกบริเวณเป็นสัดส่วนต่างหากไม่ปะปนกับอาหาร ต้องติดฉลาก

และป้ายให้เหน็ชดัเจนพร้อมทัง้มคี�าเตอืนและค�าแนะน�าเมือ่เกดิอบุตัภิยัจากสารดงักล่าว กรณทีีม่กีารเปลีย่นถ่ายสารเคมี

จากภาชนะบรรจุเดิม 

 ห้ามน�าภาชนะบรรจุสารเคมี สารท�าความสะอาด วัตถุมีพิษ หรือวัตถุที่อาจเป็นอันตรายต่ออาหาร

และการน�าอาหารมาบรโิภคมาใช้บรรจุอาหาร และห้ามน�าภาชนะบรรจุอาหารมาใช้บรรจุสารเคม ีสารท�าความสะอาด 

วัตถุมีพิษ หรือวัตถุที่อาจเป็นอันตรายต่ออาหารและการน�าอาหารมาบริโภคโดยเด็ดขาด

ส่วนที่ ๓

สุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องใช้อื่นๆ และน�้าใช้

 ข้อ ๑๗ สถานที่จ�าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับภาชนะบรรจุอาหาร อุปกรณ์ และเคร่ืองใช้ 

ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 (๑) ภาชนะบรรจุอาหาร อุปกรณ์และเครื่องใช้ต่างๆ ต้องสะอาดและท�าจากวัสดุที่ปลอดภัย เหมาะสม

กับอาหารแต่ละประเภท มีสภาพดี ไม่ช�ารุดและมีการป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม 
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 (๒) มีการจัดเก็บภาชนะบรรจุอาหาร อุปกรณ์ และเคร่ืองใช้ไว้ในท่ีสะอาด โดยวางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 

๖๐ เซนติเมตร และมีการปกปิดหรือป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม

 (๓) ตู้เย็น ตู้แช่ หรืออุปกรณ์เก็บรักษาคุณภาพอาหารด้วยความเย็นอื่นๆ ต้องสะอาด มีสภาพดี ไม่ช�ารุด 

มีประสิทธิภาพเหมาะสมในการเก็บรักษาคุณภาพอาหาร 

 (๔) ตู้อบ เตาอบ เตาไมโครเวฟ อุปกรณ์ประกอบหรือปรุงอาหารด้วยความร้อนอื่นๆ หรืออุปกรณ์เตรียม

อาหาร ต้องสะอาด มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สภาพดี ไม่ช�ารุด

 ข้อ ๑๘ สถานท่ีจ�าหน่ายอาหารต้องมกีารจัดการเกีย่วกบัการท�าความสะอาดภาชนะบรรจุอาหาร อปุกรณ์ 

และเครื่องใช้ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

 (๑) ภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ที่รอการท�าความสะอาด ต้องเก็บในที่ที่สามารถป้องกันสัตว์และแมลง

น�าโรคได้

 (๒) ท�าความสะอาดภาชนะ อปุกรณ์ และเคร่ืองใช้ให้สะอาด ด้วยวธิกีารตามหลักสุขาภบิาลอาหารและใช้

สารท�าความสะอาดที่เหมาะสม โดยปฏิบัติตามค�าแนะน�าการใช้สารท�าความสะอาดนั้นๆ จากผู้ผลิต 

ส่วนที่ ๔

สุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร

 ข้อ ๑๙ ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะดังต่อไปนี้

 (๑) ต้องมสีขุภาพร่างกายแขง็แรง ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่เป็นโรคทีส่งัคมรังเกยีจ หรือไม่เป็นพาหะน�าโรคติดต่อ 

ได้แก่ อหวิาตกโรค ไข้รากสาดน้อย บิด ไข้สุกใส หัด คางทูม วณัโรคในระยะอันตราย โรคเรือ้นในระยะติดต่อหรือในระยะ

ทีป่รากฏอาการเป็นทีร่งัเกยีจแก่สงัคม โรคผวิหนงัทีน่่ารงัเกยีจ ไวรสัตบัอกัเสบชนดิเอ ไข้หวดัใหญ่รวมถงึไข้หวดัใหญ่

ที่ติดต่อมาจากสัตว์ และโรคอ่ืนๆตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก�าหนดโดยค�าแนะน�าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

หากเจ็บป่วยต้องหยุดปฏิบัติงานและรักษาตัวให้หายก่อนจึงกลับมาปฏิบัติงานต่อไป 

 (๒) ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่รัฐมนตรีก�าหนด

 (๓) ผู้สัมผัสอาหารต้องแต่งกายสะอาด และเป็นแบบที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนสู่อาหารได้ 

 (๔) ผู้สัมผัสอาหารต้องล้างมือและปฏิบัติตนในการเตรียม ปรุง ประกอบ จ�าหน่ายและเสิร์ฟอาหาร 

ให้ถูกสุขลักษณะ และไม่กระท�าการใดๆที่จะท�าให้เกิดการปนเปื้อนต่ออาหารหรือก่อให้เกิดโรคได้ 

 (๕) ต้องปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวด้วยสขุลกัษณะตามค�าสัง่เจ้าพนกังานท้องถ่ินโดยค�าแนะน�าของเจ้าพนกังาน

สาธารณสุข

ส่วนที่ ๕

การป้องกันมิให้เกิดเหตุร�าคาญและการป้องกันโรคติดต่อ

 ข้อ ๒๐ สถานที่จ�าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับน�้าเสียดังต่อไปนี้

 (๑) ต้องมีการระบายน�้าได้ดี ไม่มีน�้าขัง และไม่มีเศษอาหารตกค้าง

 (๒) ต้องมกีารแยกเศษอาหารและไขมนัไปก�าจดัก่อนระบายน�า้ทิง้ออกสูร่ะบบระบายน�า้ และน�า้ทิง้ต้องได้

มาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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 ข้อ ๒๑ สถานที่จ�าหน่ายอาหารต้องไม่ก่อให้เกิดเหตุร�าคาญ 

 ข้อ ๒๒ สถานที่จ�าหน่ายอาหารต้องจัดให้มีการป้องกันควบคุมสัตว์และแมลงน�าโรค รวมถึงสัตว์เลี้ยงตาม

ที่รัฐมนตรีก�าหนด

ส่วนที่ ๖

การป้องกันอัคคีภัยและอันตราย

 ข้อ ๒๓ ห้ามใช้ก๊าซหุงต้มเป็นเชื้อเพลิงในการท�า ประกอบ หรือปรุงอาหารบริเวณโต๊ะรับประทานอาหาร

ในสถานที่จ�าหน่ายอาหาร 

 ข้อ ๒๔ ห้ามใช้เมทานอลหรอืเมทลิแอลกอฮอล์เป็นเชือ้เพลงิในการท�า ประกอบ ปรงุ หรอือุน่อาหารในสถานที่

จ�าหน่ายอาหาร เว้นแต่เป็นการใช้แอลกอฮอล์แขง็ส�าหรบัใช้เป็นเชือ้เพลงิ ทัง้นี ้ผลติภัณฑ์ดังกล่าวต้องได้รบัมาตรฐาน

ตามที่ก�าหนดไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หมวด ๓

สุขลักษณะในการด�าเนินกิจการสถานที่สะสมอาหาร

  

 ข้อ ๒๕ ผู้จัดตั้งสถานที่สะสมอาหารต้องจัดสถานที่ตลอดจนสิ่งอื่นที่ใช้ในการประกอบกิจการให้ถูกต้อง

ด้วยสุขลักษณะและเงื่อนไขตามลักษณะของกิจการ ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ตั้งอยู่ห่างจากบริเวณท่ีน่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น ท่ีฝัง เผา หรือเก็บศพ ที่เททิ้งส่ิงปฏิกูล 

ทีเ่ลีย้งสตัว์ หรอืทีอ่ืน่ใดทีเ่จ้าพนกังานสาธารณสขุเหน็ว่าเป็นอนัตรายต่อสขุภาพไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร เว้นแต่สามารถ

ปรับปรุงสถานที่ให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามค�าแนะน�าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือค�าสั่งของเจ้าพนักงาน 

ท้องถิ่น

 (๒) พื้นท�าด้วยวัสดุถาวร ท�าความสะอาดง่าย

 (๓) จัดให้มีระบบการระบายน�้าอย่างเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ

 (๔) จัดให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ

 (๕) จัดให้มีส้วมที่เพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ

 (๖) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ

 (๗) ปฏบัิตกิารอืน่ใดเก่ียวด้วยสขุลกัษณะตามค�าแนะน�าของเจ้าพนกังานสาธารณสขุ ค�าสัง่ของเจ้าพนกังาน

ท้องถิ่น 
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หมวด ๔

ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง

ส่วนที่ ๑

ใบอนุญาต

 ข้อ ๒๖ ผู้ใดจะจัดตั้งสถานที่จ�าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน

สองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 ข้อ ๒๗ ผู้ใดประสงค์จะขอจัดตั้งสถานที่จ�าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด 

ซึง่มีพืน้ทีเ่กินสองร้อยตารางเมตรจะต้องยืน่ค�าขอรบัใบอนญุาตตามแบบทีก่�าหนดไว้ท้ายข้อบญัญตันิี ้พร้อมกบัเอกสาร

และหลักฐานดังต่อไปนี้

 (๑) ส�าเนาบัตรประจ�าตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่นๆระบุ....................)

