


ตัวอย่างร่างเทศบัญญัติตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข

      พ.ศ. ๒๕๓๕



ISBN : ๙๗๘-๖๑๖-๑๑-๒๙๔๖-๐

หนังสือ  : ตัวอย่างร่างเทศบัญญัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

พิมพ์ครั้งที่ ๑ : มิถุนายน ๒๕๕๙

จ�านวนพิมพ์ : ๓,๐๐๐ เล่ม

ที่ปรึกษา  :
๑. นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย
๒. นายดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย

ผู้เขียน :
 นายสมชาย ตู้แก้ว ผู้อ�านวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข

ผู้ประสานงานและพิสูจน์อักษร :
๑. นางวิไลวรรณ มาเจริญทรัพย์ นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการ
๒. นางสาวเนรัญชรา แช่มขุนทด นักวิชาการสาธารณสุข

เจ้าของผู้พิมพ์โฆษณา :
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ถ. ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐ โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๑๗๕ โทรสาร ๐ ๒๕๙๑ ๘๑๘๐
http://laws.anamai.moph.go.th E-mail : laws@anamai.mail.go.th

ออกแบบและจัดพิมพ์ : 
โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด



สารบัญ

 หน้า

ค�าน�า

ค�าชี้แจง

ตัวอย่าง ร่างเทศบัญญัติ

 ๑) ควบคุมการจัดการมูลฝอยทั่วไป ๒

 ๒) ควบคุมการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ๒๗

 ๓) ควบคุมการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ(เทศบาลต�าบล) ๕๕

 ๔) ควบคุมการจัดการสิ่งปฏิกูล ๘๕

 ๕) ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ๑๐๕

 ๖) ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แบบรวมกิจการ) ๑๐๙

 ๗) สุขลักษณะในการด�าเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ๑๓๘

 ๘) สุขลักษณะในการด�าเนินกิจการการผลิต สะสม แบ่งบรรจุ และขนส่งน�้าแข็ง ๑๔๒

 ๙) ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แบบแยกกิจการ) ๑๕๑

 ๑๐) ควบคุมกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน ๑๖๗

 ๑๑) ควบคุมกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ  ๑๘๕

 ๑๒) ควบคุมตลาด ๒๐๓

 ๑๓) ควบคุมสถานที่จ�าหน่ายอาหาร ๒๒๔

 ๑๔) ควบคุมสถานที่จ�าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร ๒๔๙

 ๑๕) ควบคุมการจ�าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ๒๗๕



ค�าน�า

 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นกฎหมายที่กระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการด�าเนนิงานตามอ�านาจหน้าทีท่างด้านการสาธารณสขุโดยการควบคมุ
ดูแลกิจกรรมและกิจการต่าง ๆ  ในชุมชนที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน พระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้กระจายอ�านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ�านาจด�าเนินการได้ ๒ ส่วน 
คอื ส่วนที ่๑ ให้อ�านาจแก่สภาท้องถิน่สามารถออกข้อบัญญตัท้ิองถ่ินเพือ่ควบคุมดแูลกจิกรรมและกจิการต่างๆ 
ได้แก่ ๑) การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ๒) การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ๓) กิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ ๔) ตลาด ๕) สถานที่จ�าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร ๖) การจ�าหน่ายสินค้าในท่ีหรือ 
ทางสาธารณะ ซ่ึงข้อบัญญัติท้องถิ่นจะมีผลบังคับแก่ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีท้องถ่ินนั้นทุกคน ส่วนที่ ๒ 
ให้อ�านาจแก่หัวหน้าผู้บริหารท้องถิ่น(นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวัด นายกเมอืงพทัยา ผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร) สามารถออกค�าสัง่แก่บคุคลใดๆทีอ่าศยัอยูใ่นพืน้ที่
ท้องถิ่นนั้น เพื่อก�าหนดมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ หรือให้หยุดด�าเนินกิจการ หรือให้พักใช ้
ใบอนุญาต หรือให้เพิกถอนใบอนุญาตได้ อย่างไรก็ดี ดังค�ากล่าวที่ว่า “การป้องกันดีกว่าการแก้ไข” ฉะนั้น 
การออกข้อบญัญัตท้ิองถิน่เพือ่ควบคมุดแูลกจิกรรมและกจิการต่างๆ ย่อมจะมปีระสทิธภิาพกว่าการออกค�าสัง่
เมื่อมีเหตุที่อาจเกิดอันตรายต่อสุขภาพเกิดขึ้นแล้ว 
 จากการส�ารวจสถานการณ์การออกเทศบัญญัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
โดยกรมอนามัย พบว่า เทศบาลที่ยังมิได้มีการออกเทศบัญญัติมีอยู่เป็นจ�านวนมาก ส�าหรับในส่วนที่มีการออก
เทศบัญญัติบ้างก็มักจะมีปัญหาทางด้านคุณภาพในการก�าหนดหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ แม้ว่ากรมอนามัย
ได้ด�าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้มาตรการด้านกฎหมายสาธารณสุขมาโดยตลอด แต่เนื่องจาก
บุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านกฎหมายสาธารณสุขของแต่ละหน่วยงานโดยเฉพาะบุคลากรในระดับท้องถิ่น
จะมีการเปลี่ยนแปลงกันบ่อยมาก จึงไม่ค่อยมีบุคลากรท่ีมีประสบการณ์เช่ียวชาญมากนัก ดังน้ัน กรมอนามัย
จึงเห็นเป็นการสมควรที่จะต้องให้การสนับสนุนการด�าเนินงานออกเทศบัญญัติแก่เทศบาลทั่วประเทศ ดังนั้น 
จึงได้จัดท�า เอกสารเผยแพร่ “ตัวอย่าง ร่างเทศบัญญัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕” 
ฉบับนี้ขึ้น 
 กรมอนามัยหวงัว่าเทศบาลจะสามารถน�าตวัอย่างร่างเทศบญัญติัเหล่านีไ้ปประยุกต์ใช้ให้เกดิประโยชน์