 (๒) ส�าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 (๓) อื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก�าหนดและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ

 ข้อ ๒๘ เมื่อได้รับค�าขอรับใบอนุญาตหรือค�าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบ

ความถกูต้องของค�าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลกัฐานทนัท ีกรณไีม่ถกูต้อง ครบถ้วน ให้เจ้าพนกังานท้องถิน่ 

แจ้งต่อผู้ย่ืนค�าขอให้แก้ไขเพิม่เตมิเพือ่ด�าเนนิการ หากไม่สามารถด�าเนนิการได้ในขณะนัน้ ให้จัดท�าบนัทึกความบกพร่อง

และรายการเอกสารหรอืหลกัฐานยืน่เพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่�าหนด โดยให้เจ้าหน้าทีแ่ละผู้ยืน่ค�าขอลงนามไว้ใน

บันทึกนั้นด้วย 

 เจ้าพนักงานท้องถิน่ต้องออกใบอนญุาตหรอืมหีนงัสอืแจ้งค�าสัง่ไม่อนญุาตพร้อมด้วยเหตผุลให้ผูข้ออนญุาต

ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค�าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก�าหนดในข้อบัญญัตินี้

 ในกรณทีีม่เีหตจุ�าเป็นทีเ่จ้าพนกังานท้องถ่ินไม่อาจออกใบอนญุาตหรือยงัไม่อาจมคี�าสัง่ไม่อนญุาตได้ภายใน

ก�าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองคร้ังคร้ังละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้องมีหนังสือแจ้ง

การขยายเวลาและเหตจุ�าเป็นแต่ละครัง้ให้ผูข้ออนญุาตทราบก่อนสิน้ก�าหนดเวลาตามวรรคสองหรอืตามทีไ่ด้ขยายเวลาไว้

แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค�าขอทราบถึง

เหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส�าเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง

 ข้อ ๒๙ ผูไ้ด้รบัอนญุาตต้องมารบัใบอนญุาตภายในสบิห้าวนั(หรอืตามทีเ่หน็สมควร)นบัแต่วนัทีไ่ด้รบัหนงัสอื

แจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว 

 ข้อ ๓๐ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้

เพียงในเขตอ�านาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น

 การขอต่ออายใุบอนุญาตจะต้องยืน่ค�าขอก่อนใบอนญุาตสิน้อาย ุเมือ่ได้ยืน่ค�าขอพร้อมกบัเสยีค่าธรรมเนยีม

แล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต

 ข้อ ๓๑ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
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 ข้อ ๓๒ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท�าลาย หรือช�ารุดในสาระที่ส�าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นค�าขอ

รับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท�าลาย หรือช�ารุด ตามแบบที่ก�าหนดไว้

ท้ายข้อบัญญัตินี้

 การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

ดังต่อไปนี้

 (๑) ในกรณใีบอนญุาตสญูหาย ให้ผูย้ืน่ค�าขอรบัใบแทนใบอนญุาตน�าส�าเนาบนัทกึการแจ้งความต่อพนกังาน

เจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย

 (๒) ในกรณีใบอนญุาตถูกท�าลาย หรอืช�ารดุในสาระทีส่�าคญั ให้ผูย้ืน่ค�าขอรบัใบแทนใบอนญุาตน�าใบอนญุาต

เดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย

 ข้อ ๓๓ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบท

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาต

ในเรื่องที่ก�าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจ

สั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน

 ข้อ ๓๔ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจออกค�าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต

 (๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก

 (๒) ต้องค�าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท�าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

 (๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง 

หรอืข้อบญัญตันิี ้หรอืเงือ่นไขทีร่ะบุไว้ในใบอนญุาตในเรือ่งทีก่�าหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามทีไ่ด้รบัใบอนญุาต

ตามข้อบญัญตันิี ้และการไม่ปฏบิตัหิรอืปฏบิตัไิม่ถกูต้องนัน้ก่อให้เกดิอนัตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน 

หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด�ารงชีพของประชาชน

 ข้อ ๓๕ ค�าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค�าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท�าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ 

ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค�าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค�าสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ 

หรอืให้ปิดค�าสัง่นัน้ไว้ในทีเ่ปิดเผยเหน็ได้ง่าย ณ ภมูลิ�าเนาหรือส�านกัท�าการงานของผู้รับใบอนญุาต และให้ถอืว่าผูร้บั

ใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค�าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค�าสั่งไปถึง หรือวันปิดค�าสั่ง แล้วแต่กรณี

 ข้อ ๓๖ ผูถ้กูสัง่เพกิถอนใบอนญุาตจะขอรบัใบอนญุาตส�าหรบัการประกอบกจิการทีถ่กูเพกิถอนใบอนญุาต

อีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก�าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ส่วนที่ ๒

หนังสือรับรองการแจ้ง

 ข้อ ๓๗ ผูใ้ดจะจดัตัง้สถานท่ีจ�าหน่ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหารในอาคารหรือพืน้ทีใ่ดซ่ึงมพีืน้ทีไ่ม่เกนิ

สองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดต้องแจ้งต่อเจ้าพนกังานท้องถิน่เพ่ือขอรบัหนงัสอืรับรองการแจ้ง

ก่อนการจัดตั้ง

 ข้อ ๓๘ ผู้ใดประสงค์จะขอจัดตั้งสถานที่จ�าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด 

ซึ่งมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดจะต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินตามแบบที ่

ก�าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
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 (๑) ส�าเนาบัตรประจ�าตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่นๆระบุ......................)

 (๒) ส�าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 (๓) อื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก�าหนดและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ

 ข้อ ๓๙ เมือ่เจ้าพนกังานท้องถิน่ได้รบัแจ้ง ให้ออกใบรบัแก่ผูแ้จ้งเพือ่ใช้เป็นหลกัฐานในการประกอบกจิการ

ตามที่แจ้งได้ชั่วคราวในระหว่างเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังมิได้ออกหนังสือรับรองการแจ้ง

 ให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจการแจ้งให้ถกูต้องตามแบบทีก่�าหนดในข้อบญัญติันีต้ามวรรคหนึง่ ถ้าการแจ้ง

เป็นไปโดยถกูต้องให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินออกหนังสอืรบัรองการแจ้งให้ผูแ้จ้งภายในเจ็ดวนัท�าการนบัแต่วนัท่ีได้รบัแจ้ง

 ในใบรบัแจ้งหรอืหนงัสอืรบัรองการแจ้ง เจ้าพนกังานท้องถิน่จะก�าหนดเงือ่นไขให้ผูแ้จ้งหรอืผูไ้ด้รบัหนังสอื

รับรองการแจ้งปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้

 ในกรณีท่ีการแจ้งไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้ผู้แจ้งทราบเพื่อด�าเนินการแก้ไข

หรอืเพิม่เตมิ หากไม่สามารถด�าเนนิการได้ในขณะนัน้ ให้จัดท�าบนัทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐาน

ยื่นเพิ่มเติมภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค�าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย ถ้าผู้แจ้งไม่

ด�าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันท�าการนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

มอี�านาจสัง่ให้การแจ้งของผูแ้จ้งเป็นอันสิน้ผล แต่ถ้าผูแ้จ้งได้ด�าเนนิการแก้ไขภายในเวลาทีก่�าหนดแล้ว ให้เจ้าพนกังาน

ท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้งภายในเจ็ดวันท�าการนับแต่วันท่ีได้รับการแจ้งซ่ึงมีรายละเอียดถูกต้อง

ตามแบบที่ก�าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้

 ข้อ ๔๐ ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย 

ณ สถานที่ด�าเนินกิจการตลอดเวลาที่ด�าเนินกิจการ

 ข้อ ๔๑ ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย ถูกท�าลาย หรือช�ารุดในสาระที่ส�าคัญ ให้ผู้ได้รับหนังสือ

รับรองการแจ้งยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท�าลาย 

หรือช�ารุด ตามแบบที่ก�าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้

 การขอรบัใบแทนและการออกใบแทนหนงัสือรบัรองการแจ้งให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไข

ดังต่อไปนี้

 (๑) ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย ให้ผู้ยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งน�าส�าเนาบันทึก

การแจ้งความต่อพนกังานเจ้าหน้าทีแ่ห่งท้องทีท่ีห่นงัสอืรับรองการแจ้งสญูหายมาแสดงต่อเจ้าพนกังานท้องถ่ินประกอบด้วย

 (๒) ในกรณหีนงัสอืรบัรองการแจ้งถกูท�าลาย หรอืช�ารดุในสาระทีส่�าคญั ให้ผูย้ืน่ขอรบัใบแทนหนงัสอืรบัรอง

การแจ้งน�าใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย

 ข้อ ๔๒ เมื่อผู้แจ้งประสงค์จะเลิกกิจการหรือโอนการด�าเนินกิจการให้แก่บุคคลอื่นให้แจ้งให้เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นทราบด้วย

 ข้อ ๔๓ ในกรณีที่ผู้ด�าเนินกิจการใดด�าเนินกิจการตามที่ระบุไว้ในข้อบัญญัตินี้โดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นและเคยได้รับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เพราะเหตุที่ฝ่าฝืนด�าเนินกิจการโดยมิได้

แจ้งต่อเจ้าพนกังานท้องถิน่มาแล้วคร้ังหนึง่ ยงัฝ่าฝืนด�าเนนิกิจการโดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนกังานท้องถิน่ต่อไป ให้เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นมีอ�านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดด�าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้ด�าเนินการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ถ้ายังฝ่าฝืนอีก

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจสั่งห้ามการด�าเนินกิจการนั้นไว้ตามเวลาที่ก�าหนดซึ่งต้องไม่เกินสองปีก็ได้
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

หมวด ๕

ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ

  

 ข้อ ๔๔ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต หรือผู้แจ้งมีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ก�าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี ้

ในวันทีม่ารบัใบอนญุาตส�าหรบักรณทีีเ่ป็นการขอรบัใบอนญุาตครัง้แรกและก่อนใบอนญุาตสิน้อายสุ�าหรบักรณท่ีีเป็น 

การขอต่ออายใุบอนญุาต หรือในวันทีม่าแจ้งและก่อนวันครบรอบปีของทกุปีตลอดเวลาทีย่งัด�าเนนิกจิการนัน้ ถ้ามไิด้เสยี

ค่าธรรมเนียมภายในเวลาทีก่�าหนด ให้ช�าระค่าปรับเพิม่ขึน้อกีร้อยละยีส่บิของจ�านวนค่าธรรมเนยีมทีค้่างช�าระ เว้นแต่

ผู้แจ้งจะได้บอกเลิกการด�าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก�าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป

 ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช�าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง 

ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมอี�านาจสัง่ให้ผูน้ัน้หยดุการด�าเนนิกจิการไว้จนกว่าจะได้เสยีค่าธรรมเนยีมและค่าปรบัจนครบ

จ�านวน

 ข้อ ๔๕ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น

หมวด ๖

บทก�าหนดโทษ

  

 ข้อ ๔๖ ผู้ใดฝ่าฝืนค�าสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่ก�าหนดไว้ใน

บทก�าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

บทเฉพาะกาล

(ถ้าไม่มีหมวดนี้ให้ตัดออก)

  

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

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

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

 ประกาศ ณ วันที่………………....... 

 

(ลงชื่อ)

(………………………………….......)

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล………………

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(…………………………)

นายอ�าเภอ…………………
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง

ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบล……………………..

ควบคุมสถานที่จ�าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

พ.ศ. ….

  

 ค�าชี้แจง	อัตราค่าธรรมเนียมควรพิจารณาก�าหนดให้เป็นไปตามความเหมาะสม	เช่น	ขนาดพื้นที่	จ�านวน

สิ่งของ	ขนาดความเสี่ยง	เป็นต้น

 ตัวอย่าง

	 ๑.	สถานที่จ�าหน่ายอาหาร

	 	 ๑.๑	 ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต

	 	 	 (๑)	 ขนาดพื้นที่ต�่ากว่า...	ตารางเมตร	 	 	 	 ....	บาท

	 	 	 (๒)	 ขนาดพื้นที่ตั้งแต่....ตามรางเมตร	ถึง	....ตารางเมตร	 	 ....	บาท

	 	 	 (๓)	 ขนาดพื้นที่ตั้งแต่....ตามรางเมตร	ถึง	....ตารางเมตร	 	 ....	บาท

	 	 	 (๔)	 ขนาดพื้นที่ตั้งแต่....ตามรางเมตร	ขึ้นไป	 	 	 ....	บาท

	 	 ๑.๒.	ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการแจ้ง

	 	 	 (๑)	 ขนาดพื้นที่ต�่ากว่า...	ตารางเมตร	 	 	 	 ....	บาท

	 	 	 (๒)	 ขนาดพื้นที่ตั้งแต่....ตามรางเมตร	ถึง	....ตารางเมตร	 	 ....	บาท

	 	 	 (๓)	 ขนาดพื้นที่ตั้งแต่....ตามรางเมตร	ถึง	....ตารางเมตร	 	 ....	บาท

	 	 	 (๔)	 ขนาดพื้นที่ตั้งแต่....ตามรางเมตร	ขึ้นไป	 	 	 ....	บาท

	 ๒.	สถานที่สะสมอาหาร

	 	 ๑.๑	 ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต

	 	 	 (๑)	 ขนาดพื้นที่ต�่ากว่า...	ตารางเมตร	 	 	 	 ....	บาท

	 	 	 (๒)	 ขนาดพื้นที่ตั้งแต่....ตามรางเมตร	ถึง	....ตารางเมตร	 	 ....	บาท

	 	 	 (๓)	 ขนาดพื้นที่ตั้งแต่....ตามรางเมตร	ถึง	....ตารางเมตร	 	 ....	บาท

	 	 	 (๔)	 ขนาดพื้นที่ตั้งแต่....ตามรางเมตร	ขึ้นไป	 	 	 ....	บาท

	 	 ๑.๒.	ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการแจ้ง

	 	 	 (๑)	 ขนาดพื้นที่ต�่ากว่า...	ตารางเมตร	 	 	 	 ....	บาท

	 	 	 (๒)	 ขนาดพื้นที่ตั้งแต่....ตามรางเมตร	ถึง	....ตารางเมตร	 	 ....	บาท

	 	 	 (๓)	 ขนาดพื้นที่ตั้งแต่....ตามรางเมตร	ถึง	....ตารางเมตร	 	 ....	บาท

	 	 	 (๔)	 ขนาดพื้นที่ตั้งแต่....ตามรางเมตร	ขึ้นไป	 	 	 ....	บาท

	 เป็นต้น
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กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

แบบค�าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต

ประกอบกิจการ..................................................................................

เขียนที่................................................................

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

 ๑. ข้าพเจ้า....................................................................................... อาย.ุ..............ปี สญัชาต.ิ.......................... 

โดย......................................................................................................................ผู้มอี�านาจลงนามแทนนติิบคุคลปรากฏ

ตาม................................................................................................................................................................................... 

ทีอ่ยูเ่ลขที.่..........................หมู่ท่ี...............ตรอก/ซอย.........................................ถนน....................................................

แขวง/ต�าบล....................................................เขต/อ�าเภอ............................................จังหวดั........................................

หมายเลขโทรศัพท์...............................................................ผู้ขออนุญาต

 ๒. พร้อมค�าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้วดังนี้

    ส�าเนาบัตรประจ�าตัว (ประชาชน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ อื่นๆ ระบุ...............................)

    ส�าเนาใบอนญุาตตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง ได้แก่...............................................................................

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

    หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

    ใบมอบอ�านาจ (ในกรณีที่มีการมอบอ�านาจ)

    ส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

    หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ�านาจลงนามแทนนิติบุคคล

    เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก�าหนด คือ

   ๑).......................................................................

   ๒).......................................................................

 ขอรับรองว่าข้อความในค�าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ

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

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

ค�าขอเลขที่......./...........

(เจ้าหน้าที่กรอก)
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กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ส่วนของเจ้าหน้าที่

ใบรับค�าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต

เลขที่............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..............

ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ

    ไม่ครบ คือ

    ๑)..............................................................

    ๒)..............................................................

    ๓)..............................................................

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

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

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

ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต

ใบรับค�าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต

เลขที่..........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..............

ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ

    ไม่ครบ คือ

    ๑)..............................................................

    ๒)..............................................................

    ๓)..............................................................

ดงันัน้ กรุณาน�าเอกสารหลกัฐานทีย่งัไม่ครบทัง้หมดมายืน่ต่อเจ้าพนกังานท้องถิน่ภายใน......วนันบัต้ังแต่วนันีเ้ป็นต้นไป

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

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

                ต�าแหน่ง...........................................
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ที่ .........................    ส�านักงาน..................................................

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

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

เรื่อง ค�าแนะน�าให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ

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

อ้างถึง ใบรบัค�าขออนญุาต/ต่ออายใุบอนญุาต เลขที.่..................ลงวนัที.่............เดือน........................พ.ศ. .............

 ตามทีท่่านได้ยืน่ค�าขอรบัใบอนุญาต/ต่ออายใุบอนญุาตประกอบกจิการ.........................................................

และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับค�าขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น

 เนื่องจากเจ้าพนักงานได้ตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ระบบก�าจัด

หรอืบ�าบดัของเสยีและอืน่ๆ ของสถานทีป่ระกอบกจิการของท่านแล้วพบว่ายงัไม่ถกูต้อง ครบถ้วน ตามทีก่�าหนดไว้ใน

ข้อก�าหนดของท้องถิ่น ดังนี้

  ๑) ....................................................................................................................................................

  ๒) ...................................................................................................................................................

  ๓) ...................................................................................................................................................

  ๔) ...................................................................................................................................................

 ฉะน้ัน จึงขอให้ท่านแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์เพื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะได้ด�าเนินการพิจารณาการ

อนุญาตต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

      (ลงชื่อ)

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

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

                  เจ้าพนักงานท้องถิ่น

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

.....................................
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ...............................................................  โทร. ............................................

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

เรื่อง รายงานผลการตรวจสภาพของสถานที่ประกอบกิจการเพื่อประกอบการพิจารณาการอนุญาต

เรียน เจ้าพนักงานท้องถิ่น

 ตามทีร่าชการส่วนท้องถิน่ได้รบัค�าขอรบัใบอนญุาตประกอบกจิการ.............................................................

และได้ออกใบรับค�าขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. .......... นั้น

 จากการตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ระบบก�าจัดหรือบ�าบัดของเสีย

และอื่นๆ ของสถานที่ประกอบกิจการดังกล่าวแล้วพบว่า

  ครบถ้วนถูกต้องตามที่ก�าหนดไว้ในข้อก�าหนดของท้องถิ่น

  ไม่ครบ ดังนี้

  ๑) ..........................................................................

  ๒) ..........................................................................

  ๓) ..........................................................................

  ๔) ..........................................................................

 ฉะนั้น จึงมีความเห็นว่า  สมควรอนุญาต

     สมควรอนุญาตโดยมีเงื่อนไขดังนี้

     ๑) .............................................................................................

     ๒) .............................................................................................

     ๓) .............................................................................................

     ๔) .............................................................................................

     ไม่สมควรอนุญาต

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

      

(ลงชื่อ)

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

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

         เจ้าพนักงานสาธารณสุข/ผู้ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ที่ .........................    ส�านักงาน................................................

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

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

เรื่อง แจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ...............................................................................

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

อ้างถึง ใบรับค�าขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. ..........

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ................................................................................................

   ๒. .................................................................................................

 ตามที่ท่านได้ยื่นค�าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ.................................................................................

และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับค�าขออนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น

 เนือ่งจากมเีหตจุ�าเป็นทีเ่จ้าพนกังานท้องถิน่ไม่สามารถออกใบอนญุาตหรือยงัไม่สามารถมคี�าส่ังไม่อนญุาต

ได้ภายในเวลา ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับค�าขอดังกล่าวดังนี้

  ๑. ..................................................................................

  ๒. ...................................................................................

  ๓. ...................................................................................

 ดังนั้น จึงขอแจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตออกไปเป็นเวลา ๑๕ วันนับแต่วันที่............................... 

และต้องขออภัย มา ณ โอกาสนี้ด้วย

  

ขอแสดงความนับถือ

      (ลงชื่อ)

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

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

                  เจ้าพนักงานท้องถิ่น

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

.....................................
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ที่ .........................    ส�านักงาน.................................................

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

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

เรื่อง แจ้งการอนุญาตประกอบกิจการ.............................................................................................................

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

อ้างถึง ใบรับค�าขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. ..........

 ตามที่ท่านได้ยื่นค�าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ.................................................................................

และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับค�าขออนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น

 บัดนี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาออกใบอนุญาตให้แก่ท่านเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ท่านมาติดต่อขอรับ

ใบอนุญาต ณ ส�านักงาน..............................................................................ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันได้รับหนังสือนี้ 

 ทั้งนี้ หากท่านไม่สามารถมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาดังกล่าว กรุณาแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ทราบด้วย

  

ขอแสดงความนับถือ

      (ลงชื่อ)

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

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

                  เจ้าพนักงานท้องถิ่น

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

.....................................
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ใบอนุญาต

ประกอบกิจการ..................................................................

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

 (๑) เจ้าพนกังานท้องถิน่อนญุาตให้........................................................................สญัชาต.ิ.............................

อยูบ้่านเลขที.่................หมูท่ี.่.......ต�าบล.............................อ�าเภอ................................จังหวดั........................................

หมายเลขโทรศัพท์...........................................

 ชือ่สถานประกอบกิจการ..................................................................... ประเภท............................................. 

ตัง้อยูเ่ลขที.่.............หมูท่ี.่.......ต�าบล.............................อ�าเภอ...................................จงัหวดั........................................

หมายเลขโทรศัพท์...........................................

 อัตราค่าธรรมเนียมปีละ.....................บาท(................................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่...........เลขที่.................ลงวันที่............................................