ต่อประชาชนในแต่ละท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

(นายวชิระ เพ็งจันทร์)

อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข



ค�าชี้แจง

 ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเอกสารนี้ 
ผู้จัดท�าได้ด�าเนินการศึกษาข้อมูลความรู้ทางด้านกฎหมาย เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมาย
การสาธารณสุขและกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอื่นๆที่เกี่ยวข้อง กฎหมายจัดตั้งเทศบาล กฎหมาย
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และแบบการร่างกฎหมาย ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นต้น รวมทั้ง
ต้องใช้ความรูท้างด้านวิชาการ เช่น การอนามยัสิง่แวดล้อม การสขุาภบิาลอาหาร เป็นต้น โดยวเิคราะห์หลกัเกณฑ์
ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อออกแบบโครงสร้างของร่างข้อบัญญัติท้องถ่ิน ประกอบกับวิเคราะห์
หลักเกณฑ์ทางด้านวิชาการเพื่อก�าหนดเป็นข้อปฏิบัติในการควบคุมกิจการต่างๆ ซึ่งบางประเภทกิจการได้ม ี
กฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกมาใช้บังคับแล้วและสามารถน�ามา
ก�าหนดเป็นหลักเกณฑ์ของร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ เช่น กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมตลาด กฎกระทรวง
ว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์การควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
เป็นต้น และบางประเภทกจิการได้มร่ีางกฎกระทรวงทีผ่่านความเหน็ชอบของคณะกรรมการสาธารณสขุแล้วสามารถ
ใช้เป็นแนวทางในการก�าหนดเป็นหลักเกณฑ์ของร่างข้อบัญญัติท้องถ่ินได้ ส�าหรับประเภทกิจการท่ียังไม่มี
กฎกระทรวงหรือร่างกฎกระทรวงก็ได้ประสานขอข้อมูลจากหน่วยงานทางด้านวิชาการ ได้แก่ ส�านักอนามัย 
สิง่แวดล้อม และส�านักสขุาภบิาลอาหารและน�า้ กรมอนามยั เพือ่น�ามาก�าหนดเป็นหลกัเกณฑ์ของร่างข้อบญัญตัิ
ท้องถิ่นเหล่านี้
 ผู้จดัท�าหวงัว่าตวัอย่างร่างข้อบญัญติัท้องถ่ินเหล่านีจ้ะสามารถอ�านวยความสะดวกและใช้เป็นต้นแบบ
ในการยกร่างเทศบัญญัติต่างๆ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อประโยชน์ต่อประชาชน

ต่อไป
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บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติการจัดการมูลฝอยทั่วไป

พ.ศ. ....

หลักการ

 ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทั่วไป

เหตุผล

 โดยทีก่ารจัดการมลูฝอยทัว่ไปทีไ่ม่ถกูต้องด้วยสขุลกัษณะอาจเป็นอันตรายต่อสขุภาพของประชาชน 

การจัดการมูลฝอยทั่วไปที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะจะควบคุมและป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายของโรค

และไม่ก่อให้เกดิเหตุเดือดร้อนร�าคาญต่อประชาชน และไม่ก่อให้เกดิมลพษิต่อสิง่แวดล้อมอกีด้วย ซึง่การจดัการ