 (๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่ก�าหนดใน

ข้อก�าหนดของท้องถิ่น

 (๓) หากปรากฏในภายหลงัว่าการประกอบกจิการทีไ่ด้รบัอนญุาตนีเ้ป็นการขดัต่อกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วข้อง

โดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้

 (๔) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ

  ๔.๑) ....................................................................................................................................................

  ๔.๒) ....................................................................................................................................................

 (๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

 (๖) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่.............เดือน..................................พ.ศ. .............

     (ลงชื่อ)

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

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

                  เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ค�าเตือน (๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตน้ีไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอด

เวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท

  (๒) หากประสงค์จะประกอบกจิการในปีต่อไปต้องยืน่ค�าขอต่ออายใุบอนญุาตก่อนวนัทีใ่บอนญุาตส้ินอายุ

(มีต่อด้านหลัง)
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม

วัน/เดือน/ปี

ที่ออกใบอนุญาต

วัน/เดือน/ปี

ที่สิ้นอายุใบอนุญาต

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ)

เจ้าพนักงานท้องถิ่นเล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ปี
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ที่ .........................    ส�านักงาน...................................................

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

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

เรื่อง ค�าสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ

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

อ้างถึง (๑) ใบรบัค�าขออนญุาต/ต่ออายใุบอนญุาต เลขที.่................ลงวนัท่ี...........เดอืน........................พ.ศ. .............

 (๒) หนงัสอืแจ้งค�าแนะน�าให้แก้ไขปรับปรงุสภาพของสถานทีป่ระกอบกจิการ ที.่.............. ลว. ...................

 ตามทีท่่านได้ยืน่ค�าขอรบัใบอนญุาต/ต่ออายใุบอนญุาตประกอบกจิการ......................................................

และเจ้าพนกังานได้มหีนงัสอืแจ้งค�าแนะน�าให้ท่านแก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานทีป่ระกอบกจิการให้ถกูต้อง ครบถ้วน 

ตามที่ก�าหนดไว้ในข้อก�าหนดของท้องถิ่นภายในเวลาที่ก�าหนด ตามที่อ้างถึงนั้น 

 จากการตรวจสอบปรากฏว่าท่านไม่สามารถแก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานท่ีประกอบกิจการให้ถูกต้อง 

ครบถ้วน ตามที่ก�าหนดไว้ในข้อก�าหนดของท้องถิ่น ดังนี้

  ๑. ......................................................................................................................................................

  ๒. .....................................................................................................................................................

  ๓. .....................................................................................................................................................

  ๔. .....................................................................................................................................................

  ๕. .....................................................................................................................................................

 ดังนั้น อาศัยอ�านาจตามมาตรา ๕๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีค�าสั่งไม่ออกใบอนุญาตให้ท่านประกอบกิจการตามที่ได้ยื่นค�าขอไว้

 อนึง่ หากท่านไม่พอใจค�าสัง่นี ้ท่านมีสทิธอิทุธรณ์ต่อรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุได้ภายในสามสบิวัน

นับแต่วันทราบค�าสั่งนี้

 ทัง้นี ้การอทุธรณ์ไม่เป็นเหตทุเุลาการบงัคบัตามค�าสัง่ เว้นแต่รฐัมนตรจีะเหน็สมควรให้มกีารทเุลาการบงัคบั

ตามค�าสั่งนั้นไว้ชั่วคราว

ขอแสดงความนับถือ

      (ลงชื่อ)

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

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

                  เจ้าพนักงาน.............

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

..................................... 
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

แบบค�าขอแจ้ง

จัดตั้งสถานที่จ�าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

เขียนที่................................................................

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

 ๑. ข้าพเจ้า........................................................................... อาย.ุ.................ปี สญัชาต.ิ............................... 

โดย......................................................................................................................ผู้มอี�านาจลงนามแทนนติิบคุคลปรากฏ

ตาม......................................................................................................................................ทีอ่ยูเ่ลขท่ี.............................

หมูท่ี.่...........ตรอก/ซอย........................................ถนน.......................................แขวง/ต�าบล......................................

เขต/อ�าเภอ........................................จังหวัด........................................หมายเลขโทรศัพท์..........................................

ผู้ขอแจ้ง

 ๒. ชือ่สถานประกอบกจิการ....................................................................ประเภท..........................................

มพีืน้ที.่............ตารางเมตร ตัง้อยูเ่ลขที.่.............หมูท่ี.่.......ต�าบล...............................อ�าเภอ..............................................

จังหวัด..................................หมายเลขโทรศัพท์.....................................

 ๓. พร้อมค�าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้วดังนี้

  (๑) ส�าเนาบัตรประจ�าตัว (ประชาชน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ อื่นๆ ระบุ..............................)

ของผู้แทนนิติบุคคลและผู้รับมอบอ�านาจ(ถ้ามี)

  (๒) ส�าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง ได้แก่...................................................................................

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

  (๓) หลักฐานท่ีแสดงการเป็นผู้มีอ�านาจลงนามแทนนิติบุคคลและใบมอบอ�านาจ (ในกรณีที่มีการ

มอบอ�านาจ)

  (๔) ส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

  (๕) เอกสารและหลกัฐานอืน่ๆ ตามทีร่าชการส่วนท้องถิน่ประกาศก�าหนด ได้แก่......................................

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

 ขอรับรองว่าข้อความในค�าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ

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

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

ค�าขอเลขที่......./...........

(เจ้าหน้าที่กรอก)
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ส่วนของเจ้าหน้าที่

ใบรับแจ้ง

ชือ่สถานประกอบกจิการ.................................................................................ประเภท....................................................

มีพื้นที่.............ตารางเมตร ตั้งอยู่เลขที่................หมู่ที่........ต�าบล....................................อ�าเภอ................................

จังหวัด..................................หมายเลขโทรศัพท์.....................................

เลขที่............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..............

ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ

    ไม่ครบ ได้แก่ ........................................................................................

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

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

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

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

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

ส่วนของผู้แจ้ง

ใบรับแจ้ง

ชือ่สถานประกอบกจิการ.................................................................................ประเภท....................................................

มีพื้นที่.............ตารางเมตร ตั้งอยู่เลขที่................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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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
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หนังสือรับรองการแจ้ง

จัดตั้งสถานที่จ�าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

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

 (๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้..........................................................................

สญัชาต.ิ......................อยูบ้่านเลขที.่...............หมูท่ี.่...........ต�าบล....................................อ�าเภอ....................................

จังหวัด...............................หมายเลขโทรศัพท์.....................................

 ช่ือสถานประกอบกจิการ............................................ ประเภท..........................มพ้ืีนที.่............ตารางเมตร 

ตัง้อยูเ่ลขที.่.............หมูท่ี.่.......ต�าบล....................................อ�าเภอ.................................จังหวดั......................................

หมายเลขโทรศัพท์.....................................

 เสียค่าธรรมเนียมปีละ.........................บาท(................................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่...........เลขที่.................ลงวันที่............................................

 (๒) ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที่ก�าหนดในข้อก�าหนดของ

ท้องถิ่น

 (๓) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ

  ๓.๑) .........................................................................................

  ๓.๒) .........................................................................................

  ๓.๓) .........................................................................................

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

(ลงชื่อ)

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

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

                  เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ค�าเตือน (๑) ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท

 (๒) ผูรั้บหนงัสอืรับรองการแจ้งต้องเสยีค่าธรรมเนยีมต่อราชการส่วนท้องถ่ินทกุปีตามก�าหนดเวลา หากฝ่าฝืน

จะต้องเสียค่าปรับเพิ่มอีกร้อยละ ๒๐ ของค่าธรรมเนียมที่ค้างช�าระ

(มีต่อด้านหลัง)
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กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

รายการเสียค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้ง

วัน/เดือน/ปี

ที่ช�าระค่าธรรมเนียม

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ)

เจ้าพนักงานท้องถิ่นเล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ปี
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กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างข้อบัญญัติควบคุมการจ�าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

พ.ศ. ....

  

หลักการ

 ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการจ�าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

เหตุผล

 โดยทีก่ารด�าเนนิกจิการจ�าหน่ายสนิค้าในทีห่รอืทางสาธารณะทีไ่ม่ถกูต้องด้วยสขุลกัษณะอาจเป็นอนัตราย

ต่อสขุภาพของประชาชน และก่อให้เกดิมลพษิต่อส่ิงแวดล้อมอกีด้วย สมควรก�าหนดสุขลักษณะในการด�าเนนิกจิการ

จ�าหน่ายสนิค้าในทีห่รอืทางสาธารณะ หลกัเกณฑ์การอนญุาตให้ด�าเนนิกจิการจ�าหน่ายสินค้าในทีห่รือทางสาธารณะ 

และอตัราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ด�าเนนิกิจการจ�าหนา่ยสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จึงตราขอ้บัญญัตินี้
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( ร่าง )

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบล……………………..

ควบคุมการจ�าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

พ.ศ. ….

  

 โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยควบคุมการจ�าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา มาตรา ๗๑ แห่งพระราชบญัญตัสิภาต�าบลและองค์การบรหิารส่วนต�าบล 

พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๔๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ 

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนต�าบล……...................…

โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบรหิารส่วนต�าบล…….........…และนายอ�าเภอ……................จึงตราข้อบญัญตัไิว้

ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบล........……………….ควบคุมการจ�าหน่าย

สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ….”

 ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบล……......…. ต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้

 “สินค้า” หมายความว่า อาหารและสิ่งของอื่นที่มิใช่อาหาร

 “ผู้จ�าหน่ายสินค้า” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตจ�าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

 “อาหาร” หมายความว่า อาหารประเภทปรุงส�าเร็จและอาหารท่ีต้องน�าไปท�า ประกอบ หรือปรุงเพ่ือบริโภค

ในภายหลัง 

 “ผูส้มัผสัอาหาร” หมายความว่า บคุคลทีเ่ก่ียวข้องกับอาหารต้ังแต่กระบวนการเตรียม ปรงุ ประกอบ จ�าหน่าย

และเสิร์ฟอาหาร รวมถึงการล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์ ได้แก่ ผู้เตรียม ผู้ปรุง ผู้ประกอบ ผู้เสิร์ฟ ผู้จ�าหน่ายอาหาร 

ผู้ล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์ 

 “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซ่ึงมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชนสามารถใช้

ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

 “ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนต�าบล..................

 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล………………..

 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

 ข้อ ๔ ให้นายกองค์กการบริหารส่วนต�าบล………….เป็นผูรั้กษาการให้เป็นไปตามข้อบญัญติันี ้และให้มีอ�านาจ

ออกระเบียบ ประกาศ หรือค�าสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
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กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

หมวด ๑
บททั่วไป

  

 ข้อ ๕ ผูด้�าเนนิกจิการจ�าหน่ายสนิค้าในท่ีหรือทางสาธารณะต้องด�าเนนิการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วธีิการ 
และเงื่อนไขที่ก�าหนดตามข้อบัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

หมวด ๒
สุขลักษณะในการด�าเนินกิจการจ�าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

  

 ข้อ ๖ ในการจ�าหน่ายสินค้าประเภทสิ่งของอื่นที่มิใช่อาหารโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใด
เป็นปกติ ผู้จ�าหน่ายสินค้าจะต้องควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 (๑) ผู้จ�าหน่ายสินค้าและผู้ช่วยจ�าหน่ายสินค้าต้องแต่งกายสะอาดและสุภาพเรียบร้อย
 (๒) แผงส�าหรับวางสินค้า เช่น แคร่ แท่น โต๊ะ รถเข็น ต้องท�าด้วยวัสดุที่แข็งแรง มีขนาดและความสูง
จากพื้นตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค�าแนะน�าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก�าหนด
 (๓) จัดวางสินค้า อุปกรณ์ประกอบในการจ�าหน่ายสินค้าและทรัพย์สินใดๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
ไม่ยื่นล�้าบริเวณที่ก�าหนด รวมทั้งตัวผู้จ�าหน่ายสินค้าและผู้ช่วยจ�าหน่ายสินค้าต้องไม่ล�้าลงมาในผิวจราจร 
 (๔) ห้ามจัดวางสินค้าที่จ�าหน่ายในลักษณะใดๆ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค�าแนะน�าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขประกาศก�าหนด
 (๕) รกัษาความสะอาดบรเิวณทีจ่�าหน่ายสนิค้าอยู่เสมอทัง้ในระหว่างทีจ่�าหน่ายสนิค้าและหลงัจากเลกิท�าการ
จ�าหน่ายสินค้า
 (๖) จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะไว้ให้เพียงพอ และไม่ถ่ายเททิ้งลงในท่อ
หรือทางระบายน�้า หรือในที่หรือทางสาธารณะ 
 (๗) ห้ามกระท�าการใดๆ กับต้นไม้ เช่น พาด ติดต้ัง วางแผงจ�าหน่ายสินค้า หรือเกาะเกี่ยวสายไฟฟ้า 
หลอดไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ประกอบในการจ�าหน่ายสินค้า รวมตลอดถึงการตอกตะปู ผูกเชือกหรือยึดสิ่งหนึ่งสิ่งใด
โดยเด็ดขาด 
 (๘) ห้ามใช้เครื่องก�าเนิดไฟฟ้า เครื่องขยายเสียง หรือเปิดวิทยุเทป หรือกระท�าโดยวิธีอื่นใดที่ก่อให้เกิด
เสียงดังจนเกิดเหตุร�าคาญแก่ผู้อื่น
 (๙) เกบ็วสัดอุปุกรณ์ทีใ่ช้ในการจ�าหน่ายสินค้าออกจากบริเวณทีอ่นญุาตให้แล้วเสร็จโดยไม่ชกัช้าหลงัจาก
เลิกท�าการจ�าหน่ายสินค้า 
 (๑๐) หยุดประกอบการจ�าหน่ายสินค้าเพื่อประโยชน์ทางด้านสุขลักษณะ การรักษาความสะอาด 
สาธารณประโยชน์หรอืประโยชน์ของทางราชการตามทีเ่จ้าพนกังานท้องถิน่โดยค�าแนะน�าของเจ้าพนกังานสาธารณสขุ
ประกาศก�าหนด 
 (๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดท่ีจ�าเป็นเพื่อให้ต้องด้วยสุขลักษณะตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค�าแนะน�า

ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก�าหนด 
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กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 ข้อ ๗ ในการจ�าหน่ายสนิค้าประเภทอาหารโดยลักษณะวธิกีารจัดวางสินค้าในทีห่นึง่ทีใ่ดเป็นปกติ ผู้จ�าหน่าย

สินค้าจะต้องควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 (๑) ปฏิบัติตามที่ก�าหนดไว้ในข้อ ๖ 

 (๒) อาหารสดที่น�ามาจ�าหน่าย หรือน�ามาประกอบ ปรุงอาหารเพื่อจ�าหน่ายต้องเป็นอาหารสดที่มีคุณภาพด ี

สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมทั้งมีการเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม และเก็บเป็นสัดส่วน มีการปกปิด ไม่วาง

บนพื้นหรือบริเวณที่อาจท�าให้อาหารปนเปื้อนได้

 (๓) อาหารแห้งที่น�ามาจ�าหน่าย หรือน�ามาประกอบ ปรุงอาหารเพื่อจ�าหน่ายต้องสะอาด ปลอดภัย ไม่มี

การปนเปื้อนและมีการเก็บอย่างเหมาะสม 

 (๔) อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท เครื่องปรุงรส และวัตถุเจือปนอาหาร ต้องปลอดภัย ได้มาตรฐาน

ตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร

 (๕) อาหารประเภทปรุงส�าเร็จต้องเก็บในภาชนะที่สะอาด ปลอดภัย และมีการป้องกันการปนเปื้อน 

วางสูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร 

 (๖) น�า้ดืม่และเครือ่งดืม่ทีน่�ามาจ�าหน่ายต้องมคีณุภาพและมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร โดยบรรจุ

ในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิด และป้องกันการปนเปื้อน วางสูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร 

 (๗) น�้าดื่มหรือเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทต้องวางสูงจากพื้นอย่างน้อย ๑๕ เซนติเมตร และต้อง

ท�าความสะอาดพื้นผิวภายนอกของภาชนะบรรจุให้สะอาดก่อนน�ามาจ�าหน่าย

 (๘) น�า้แข็งส�าหรับบรโิภคต้องสะอาด มคีณุภาพมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร มกีารเก็บในภาชนะ 

ทีส่ะอาด สภาพดี มฝีาปิด วางสงูจากพืน้อย่างน้อย ๑๕ เซนติเมตร ปากขอบภาชนะสงูจากพืน้อย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร 

และไม่วางในบริเวณที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อน รวมทั้งต้องไม่น�าอาหารหรือสิ่งของอย่างอื่นไปแช่รวมกับน�้าแข็ง

ส�าหรับบริโภค

 (๙) ใช้อุปกรณ์ที่สะอาด มีด้าม ส�าหรับคีบหรือตักน�้าแข็งส�าหรับบริโภคโดยเฉพาะ 

 (๑๐) ภาชนะบรรจุอาหาร เครือ่งปรงุรส วตัถเุจอืปนอาหาร เครือ่งด่ืม และอปุกรณ์เครือ่งใช้ต่างๆ ต้องสะอาด

และท�าจากวัสดุที่ปลอดภัย เหมาะสมกับอาหารแต่ละประเภท มีสภาพดี ไม่ช�ารุดและมีการป้องกันการปนเปื้อน

ที่เหมาะสม 

 (๑๑) จัดเก็บภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องใช้ไว้ในภาชนะที่สะอาด สูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร หรือมี

การป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม

 (๑๒) ตู้อบ เตาอบ เตาไมโครเวฟ ต้องสะอาด มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สภาพดี ไม่ช�ารุด 

 (๑๓) ภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องใช้ที่รอการล้าง และเศษอาหาร ต้องเก็บในท่ีท่ีสามารถป้องกันสัตว์

และแมลงน�าโรคได้

 (๑๔) ล้างภาชนะอุปกรณ์และเครื่องใช้ทุกประเภทให้สะอาดโดยใช้สารท�าความสะอาดที่ปลอดภัย

 (๑๕) น�้าใช้และภาชนะบรรจุน�้าใช้ต้องสะอาด ปลอดภัย 

 (๑๖) ผู้สัมผัสอาหารต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือไม่เป็นพาหะน�าโรคติดต่อ 

หรือไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ ได้แก่ อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย บิด ไข้สุกใส หัด คางทูม วัณโรคในระยะอันตราย 

โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ ไข้หวัดใหญ่รวมถึง

ไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ หากเจ็บป่วยต้องหยุดปฏิบัติงานและรักษาตัวให้หายก่อน 