มูลฝอยทั่วไปมีขั้นตอนการด�าเนินการหลายขั้นตอนตั้งแต่การเก็บ ขน และก�าจัด สมควรก�าหนดหลักเกณฑ์  

วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการมูลฝอยทั่วไป หลักเกณฑ์การอนุญาตให้บุคคลใด

เป็นผู้ด�าเนนิกิจการรบัท�าการเกบ็ ขน หรอืก�าจัดมลูฝอยท่ัวไปโดยท�าเป็นธรุกจิหรอืโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน

ด้วยการคิดค่าบริการ และอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน หรือก�าจัดมูลฝอยทั่วไปของราชการ

ส่วนท้องถิ่นและอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด�าเนินกิจการรับท�าการเก็บ ขน หรือ

ก�าจดัมลูฝอยทัว่ไปโดยท�าเป็นธรุกจิหรอืโดยได้รบัประโยชน์ตอบแทนด้วยการคดิค่าบรกิาร จงึตราเทศบญัญตันิี้
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( ร่าง )
เทศบัญญัติเทศบาล……………………..

การจัดการมูลฝอยทั่วไป 
พ.ศ. ….

  
 โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทั่วไป
 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมประกอบมาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ 
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เทศบาล……..........…โดยความเห็นชอบ
ของสภาเทศบาล…….........…และผู้ว่าราชการจังหวัด…….......................…จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาล……….การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ….”
 ข้อ ๒ เทศบญัญติันีใ้ห้ใช้บงัคบัในเขตเทศบาล………. ตัง้แต่เม่ือได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ทีส่�านกังาน
เทศบาล………..แล้วเจ็ดวัน 
 ข้อ ๓ ในเทศบัญญัตินี้
 “มูลฝอยทั่วไป” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก 
ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อื่น 
แต่ไม่รวมถงึมลูฝอยติดเชือ้ มลูฝอยทีเ่ป็นพษิหรอือนัตรายจากชุมชน และสิง่ของท่ีไม่ใช้แล้ว หรอืของเสยีท้ังหมด
ที่เกิดข้ึนจากการประกอบกิจการโรงงาน ของเสียจากวัตถุดิบ ของเสียท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิต ของเสีย 
ที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ และของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
 “มลูฝอยน�ากลบัมาใช้ใหม่” หมายความว่า มลูฝอยทัว่ไปทีส่ามารถน�ากลบัมาใช้ใหม่หรอืน�ามาผลติ
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้
 “มูลฝอยติดเชื้อ” หมายความว่า มูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อ
 “มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน” หมายความว่า มูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตราย
จากกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนที่เป็นวัตถุหรือปนเปื้อนสารท่ีมีคุณสมบัติเป็นสารพิษ สารไวไฟ สารออกซิไดซ์ 
สารเปอร์ออกไซด์ สารระคายเคือง สารกัดกร่อน สารที่เกิดปฏิกิริยาได้ง่าย สารที่เกิดระเบิดได้ สารที่ท�าให้เกิด
การเปลีย่นแปลงทางพันธกุรรม สารหรอืสิง่อืน่ใดทีอ่าจก่อหรอืมแีนวโน้มทีจ่ะท�าให้เกดิอนัตรายแก่บคุคล สตัว์ 
พชื ทรัพย์สนิ หรอืสิง่แวดล้อม แต่ไม่รวมถงึมลูฝอยทัว่ไป มลูฝอยตดิเชือ้ กากกมัมนัตรงัส ีและของเสยีอนัตราย
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
 “การจัดการมูลฝอยท่ัวไป” หมายความว่า กระบวนการด�าเนินการตั้งแต่การเก็บ ขน และก�าจัด
มูลฝอยทั่วไป
  “น�้าชะมูลฝอย” หมายความว่า ของเหลวที่ไหลชะผ่านหรือของเหลวที่ออกมาจากมูลฝอยทั่วไป 
ซึ่งอาจประกอบด้วยสารละลายหรือสารแขวนลอยผสมอยู่
 “อาคารอยู่อาศัยรวม” หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย
ส�าหรับหลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันส�าหรับแต่ละครอบครัว
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 “ผู้ซ่ึงก่อให้เกิดมูลฝอย” หมายความว่า ประชาชน และเจ้าของหรือผู ้ครอบครองอาคาร 
สถานประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด หรือสถานที่ใด ๆ ที่เป็นแหล่งก�าเนิดมูลฝอย 
 “ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาล..........................
 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรี........…………
 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
 ข้อ ๔ ให้นายกเทศมนตรี………….เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอ�านาจ
ออกระเบียบ ประกาศ หรือค�าสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

หมวด ๑
บททั่วไป

 ข้อ ๕ การจัดการมูลฝอยทั่วไปในเขตราชการส่วนท้องถ่ินเป็นอ�านาจของราชการส่วนท้องถ่ิน 
 ในการด�าเนนิการตามวรรคหนึง่ ราชการส่วนท้องถิน่อาจร่วมกบัหน่วยงานของรฐัหรือราชการส่วน
ท้องถิ่นอื่นด�าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้ 
 ในกรณทีีม่เีหตอัุนสมควรราชการส่วนท้องถิน่อาจมอบให้บคุคลใดด�าเนนิการขน หรอืก�าจดัมลูฝอย
ทั่วไปแทนภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่นหรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด�าเนินกิจการ
รับท�าการขน หรือก�าจัดมูลฝอยท่ัวไปโดยท�าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ
ก็ได้
 บทบัญญัติตามข้อนี้ มิให้ใช้บังคับกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วซ่ึงต้องจัดการ
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน แต่ให้ผู้ด�าเนินกิจการโรงงานที่มีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วและผู้ด�าเนินกิจการ
รับท�าการขน หรือก�าจดัสิง่ปฏกิลูหรอืวสัดุทีไ่ม่ใช้แล้วดังกล่าวแจ้งการด�าเนนิกจิการเป็นหนงัสือต่อเจ้าพนกังาน
ท้องถิ่น
 ข้อ ๖ ในกรณทีีเ่จ้าพนกังานท้องถิน่จะมอบให้บคุคลอืน่ด�าเนนิการขนมลูฝอยทัว่ไปแทน หรอืจะอนญุาต
ให้บคุคลใดด�าเนนิกิจการขนมลูฝอยทัว่ไปโดยท�าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก�าหนดเขตพ้ืนท่ีที่ราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้บุคคลอื่นด�าเนินการขนมูลฝอย
ทั่วไปแทน หรือเขตพื้นที่การอนุญาตให้บุคคลใดด�าเนินกิจการขนมูลฝอยทั่วไปโดยท�าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 
 ข้อ ๗ ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท ทิ้ง หรือท�าให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งมูลฝอยทั่วไป นอกจาก
ถ่าย เท ทิ้ง หรือก�าจัด ณ สถานที่หรือตามวิธีที่ราชการส่วนท้องถิ่นก�าหนดหรือจัดให้
 ให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดให้มีสถานท่ีถ่าย เท หรือท้ิงมูลฝอยท่ัวไปในท่ีหรือทางสาธารณะ
หรือก�าหนดให้มีวิธีก�าจัดมูลฝอยทั่วไปตามที่ก�าหนดไว้ตามเทศบัญญัตินี้และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 ข้อ ๘ ราชการส่วนท้องถิน่ หรอืราชการส่วนท้องถิน่ร่วมกบัหน่วยงานของรฐัหรอืราชการส่วนท้องถิน่อืน่
ทีด่�าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกนั และบคุคลซ่ึงราชการส่วนท้องถิน่มอบให้ด�าเนินการขน และก�าจดัมลูฝอย
ทัว่ไปภายใต้การควบคมุดแูลของราชการส่วนท้องถิน่ รวมทัง้บคุคลซึง่ได้รบัใบอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถิน่ 
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ให้ด�าเนินกิจการรับท�าการขน และก�าจัดมูลฝอยทั่วไปโดยท�าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน 
ด้วยการคดิค่าบรกิาร แล้วแต่กรณี ต้องด�าเนนิการขน และก�าจดัมลูฝอยทัว่ไปให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วธิกีาร 
และเงือ่นไขท่ีก�าหนดไว้ตามเทศบญัญตันิี ้รวมทัง้กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบญัญตัิ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕   
 ในการจดัการมลูฝอยทัว่ไปต้องจดัให้มเีจ้าหน้าทีค่วบคมุก�ากบัในการจดัการมลูฝอยทัว่ไปอย่างน้อย
สองคน โดยให้มีคุณสมบัติตามที่ก�าหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หมวด ๒
หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการมูลฝอยทั่วไป