จึงกลับมาปฏิบัติงานต่อไป 
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 (๑๗) ผู้สัมผัสอาหารต้องแต่งกายสะอาดและเป็นแบบที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนสู่อาหารได้ และ
สวมผ้ากันเปื้อนที่สะอาด สวมรองเท้าหุ้มส้น มีสิ่งปกปิดเส้นผมมิให้ตกลงปนเปื้อนในอาหาร 
 (๑๘) ผู้สัมผัสอาหารต้องล้างมือและปฏิบัติตนในการเตรียม ปรุง ประกอบ จ�าหน่ายและเสิร์ฟอาหาร 
ให้ถูกสุขลักษณะ รักษาความสะอาดมือและเล็บ ถ้ามีบาดแผลหรือถูกลวกหรือระคายเคืองผิวหนังบริเวณมือหรือนิ้วมือ
ต้องท�าแผลให้เรียบร้อย 
 (๑๙) ห้ามผูส้มัผสัอาหารสบูบุหรี ่ขบเคีย้ว รบัประทานอาหารในขณะเตรยีม ท�า ประกอบ ปรงุหรอืจ�าหน่าย
อาหารหรือไม่ไอจามรดบนอาหาร และไม่กระท�าการใดๆที่จะท�าให้เกิดการปนเปื้อนต่ออาหารหรือก่อให้เกิดโรคได้ 
 (๒๐) ต้องมีการป้องกนัอนัตราย และป้องกนัไม่ให้เกดิเหตุร�าคาญเนือ่งจากการจ�าหน่าย ท�า ประกอบ ปรงุ 
และเก็บอาหาร
 (๒๑) ห้ามถ่าย เทท้ิงน�้าท่ีมีเศษอาหารหรือไขมันจากการล้างเครื่องมือ เครื่องใช้ ภาชนะและอุปกรณ์
ในการจ�าหน่ายอาหารลงในท่อหรือทางระบายน�้า หรือในที่หรือทางสาธารณะ
 ข้อ ๘ ในการจ�าหน่ายสินค้าประเภทสิ่งของอื่นที่มิใช่อาหารโดยลักษณะวิธีการเร่ขาย ผู้จ�าหน่ายสินค้า
จะต้องควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 (๑) จ�าหน่ายสินค้าในบริเวณที่ได้รับอนุญาต
 (๒) แต่งกายสะอาด สุภาพเรียบร้อย
 (๓) ห้ามทิ้งมูลฝอยจากการเร่ขายลงในท่อหรือทางระบายน�้า หรือในที่หรือทางสาธารณะ 
 (๔) ห้ามใช้เครื่องขยายเสียงหรือเปิดวิทยุเทปหรือส่งเสียงดังในขณะที่เร่ขายจนเกิดเหตุร�าคาญแก่ผู้อื่น
 (๕) หยุดประกอบการค้าเพื่อประโยชน์ทางด้านสุขลักษณะ การรักษาความสะอาดสาธารณประโยชน์
หรอืประโยชน์ของทางราชการตามทีเ่จ้าพนกังานท้องถิน่โดยค�าแนะน�าของเจ้าพนกังานสาธารณสุขประกาศก�าหนด 
 (๖) ปฏิบัติการอื่นใดที่จ�าเป็นเพื่อให้ต้องด้วยสุขลักษณะตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค�าแนะน�า
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก�าหนด 
 ข้อ ๙ ในการจ�าหน่ายสินค้าประเภทอาหารโดยลักษณะวิธีการเร่ขาย ผู้จ�าหน่ายสินค้าจะต้องควบคุมดูแล
ให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 (๑) ปฏิบัติตามที่ก�าหนดไว้ในข้อ ๘
 (๒) อาหารสดที่น�ามาจ�าหน่าย หรือน�ามาประกอบ ปรุงอาหารเพื่อจ�าหน่ายต้องเป็นอาหารสดที่มีคุณภาพด ี
สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมทั้งมีการเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม และเก็บเป็นสัดส่วน มีการปกปิด ไม่วาง
บนพื้นหรือบริเวณที่อาจท�าให้อาหารปนเปื้อนได้
 (๓) อาหารแห้งที่น�ามาจ�าหน่าย หรือน�ามาประกอบ ปรุงอาหารเพื่อจ�าหน่ายต้องสะอาด ปลอดภัย ไม่มี
การปนเปื้อนและมีการเก็บอย่างเหมาะสม 
 (๔) อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท เครื่องปรุงรส และวัตถุเจือปนอาหาร ต้องปลอดภัย ได้มาตรฐาน
ตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
 (๕) อาหารประเภทปรุงส�าเร็จต้องเก็บในภาชนะที่สะอาด ปลอดภัย และมีการป้องกันการปนเปื้อน 
วางสูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร 
 (๖) น�า้ดืม่และเครือ่งดืม่ทีน่�ามาจ�าหน่ายต้องมคีณุภาพและมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร โดยบรรจุ
ในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิด และป้องกันการปนเปื้อน วางสูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร 
 (๗) น�้าดื่มหรือเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทต้องวางสูงจากพื้นอย่างน้อย ๑๕ เซนติเมตร และต้อง

ท�าความสะอาดพื้นผิวภายนอกของภาชนะบรรจุให้สะอาดก่อนน�ามาจ�าหน่าย
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 (๘) น�า้แข็งส�าหรับบรโิภคต้องสะอาด มคีณุภาพมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร มกีารเก็บในภาชนะ 

ทีส่ะอาด สภาพดี มฝีาปิด วางสงูจากพืน้อย่างน้อย ๑๕ เซนติเมตร ปากขอบภาชนะสงูจากพืน้อย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร 

และไม่วางในบริเวณที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อน รวมทั้งต้องไม่น�าอาหารหรือสิ่งของอย่างอื่นไปแช่รวมกับน�้าแข็ง

ส�าหรับบริโภค

 (๙) ใช้อุปกรณ์ที่สะอาด มีด้าม ส�าหรับคีบหรือตักน�้าแข็งส�าหรับบริโภคโดยเฉพาะ 

 (๑๐) ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องปรุงรส วัตถุเจือปนอาหาร เครื่องด่ืม และอุปกรณ์เคร่ืองใช้ต่างๆ 

ต้องสะอาดและท�าจากวัสดุท่ีปลอดภัย เหมาะสมกับอาหารแต่ละประเภท มีสภาพดี ไม่ช�ารุดและมีการป้องกัน

การปนเปื้อนที่เหมาะสม 

 (๑๑) จัดเก็บภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องใช้ไว้ในภาชนะที่สะอาด สูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร หรือมี

การป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม

 (๑๒) ตู้อบ เตาอบ เตาไมโครเวฟ ต้องสะอาด มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สภาพดี ไม่ช�ารุด 

 (๑๓) ภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องใช้ที่รอการล้าง และเศษอาหาร ต้องเก็บในท่ีท่ีสามารถป้องกันสัตว์

และแมลงน�าโรคได้

 (๑๔) ล้างภาชนะอุปกรณ์และเครื่องใช้ทุกประเภทให้สะอาดโดยใช้สารท�าความสะอาดที่ปลอดภัย

 (๑๕) น�้าใช้และภาชนะบรรจุน�้าใช้ต้องสะอาด ปลอดภัย 

 (๑๖) ผู้สัมผัสอาหารต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือไม่เป็นพาหะน�าโรคติดต่อ 

หรือไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ ได้แก่ อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย บิด ไข้สุกใส หัด คางทูม วัณโรคในระยะอันตราย 

โรคเร้ือนในระยะตดิต่อหรอืในระยะทีป่รากฏอาการเป็นทีร่งัเกียจแก่สงัคม ไวรสัตบัอกัเสบชนดิเอ ไข้หวดัใหญ่รวมถงึ

ไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ หากเจ็บป่วยต้องหยุดปฏิบัติงานและรักษาตัวให้หายก่อนจึง

กลับมาปฏิบัติงานต่อไป 

 (๑๗) ผู ้สัมผัสอาหารต้องแต่งกายสะอาดและเป็นแบบท่ีสามารถป้องกันการปนเปื ้อนสู่อาหารได้  

และสวมผ้ากันเปื้อนที่สะอาด สวมรองเท้าหุ้มส้น มีสิ่งปกปิดเส้นผมมิให้ตกลงปนเปื้อนในอาหาร 

 (๑๘) ผู้สัมผัสอาหารต้องล้างมือและปฏิบัติตนในการเตรียม ปรุง ประกอบ จ�าหน่ายและเสิร์ฟอาหาร 

ให้ถูกสุขลักษณะ รักษาความสะอาดมือและเล็บ ถ้ามีบาดแผลหรือถูกลวกหรือระคายเคืองผิวหนังบริเวณมือ

หรือนิ้วมือต้องท�าแผลให้เรียบร้อย 

 (๑๙) ห้ามผูส้มัผสัอาหารสบูบุหรี ่ขบเคีย้ว รบัประทานอาหารในขณะเตรยีม ท�า ประกอบ ปรงุหรอืจ�าหน่าย

อาหารหรือไม่ไอจามรดบนอาหาร และไม่กระท�าการใดๆที่จะท�าให้เกิดการปนเปื้อนต่ออาหารหรือก่อให้เกิดโรคได้ 

 (๒๐) ต้องมกีารป้องกนัอันตราย และป้องกนัไม่ให้เกดิเหตรุ�าคาญเนือ่งจากการจ�าหน่าย ท�า ประกอบ ปรงุ 

และเก็บอาหาร

 (๒๑) ห้ามถ่าย เทท้ิงน�้าท่ีมีเศษอาหารหรือไขมันจากการล้างเครื่องมือ เครื่องใช้ ภาชนะและอุปกรณ์

ในการจ�าหน่ายอาหารลงในท่อหรือทางระบายน�้า หรือในที่หรือทางสาธารณะ 
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หมวด ๓

ใบอนุญาต

  

 ข้อ ๑๐ เจ้าพนักงานท้องถ่ินมหีน้าทีค่วบคมุดูแลท่ีหรอืทางสาธารณะเพ่ือประโยชน์ใช้สอยของประชาชนทัว่ไป

 ห้ามมใิห้ผูใ้ดจ�าหน่ายสนิค้าในท่ีหรอืทางสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นการจ�าหน่ายโดยลกัษณะวธิกีารจัดวางสนิค้า

ในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติหรือเร่ขาย เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

 ในการออกใบอนุญาตตามวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นระบุชนิด หรือประเภทของสินค้า ลักษณะวิธี

การจ�าหน่ายสินค้า และสถานท่ีท่ีจะจัดวางสินค้าเพื่อจ�าหน่ายในกรณีที่จะมีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ 

รวมทั้งจะก�าหนดเงื่อนไขอย่างใดตามที่เห็นสมควรไว้ในใบอนุญาตด้วยก็ได้

 การเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทของสินค้า ลักษณะวิธีการจ�าหน่ายสินค้าหรือสถานที่จัดวางสินค้า

ให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต จะกระท�าได้ต่อเมื่อผู้รับใบอนุญาตได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 

และเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้จดแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้ในใบอนุญาตแล้ว

 ข้อ ๑๑ ผู้ใดประสงค์จะด�าเนินกิจการจ�าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะจะต้องยื่นค�าขอรับใบอนุญาต

ตามแบบที่ก�าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 

 (๑) ส�าเนาบัตรประจ�าตัว (ประชาชน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ อื่นๆระบุ...........)