ส่วนที่ ๑
การเก็บมูลฝอยทั่วไป

 ข้อ ๙ เพื่อประโยชน์ในการเก็บมูลฝอยทั่วไป ให้ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอยคัดแยกมูลฝอยอย่างน้อย
เป็นมลูฝอยทัว่ไปและมลูฝอยทีเ่ป็นพิษหรอือนัตรายจากชมุชน โดยให้คดัแยกมลูฝอยน�ากลบัมาใช้ใหม่ออกจาก
มูลฝอยทั่วไปด้วย 
 ข้อ ๑๐ ถงุหรอืภาชนะส�าหรบับรรจมุลูฝอยทัว่ไปและมลูฝอยน�ากลบัมาใช้ใหม่ต้องมลีกัษณะดงัต่อไปนี้
 (๑)  ถงุส�าหรบับรรจุมลูฝอยทัว่ไปและมูลฝอยน�ากลบัมาใช้ใหม่ต้องเป็นถงุพลาสตกิหรอืถงุทีท่�าจาก
วัสดุอื่นที่มีความเหนียว ทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย ไม่รั่วซึม ขนาดเหมาะสม และสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก
 (๒)  ภาชนะส�าหรบับรรจมุลูฝอยทัว่ไปและมูลฝอยน�ากลบัมาใช้ใหม่ต้องท�าจากวสัดท่ีุท�าความสะอาดง่าย 
มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน�าโรคได้ ขนาดเหมาะสม 
สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก และง่ายต่อการถ่ายและเทมูลฝอย
 ถงุหรอืภาชนะส�าหรบับรรจมุลูฝอยน�ากลบัมาใช้ใหม่ตามวรรคหนึง่ ให้ระบขุ้อความทีท่�าให้เข้าใจได้
ว่าเป็นมูลฝอยน�ากลับมาใช้ใหม่ โดยมีขนาดและสีของข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
 ข้อ ๑๑ ให้ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอยบรรจุมูลฝอยทั่วไปหรือมูลฝอยน�ากลับมาใช้ใหม่ในถุงหรือภาชนะ
บรรจ ุในกรณีบรรจใุนถงุต้องบรรจใุนปริมาณทีเ่หมาะสมและมดัหรอืปิดปากถงุให้แน่นเพือ่ป้องกนัการหกหล่น
ของมูลฝอยดังกล่าว กรณีบรรจุในภาชนะบรรจุต้องบรรจุในปริมาณที่เหมาะสมและมีการท�าความสะอาด
ภาชนะบรรจุนั้นเป็นประจ�าสม�่าเสมอ
 ข้อ ๑๒ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารอยู่อาศัยรวม อาคารชุด หอพัก หรือโรงแรมที่มีจ�านวน
ห้องพกัตัง้แต่แปดสิบห้องขึน้ไป หรอืมพ้ืีนทีใ่ช้สอยมากกว่าสีพ่นัตารางเมตรขึน้ไป หรอืเจ้าของหรอืผูค้รอบครอง
อาคาร สถานประกอบการ สถานบริการ โรงงานอตุสาหกรรม ตลาด หรอืสถานท่ีใด ๆ  ทีม่ปีรมิาณมลูฝอยทัว่ไป
ตั้งแต่สองลูกบาศก์เมตรต่อวัน จัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน�ากลับ
มาใช้ใหม่ หรอืภาชนะรองรบัทีม่ขีนาดใหญ่ตามความเหมาะสมหรอืตามทีเ่จ้าพนกังานท้องถิน่ก�าหนดโดยค�าแนะน�า
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
 ข้อ ๑๓ ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้
 (๑) เป็นอาคารหรอืเป็นห้องแยกเป็นสดัส่วนเฉพาะทีม่กีารป้องกนัน�า้ฝน หรอืภาชนะรองรบัมลูฝอย
ทั่วไปและมูลฝอยน�ากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ที่สามารถบรรจุมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่าสองวัน 
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 (๒) มพ้ืีนและผนงัของอาคารหรอืห้องแยกตาม (๑) ต้องเรยีบ มกีารป้องกนัน�า้ซมึหรอืน�า้เข้า ท�าด้วย
วัสดุที่ทนทาน ท�าความสะอาดง่าย สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน�าโรค และมีการระบายอากาศ
 (๓) มีรางหรอืท่อระบายน�า้เสยีหรอืระบบบ�าบัดน�า้เสยี เพือ่รวบรวมน�า้เสยีไปจดัการตามทีก่ฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องก�าหนด
 (๔) มีประตูกว้างเพียงพอให้สามารถเคลื่อนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก
 (๕) มกีารก�าหนดขอบเขตบรเิวณทีต้ั่งสถานท่ีพกัรวมมลูฝอยท่ัวไป มข้ีอความท่ีมขีนาดเหน็ได้ชัดเจน
ว่า “ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป” และมีการดูแลรักษาความสะอาดอย่างสม�่าเสมอ
 ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปต้องตั้งอยู่ในสถานที่สะดวกต่อการเก็บรวบรวมและขนถ่ายมูลฝอยทั่วไป
และอยูห่่างจากแหล่งน�า้เพือ่การอปุโภคบรโิภคและสถานทีป่ระกอบหรอืปรงุอาหาร ตามทีเ่จ้าพนกังานท้องถิน่
ก�าหนดโดยค�าแนะน�าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
 ข้อ ๑๔ ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน�ากลับมาใช้ใหม่ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
และสุขลักษณะดังต่อไปนี้
 (๑) ท�าจากวสัดทุีท่�าความสะอาดง่าย มคีวามแข็งแรง ทนทาน ไม่รัว่ซึม มีฝาปิดมิดชดิ สามารถป้องกนั
สตัว์และแมลงพาหะน�าโรคได้ ขนาดเหมาะสม สามารถเคลือ่นย้ายได้สะดวก และง่ายต่อการถ่ายและเทมูลฝอย
 (๒) มีข้อความว่า “มูลฝอยทั่วไป” หรือ “มูลฝอยน�ากลับมาใช้ใหม่” แล้วแต่กรณี และมีขนาด
และสีของข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
 ข้อ ๑๕ ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน�ากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งมีปริมาตรตั้งแต่
สองลูกบาศก์เมตรขึ้นไป ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้
 (๑) มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีลักษณะปิดมิดชิด สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะ
น�าโรคได้ สะดวกต่อการขนถ่ายมูลฝอย และสามารถล้างท�าความสะอาดได้ง่าย มีระบบรวบรวมและป้องกัน
น�้าชะมูลฝอยไหลปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม
 (๒) มีการท�าความสะอาดอย่างสม�่าเสมอ 
 ภาชนะรองรับมูลฝอยทัว่ไปและมลูฝอยน�ากลบัมาใช้ใหม่ทีม่ขีนาดใหญ่ต้องตัง้อยูใ่นบรเิวณทีเ่หมาะสม
สะดวกต่อการขนย้ายและไม่กีดขวางเส้นทางจราจร แยกเป็นสัดส่วนเฉพาะ พื้นฐานเรียบ มั่นคง แข็งแรง 
ท�าความสะอาดง่าย มีรางหรือท่อระบายน�้าทิ้งหรือระบบบ�าบัดน�้าเสีย เพื่อรวบรวมน�้าเสียไปจัดการตามที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้องก�าหนด ห่างจากแหล่งน�้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและสถานที่ประกอบหรือปรุงอาหารตามที่
เจ้าพนักงานท้องถิ่นก�าหนดโดยค�าแนะน�าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
 ข้อ ๑๖ ให้ราชการส่วนท้องถิน่จดัให้มภีาชนะรองรบัมลูฝอยทัว่ไปและมลูฝอยน�ากลบัมาใช้ใหม่ หรอื
ภาชนะรองรบัมลูฝอยทัว่ไปและมูลฝอยน�ากลบัมาใช้ใหม่ท่ีมีขนาดใหญ่ในทีห่รอืทางสาธารณะตามความเหมาะสม
 ข้อ ๑๗ ราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น 
ที่ด�าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน บุคคลซ่ึงราชการส่วนท้องถ่ินมอบให้ด�าเนินการเก็บมูลฝอยท่ัวไปภายใต้ 
การควบคมุดแูลของราชการส่วนท้องถิน่ และบคุคลซึง่ได้รบัใบอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถ่ินให้ด�าเนนิกจิการ
รบัท�าการเก็บมลูฝอยทัว่ไปโดยท�าเป็นธรุกิจหรอืโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบรกิาร แล้วแต่กรณี 
ต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานซึ่งท�าหน้าที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและคัดแยกมูลฝอยทั่วไป และจัดให้มีอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมส�าหรับผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว
 ผู้ปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจ�าปีและได้รับความรู้ด้านสุขอนามัย
และความปลอดภยัในการท�างาน ตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเง่ือนไขท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินก�าหนดโดยค�าแนะน�า
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
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 ข้อ ๑๘ ในกรณีท่ีราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการ
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่ด�าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน บุคคลซ่ึงราชการส่วนท้องถ่ินมอบให้ด�าเนินการเก็บขน 
หรือก�าจัดมูลฝอยทั่วไปภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น และบุคคลซ่ึงได้รับใบอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ด�าเนินกิจการรับท�าการเก็บ ขน หรือก�าจัดมูลฝอยทั่วไปโดยท�าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี ที่จัดให้มีสถานที่คัดแยกมูลฝอยทั่วไป ต้องด�าเนินการ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้ 
 (๑) เป็นพื้นที่เฉพาะ มีขนาดเพียงพอ เหมาะสม สามารถรองรับมูลฝอยทั่วไปที่จะน�าเข้ามาคัดแยก
ไดม้ีการรักษาบริเวณโดยรอบให้สะอาดและเป็นระเบียบอยู่เสมอ
 (๒) มีแสงสว่างเพียงพอสามารถมองเห็นวัตถุต่าง ๆ ได้ชัดเจน
 (๓) มีการระบายอากาศเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
 (๔) จัดให้มีห้องน�้า ห้องส้วม อ่างล้างมือที่สะอาด เพียงพอ ส�าหรับใช้งานและช�าระล้างร่างกาย
 (๕) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน�าโรค
 (๖) มีการป้องกันฝุ่นละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือการด�าเนินการที่อาจก่อให้เกิด
เหตุร�าคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�าหนด
 (๗) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และมีการบ�ารุงรักษาให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
 (๘) มรีะบบรวบรวมและบ�าบดัน�า้เสยี และน�า้ทิง้ทีร่ะบายออกสูภ่ายนอกเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพน�้าทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�าหนด
 ในกรณีวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มชุมชนด�าเนินการคัดแยกมูลฝอยในลักษณะที่ไม่เป็นการค้าหรือ
แสวงหาก�าไร ต้องแจ้งราชการส่วนท้องถิน่ทีว่สิาหกจิชมุชนหรอืกลุม่ชุมชนนัน้ตัง้อยู ่และให้ราชการส่วนท้องถิน่
ก�ากับดูแลการด�าเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
 ข้อ ๑๙ ห้ามมใิห้ผูป้ระกอบกจิการหรอืผูค้รอบครองโรงงานอตุสาหกรรมทีเ่ป็นแหล่งก�าเนดิมูลฝอย
ทัว่ไปทิง้สิง่ของท่ีไม่ใช้แล้วหรอืของเสยีทัง้หมดทีเ่กิดขึน้จากการประกอบกจิการโรงงาน ของเสยีจากวตัถดิุบ ของเสยี
ทีเ่กดิขึน้ในกระบวนการผลติ ของเสยีทีเ่ป็นผลติภณัฑ์เสือ่มคณุภาพ และของเสียอนัตรายตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน ปะปนกับมูลฝอยทั่วไป