 (๒) ส�าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 (๓) อื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก�าหนดและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ

 ข้อ ๑๒ เมื่อได้รับค�าขอรับใบอนุญาตหรือค�าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบ

ความถูกต้องของค�าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งต่อ

ผู้ยื่นค�าขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อด�าเนินการ หากไม่สามารถด�าเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดท�าบันทึกความบกพร่อง

และรายการเอกสารหรอืหลกัฐานยืน่เพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่�าหนด โดยให้เจ้าหน้าทีแ่ละผู้ยืน่ค�าขอลงนามไว้ใน

บันทึกนั้นด้วย 

 เจ้าพนกังานท้องถิน่ต้องออกใบอนญุาตหรอืมหีนงัสอืแจ้งค�าสัง่ไม่อนญุาตพร้อมด้วยเหตผุลให้ผูข้ออนญุาต

ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค�าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก�าหนดในข้อบัญญัตินี้

 ในกรณทีีม่เีหตจุ�าเป็นทีเ่จ้าพนกังานท้องถ่ินไม่อาจออกใบอนญุาตหรือยงัไม่อาจมคี�าสัง่ไม่อนญุาตได้ภายใน

ก�าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองคร้ังคร้ังละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้องมีหนังสือแจ้ง

การขยายเวลาและเหตจุ�าเป็นแต่ละครัง้ให้ผูข้ออนญุาตทราบก่อนส้ินก�าหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามท่ีได้ขยายเวลาไว้

แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ท้ังน้ี หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค�าขอทราบ

ถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส�าเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง

 ข้อ ๑๓ ผูไ้ด้รบัอนญุาตต้องมารบัใบอนญุาตภายในสบิห้าวนั(หรอืตามทีเ่หน็สมควร)นบัแต่วนัทีไ่ด้รบัหนงัสอื

แจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว 

 ข้อ ๑๔ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้

เพียงในเขตอ�านาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น

 การขอต่ออายใุบอนุญาตจะต้องยืน่ค�าขอก่อนใบอนญุาตสิน้อาย ุเมือ่ได้ยืน่ค�าขอพร้อมกบัเสยีค่าธรรมเนียม

แล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
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 ข้อ ๑๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ

 ข้อ ๑๖ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท�าลาย หรือช�ารุดในสาระที่ส�าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นค�าขอ

รับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท�าลาย หรือช�ารุด ตามแบบที่ก�าหนดไว้

ท้ายข้อบัญญัตินี้

 การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

ดังต่อไปนี้

 (๑) ในกรณใีบอนญุาตสญูหาย ให้ผูย้ืน่ค�าขอรบัใบแทนใบอนญุาตน�าส�าเนาบนัทกึการแจ้งความต่อพนกังาน

เจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย

 (๒) ในกรณีใบอนญุาตถูกท�าลาย หรอืช�ารดุในสาระทีส่�าคญั ให้ผูย้ืน่ค�าขอรบัใบแทนใบอนญุาตน�าใบอนญุาต

เดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย

 ข้อ ๑๗ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบท

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาต

ในเรื่องที่ก�าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจ

สั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน

 ข้อ ๑๘ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจออกค�าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต

 (๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก

 (๒) ต้องค�าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท�าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

 (๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง 

หรอืข้อบญัญตันิี ้หรอืเงือ่นไขทีร่ะบุไว้ในใบอนญุาตในเรือ่งทีก่�าหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามทีไ่ด้รบัใบอนญุาต

ตามข้อบญัญตันิี ้และการไม่ปฏบิตัหิรอืปฏบิตัไิม่ถกูต้องนัน้ก่อให้เกดิอนัตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน 

หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด�ารงชีพของประชาชน

 ข้อ ๑๙ ค�าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค�าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท�าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ 

ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค�าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค�าสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ 

หรือให้ปิดค�าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล�าเนาหรือส�านักท�าการงานของผู้รับใบอนุญาต และให้

ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค�าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค�าสั่งไปถึง หรือวันปิดค�าสั่ง แล้วแต่กรณี

 ข้อ ๒๐ ผูถ้กูสัง่เพกิถอนใบอนญุาตจะขอรบัใบอนญุาตส�าหรบัการประกอบกจิการทีถ่กูเพกิถอนใบอนญุาต

อีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก�าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

หมวด ๔

ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ

  

 ข้อ ๒๑ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก�าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี ้

ในวันที่มารับใบอนุญาตส�าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุส�าหรับกรณีที่เป็น 

การขอต่ออายใุบอนญุาต ตลอดเวลาทีย่งัด�าเนนิกจิการนัน้ ถ้ามไิด้เสยีค่าธรรมเนยีมภายในเวลาทีก่�าหนด ให้ช�าระค่าปรบั
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กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เพิม่ขึน้อกีร้อยละยีส่บิของจ�านวนค่าธรรมเนยีมทีค้่างช�าระ เว้นแต่ผู้ได้รบัใบอนญุาตจะได้บอกเลิกการด�าเนนิกิจการนัน้

ก่อนถึงก�าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป

 ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช�าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง 

ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมอี�านาจสัง่ให้ผูน้ัน้หยดุการด�าเนนิกจิการไว้จนกว่าจะได้เสยีค่าธรรมเนยีมและค่าปรบัจนครบ

จ�านวน 

 ข้อ ๒๒ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น

หมวด ๕

บทก�าหนดโทษ

  

 ข้อ ๒๓ ผู้ใดฝ่าฝืนค�าสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่ก�าหนดไว้ใน

บทก�าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

บทเฉพาะกาล

(ถ้าไม่มีหมวดนี้ให้ตัดออก)

  

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

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

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

  

 ประกาศ ณ วันที่………………....... 

(ลงชื่อ)

(………………………………….......)

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล………………

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(…………………………)

นายอ�าเภอ…………………
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต

ท้ายข้อบัญญัติองค์กการบริหารส่วนต�าบล……………………..

ควบคุมการจ�าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

พ.ศ. ….

  

๑. การจ�าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ    ...... บาท

 โดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ

๒. การจ�าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ    ...... บาท

 โดยลักษณะวิธีการเร่ขาย
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ประกาศองค์การบริหารส่วนต�าบล…………………

เรื่อง ก�าหนดเขตควบคุมการจ�าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

โดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ

  

 โดยที่เป็นการสมควรควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะเพื่อประโยชน์ใช้สอยของประชาชนทั่วไป

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจรจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

 (๑) ให้บริเวณที่หรือทางสาธารณะดังต่อไปนี้เป็นเขตห้ามจ�าหน่ายหรือซื้อสินค้าโดยเด็ดขาด

  ๑.๑) ..........................................

  ๑.๒) ..........................................

 (๒) ให้บริเวณที่หรือทางสาธารณะดังต่อไปนี้เป็นเขตห้ามจ�าหน่ายสินค้าบางชนิดหรือบางประเภท

  ๒.๑) ..........................................

  ๒.๒) ..........................................

 (๓) ให้บริเวณที่หรือทางสาธารณะดังต่อไปนี้เป็นเขตห้ามจ�าหน่ายสินค้าตามเวลาที่ก�าหนด

  ๓.๑) ..........................................

  ๓.๒) ..........................................

 (๔) ให้บริเวณท่ีหรือทางสาธารณะดังต่อไปนี้เป็นเขตที่การจ�าหน่ายสินค้าจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

วิธีการและเงื่อนไข

  ๔.๑) ..........................................

  ๔.๒) ..........................................

 ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส�านักงานเทศบาล.............และบริเวณ

ที่ก�าหนดเป็นเขตควบคุมแล้วสิบห้าวัน

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

(ลงชื่อ)

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

                                                     นายกเทศมนตรี.....................

                  ผู้ให้ความเห็นชอบ

(ลงชื่อ)

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

                                                     เจ้าพนักงานจราจร 
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ประกาศองค์การบริหารส่วนต�าบล…………………

เรื่อง ก�าหนดเขตควบคุมการจ�าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

โดยลักษณะวิธีการเร่ขาย

  

 โดยที่เป็นการสมควรควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะเพื่อประโยชน์ใช้สอยของประชาชนทั่วไป

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจรจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

 (๑) ให้บริเวณที่หรือทางสาธารณะดังต่อไปนี้เป็นเขตห้ามจ�าหน่ายหรือซื้อสินค้าโดยเด็ดขาด

  ๑.๑) ..........................................

  ๑.๒) ..........................................

 (๒) ให้บริเวณที่หรือทางสาธารณะดังต่อไปนี้เป็นเขตห้ามจ�าหน่ายสินค้าบางชนิดหรือบางประเภท

  ๒.๑) ..........................................

  ๒.๒) ..........................................

 (๓) ให้บริเวณที่หรือทางสาธารณะดังต่อไปนี้เป็นเขตห้ามจ�าหน่ายสินค้าตามเวลาที่ก�าหนด

  ๓.๑) ..........................................

  ๓.๒) ..........................................

 (๔) ให้บริเวณท่ีหรือทางสาธารณะดังต่อไปนี้เป็นเขตที่การจ�าหน่ายสินค้าจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

วิธีการและเงื่อนไข

  ๔.๑) ..........................................

  ๔.๒) ..........................................

 ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส�านักงานเทศบาล.............และบริเวณ

ที่ก�าหนดเป็นเขตควบคุมแล้วสิบห้าวัน

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

(ลงชื่อ)

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

                                                     นายกเทศมนตรี.....................

                  ผู้ให้ความเห็นชอบ

(ลงชื่อ)

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

                                                     เจ้าพนักงานจราจร
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

แบบค�าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต

ประกอบกิจการ..................................................................................

เขียนที่................................................................

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

 ๑. ข้าพเจ้า....................................................................................... อาย.ุ..............ปี สญัชาต.ิ.......................... 

โดย......................................................................................................................ผู้มอี�านาจลงนามแทนนติิบคุคลปรากฏ

ตาม................................................................................................................................................................................... 

ทีอ่ยูเ่ลขที.่..........................หมู่ท่ี...............ตรอก/ซอย.........................................ถนน....................................................

แขวง/ต�าบล....................................................เขต/อ�าเภอ............................................จังหวดั........................................

หมายเลขโทรศัพท์...............................................................ผู้ขออนุญาต

 ๒. พร้อมค�าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้วดังนี้

    ส�าเนาบัตรประจ�าตัว (ประชาชน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ อื่นๆ ระบุ...............................)

    ส�าเนาใบอนญุาตตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง ได้แก่...............................................................................

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

    หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

    ใบมอบอ�านาจ (ในกรณีที่มีการมอบอ�านาจ)

    ส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

    หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ�านาจลงนามแทนนิติบุคคล

    เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก�าหนด คือ

   ๑).......................................................................

   ๒).......................................................................

 ขอรับรองว่าข้อความในค�าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ

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

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

ค�าขอเลขที่......./...........

(เจ้าหน้าที่กรอก)
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ส่วนของเจ้าหน้าที่

ใบรับค�าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต

เลขที่............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..............

ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ

    ไม่ครบ คือ

    ๑)..............................................................

    ๒)..............................................................

    ๓)..............................................................

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

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

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

ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต

ใบรับค�าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต

เลขที่..........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..............

ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ

    ไม่ครบ คือ

    ๑)..............................................................

    ๒)..............................................................

    ๓)..............................................................

ดังนัน้ กรุณาน�าเอกสารหลกัฐานทีย่งัไม่ครบทัง้หมดมายืน่ต่อเจ้าพนกังานท้องถิน่ภายใน......วนันบัต้ังแต่วนันีเ้ป็นต้นไป

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

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

                ต�าแหน่ง...........................................
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ที่ .........................    ส�านักงาน..................................................

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

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

เรื่อง ค�าแนะน�าให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ

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

อ้างถึง ใบรบัค�าขออนญุาต/ต่ออายใุบอนญุาต เลขที.่...................ลงวนัที.่..........เดอืน.......................พ.ศ. ..............