ส่วนที่ ๒
การขนมูลฝอยทั่วไป

 ข้อ ๒๐ ราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่น
อืน่ท่ีด�าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน บคุคลซ่ึงราชการส่วนท้องถ่ินมอบให้ด�าเนนิการขนมลูฝอยทัว่ไปภายใต้
การควบคมุดแูลของราชการส่วนท้องถิน่ และบคุคลซึง่ได้รบัอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถิน่ให้ด�าเนินกิจการ
รับท�าการขนมลูฝอยทัว่ไปโดยท�าเป็นธรุกจิหรอืโดยได้รบัประโยชน์ตอบแทนด้วยการคดิค่าบรกิาร แล้วแต่กรณี 
ต้องจัดให้มีผูป้ฏบิติังานซึง่ท�าหน้าทีข่นมลูฝอยทัว่ไป และจดัให้มอีปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลท่ีเหมาะสม
ส�าหรับผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว อุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน อุปกรณ์
และเครื่องมือป้องกันอัคคีภัย ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลไว้ประจ�ารถเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปด้วย



7ตัวอย่างร่างเทศบัญญัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

 ผู้ปฏิบัติงานเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจ�าปี และผ่าน
การฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการท�างานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก�าหนดโดยค�าแนะน�าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
 ข้อ ๒๑ การด�าเนินการขนมูลฝอยทั่วไปต้องด�าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ
ดังต่อไปนี้
 (๑) ให้แยกขนมูลฝอยตามประเภท หรือก�าหนดวันในการขนตามประเภทของมูลฝอยหรือตามท่ี
ราชการส่วนท้องถิ่นก�าหนด
 (๒) ใช้ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปท่ีมีลักษณะตามท่ีก�าหนดในเทศบัญญัตินี้ และต้องม ี
การท�าความสะอาดยานพาหนะ อปุกรณ์ต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วกบัการขนมูลฝอยท่ัวไป และบรเิวณท่ีจอดเกบ็ยานพาหนะ
เป็นประจ�าทุกวัน
 (๓) ต้องจัดให้มีสถานที่ล้างยานพาหนะ รวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการขนมูลฝอยทั่วไปทีม่ี
ลักษณะเป็นพื้นเรียบ แข็งแรง ทนทาน มีความลาดเอียง น�้าไม่ท่วมขัง ท�าความสะอาดง่าย มีรางหรือท่อระบาย
น�า้เสยีหรอืระบบบ�าบดัน�า้เสยี เพือ่รวบรวมน�า้เสยีไปจัดการตามท่ีกฎหมายก�าหนด และมกีารป้องกนัเหตรุ�าคาญ
และผลกระทบต่อสุขภาพ
 (๔) บรเิวณทีจ่อดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยทัว่ไปมขีนาดกว้างขวางเพยีงพอ มรีางหรอืท่อระบาย
น�้าเสียจากการล้างยานพาหนะเข้าสู่ระบบบ�าบัดน�้าเสีย เว้นแต่อาคารที่ไม่ถูกบังคับให้มีระบบบ�าบัดน�้าเสีย
 (๕) ต้องมีมาตรการควบคุมก�ากับการขนมูลฝอยทั่วไป เพื่อป้องกันการลักลอบทิ้ง
 ข้อ ๒๒ ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
 (๑) ตัวถังบรรจุมูลฝอยทั่วไปมีความแข็งแรงทนทาน ไม่รั่วซึม มีลักษณะปกปิด เป็นแบบที่ง่าย
ต่อการบรรจุ ขนถ่าย และท�าความสะอาด ระดับตัวถังไม่สูงเกินไปหรืออยู่ในระดับท่ีปลอดภัยต่อสุขภาพ
ของผู้ปฏิบัติงานในขณะขนถ่ายมูลฝอยทั่วไป
 (๒) มีการป้องกนัหรอืมกีารติดต้ังภาชนะรองรับน�า้จากมลูฝอย เพือ่มิให้รัว่ไหลตลอดการปฏบิตังิาน 
และน�าน�้าเสียจากมูลฝอยไปบ�าบัดในระบบบ�าบัดน�้าเสีย
 (๓) มีสญัลกัษณ์หรือสญัญาณไฟติดไว้ประจ�ายานพาหนะชนดิไม่ก่อให้เกดิความร�าคาญ และสามารถ
มองเห็นได้ในระยะไกล เปิดให้สัญญาณขณะปฏิบัติงานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