 ตามท่ีท่านได้ยืน่ค�าขอรับใบอนญุาต/ต่ออายใุบอนญุาตประกอบกิจการ........................................................

และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับค�าขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น

 เนื่องจากเจ้าพนักงานได้ตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ระบบก�าจัด

หรอืบ�าบดัของเสยีและอืน่ๆ ของสถานท่ีประกอบกิจการของท่านแล้วพบว่ายงัไม่ถกูต้อง ครบถ้วน ตามทีก่�าหนดไว้ใน 

ข้อก�าหนดของท้องถิ่น ดังนี้

  ๑) ....................................................................................................................................................

  ๒) ...................................................................................................................................................

  ๓) ...................................................................................................................................................

  ๔) ...................................................................................................................................................

 ฉะนั้น จึงขอให้ท่านแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์เพื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะได้ด�าเนินการพิจารณาการ

อนุญาตต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

      (ลงชื่อ)

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

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

                  เจ้าพนักงานท้องถิ่น

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

.....................................
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ...............................................................  โทร. ............................................

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

เรื่อง รายงานผลการตรวจสภาพของสถานที่ประกอบกิจการเพื่อประกอบการพิจารณาการอนุญาต

เรียน เจ้าพนักงานท้องถิ่น

 ตามทีร่าชการส่วนท้องถิน่ได้รบัค�าขอรบัใบอนญุาตประกอบกจิการ.............................................................

และได้ออกใบรับค�าขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. .......... นั้น

 จากการตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ระบบก�าจัดหรือบ�าบัดของเสีย

และอื่นๆ ของสถานที่ประกอบกิจการดังกล่าวแล้วพบว่า

  ครบถ้วนถูกต้องตามที่ก�าหนดไว้ในข้อก�าหนดของท้องถิ่น

  ไม่ครบ ดังนี้

  ๑) ..........................................................................

  ๒) ..........................................................................

  ๓) ..........................................................................

  ๔) ..........................................................................

 ฉะนั้น จึงมีความเห็นว่า  สมควรอนุญาต

     สมควรอนุญาตโดยมีเงื่อนไขดังนี้

     ๑) .............................................................................................

     ๒) .............................................................................................

     ๓) .............................................................................................

     ๔) .............................................................................................

     ไม่สมควรอนุญาต

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

      

(ลงชื่อ)

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

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

         เจ้าพนักงานสาธารณสุข/ผู้ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ที่ .........................    ส�านักงาน................................................

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

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

เรื่อง แจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ...............................................................................

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

อ้างถึง ใบรับค�าขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. ..........

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ................................................................................................

   ๒. .................................................................................................

 ตามทีท่่านได้ยืน่ค�าขอรบัใบอนญุาตประกอบกจิการ.....................................................................................

และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับค�าขออนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น

 เนือ่งจากมเีหตจุ�าเป็นทีเ่จ้าพนกังานท้องถิน่ไม่สามารถออกใบอนญุาตหรือยงัไม่สามารถมคี�าส่ังไม่อนญุาต

ได้ภายในเวลา ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับค�าขอดังกล่าวดังนี้

  ๑. ..................................................................................

  ๒. ...................................................................................

  ๓. ...................................................................................

 ดังนั้น จึงขอแจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตออกไปเป็นเวลา ๑๕ วันนับแต่วันที่............................... 

และต้องขออภัย มา ณ โอกาสนี้ด้วย

  

ขอแสดงความนับถือ

      (ลงชื่อ)

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

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

                  เจ้าพนักงานท้องถิ่น

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

.....................................
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ที่ .........................    ส�านักงาน.................................................

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

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

เรื่อง แจ้งการอนุญาตประกอบกิจการ.............................................................................................................

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

อ้างถึง ใบรับค�าขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. ..........

 ตามที่ท่านได้ยื่นค�าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ.................................................................................

และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับค�าขออนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น

 บัดนี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาออกใบอนุญาตให้แก่ท่านเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ท่านมาติดต่อขอรับ

ใบอนุญาต ณ ส�านักงาน..............................................................................ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันได้รับหนังสือนี้ 

 ทั้งน้ี หากท่านไม่สามารถมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาดังกล่าว กรุณาแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ทราบด้วย

  

ขอแสดงความนับถือ

      (ลงชื่อ)

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

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

                  เจ้าพนักงานท้องถิ่น

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

.....................................
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ใบอนุญาต

ประกอบกิจการ..................................................................

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

 (๑) เจ้าพนกังานท้องถิน่อนญุาตให้........................................................................สญัชาต.ิ.............................

อยูบ้่านเลขที.่................หมูท่ี.่.......ต�าบล.............................อ�าเภอ................................จังหวดั........................................

หมายเลขโทรศัพท์...........................................

 ชือ่สถานประกอบกิจการ..................................................................... ประเภท............................................. 

ตัง้อยูเ่ลขที.่.............หมูท่ี.่.......ต�าบล.............................อ�าเภอ...................................จงัหวดั........................................

หมายเลขโทรศัพท์...........................................

 อัตราค่าธรรมเนียมปีละ.....................บาท(................................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่...........เลขที่.................ลงวันที่............................................

 (๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่ก�าหนดใน

ข้อก�าหนดของท้องถิ่น

 (๓) หากปรากฏในภายหลงัว่าการประกอบกจิการทีไ่ด้รบัอนญุาตนีเ้ป็นการขดัต่อกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วข้อง

โดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้

 (๔) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ

  ๔.๑) ....................................................................................................................................................

  ๔.๒) ....................................................................................................................................................

 (๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

 (๖) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่.............เดือน..................................พ.ศ. .............

     (ลงชื่อ)

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

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

                  เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ค�าเตือน (๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตน้ีไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอด

เวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท

  (๒) หากประสงค์จะประกอบกจิการในปีต่อไปต้องยืน่ค�าขอต่ออายใุบอนญุาตก่อนวนัทีใ่บอนญุาตสิน้อายุ

(มีต่อด้านหลัง)
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม

วัน/เดือน/ปี

ที่ออกใบอนุญาต

วัน/เดือน/ปี

ที่สิ้นอายุใบอนุญาต

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ)

เจ้าพนักงานท้องถิ่นเล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ปี
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ที่ .........................    ส�านักงาน...................................................

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

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

เรื่อง ค�าสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ

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

อ้างถึง (๑) ใบรบัค�าขออนญุาต/ต่ออายใุบอนญุาต เลขที.่.................ลงวนัที.่........เดอืน......................พ.ศ. ............

 (๒) หนงัสอืแจ้งค�าแนะน�าให้แก้ไขปรับปรงุสภาพของสถานทีป่ระกอบกจิการ ที.่.............. ลว. ...................

 ตามทีท่่านได้ยืน่ค�าขอรบัใบอนญุาต/ต่ออายใุบอนญุาตประกอบกจิการ......................................................

และเจ้าพนกังานได้มหีนงัสอืแจ้งค�าแนะน�าให้ท่านแก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานทีป่ระกอบกจิการให้ถกูต้อง ครบถ้วน 

ตามที่ก�าหนดไว้ในข้อก�าหนดของท้องถิ่นภายในเวลาที่ก�าหนด ตามที่อ้างถึงนั้น 

 จากการตรวจสอบปรากฏว่าท่านไม่สามารถแก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานท่ีประกอบกิจการให้ถูกต้อง 

ครบถ้วน ตามที่ก�าหนดไว้ในข้อก�าหนดของท้องถิ่น ดังนี้

  ๑. ......................................................................................................................................................

  ๒. .....................................................................................................................................................

  ๓. .....................................................................................................................................................

  ๔. .....................................................................................................................................................

  ๕. .....................................................................................................................................................

 ดังนั้น อาศัยอ�านาจตามมาตรา ๕๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีค�าสั่งไม่ออกใบอนุญาตให้ท่านประกอบกิจการตามที่ได้ยื่นค�าขอไว้

 อนึง่ หากท่านไม่พอใจค�าสัง่นี ้ท่านมีสทิธอิทุธรณ์ต่อรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุได้ภายในสามสิบวัน

นับแต่วันทราบค�าสั่งนี้

 ทัง้นี ้การอทุธรณ์ไม่เป็นเหตทุเุลาการบงัคบัตามค�าสัง่ เว้นแต่รฐัมนตรจีะเหน็สมควรให้มกีารทเุลาการบงัคบั

ตามค�าสั่งนั้นไว้ชั่วคราว

ขอแสดงความนับถือ

      (ลงชื่อ)

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

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

                  เจ้าพนักงาน.............

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

..................................... 
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ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เอกสารอ้างอิง

๑. คู่มือแบบการร่างกฎหมาย ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๕๕๑

๒. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๓. พระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การบริหารส่วนต�าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๔. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

๕. กฎกระทรวงว่าด้วยการก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕

๖. กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. ๒๕๕๑

๗. กฎกระทรวงว่าด้วยอตัราค่าธรรมเนยีมการให้บรกิารเก็บ ขน และก�าจดัส่ิงปฏกิลูหรือมลูฝอย และอัตราค่าธรรมเนยีม 

 อื่นๆ พ.ศ. ๒๕๔๕

๘. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก�าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยการขนและการก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อ  

 ในท้องที่เทศบาลต�าบลและองค์การบริหารส่วนต�าบล พ.ศ. ๒๕๕๘

๙. ร่างกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ....

๑๐. ร่างกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ....

๑๑. ร่างกฎกระทรวงควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ....

๑๒. ร่างกฎกระทรวงสุขลักษณะสถานที่จ�าหน่ายอาหาร พ.ศ. ....

๑๓. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน และก�าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย และอัตรา 

 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ พ.ศ. ....

๑๔. ค�าแนะน�าคณะกรรมการสาธารณสขุ เรือ่ง แนวทางการควบคมุการประกอบกิจการให้บริการดแูลผูส้งูอายทุีบ้่าน  

 พ.ศ. ๒๕๕๓

๑๕. ค�าแนะน�าคณะกรรมการสาธารณสขุ เรือ่ง แนวทางการควบคมุการประกอบกจิการให้บริการเล้ียงและดูแลเดก็ 

 ที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๑

๑๖. ค�าแนะน�าคณะกรรมการสาธารณสขุ เรือ่งการควบคมุการประกอบกจิการการผลติ สะสม แบ่งบรรจ ุและค้าส่งน�า้แขง็  

 พ.ศ. ๒๕๕๘



พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
เพื่อคุ้มครองสุขภาพประชาชน
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