 กรณบุีคคลหรอืนติิบคุคลซึง่ได้รบัมอบจากราชการส่วนท้องถ่ินให้เป็นผูด้�าเนนิการเกบ็ขนหรอืก�าจัด
มูลฝอยทั่วไปภายใต้การดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น ให้บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นแสดงชื่อราชการส่วนท้องถิ่น
ด้วยตัวหนังสือท่ีมีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ท่ีภายนอกตัวถังด้านข้างท้ังสองด้านของยานพาหนะ
ขนมูลฝอยทั่วไป พร้อมกับแสดงแผ่นป้ายขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์
ของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นไว้ที่ยานพาหนะขนมูลฝอยท่ัวไปในบริเวณท่ีบุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้
อย่างชัดเจน
 กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้รับอนุญาต ให้ผู้ได้รับอนุญาตแสดงช่ือบุคคลหรือนิติบุคคล เลขท่ี 
ใบอนุญาตของบริษัทด้วยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้าน
ของยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป พร้อมกับแสดงแผ่นป้ายขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ระบุชื่อ ที่อยู่ 
หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นไว้ที่ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปในบริเวณที่บุคคลภายนอก
สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
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 ข้อ ๒๓ ในกรณีที่มีความจ�าเป็น ราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐ
หรอืราชการส่วนท้องถิน่อืน่ทีด่�าเนนิการภายใต้ข้อตกลงร่วมกนั บคุคลซึง่ราชการส่วนท้องถ่ินมอบให้ด�าเนนิการ
เก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถ่ิน และบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตจาก
เจ้าพนกังานท้องถิน่ให้ด�าเนินกจิการรบัท�าการเกบ็และขนมลูฝอยทัว่ไปโดยท�าเป็นธรุกจิหรอืโดยได้รบัประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี อาจจัดให้มีสถานีขนถ่ายมูลฝอยทั่วไปก็ได้ 
 สถานีขนถ่ายมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่งต้องมีลักษณะและการขนถ่ายที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และสุขลักษณะดังต่อไปนี้

 (๑) มีลักษณะเป็นอาคาร มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยท่ัวไปท่ีต้องพักรอการขนถ่าย 
มีการป้องกันน�้าซึมหรือน�้าเข้า มีการระบายอากาศ และแสงสว่างที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
 (๒) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน�าโรค ฝุ่นละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือ
การด�าเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุร�าคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 (๓) มรีะบบรวบรวมและบ�าบดัน�า้เสยี และน�า้ทิง้ทีร่ะบายออกสูภ่ายนอกเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพน�้าทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่อาคารที่ไม่ถูกบังคับให้มีระบบบ�าบัดน�้าเสีย

ส่วนที่ ๓
การก�าจัดมูลฝอยทั่วไป

 ข้อ ๒๔ ราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่น
อื่นที่ด�าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน บุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ด�าเนินการก�าจัดมูลฝอยทั่วไป
ภายใต้การควบคมุดูแลของราชการส่วนท้องถิน่ และบคุคลซึง่ได้รบัใบอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถิน่ให้ด�าเนนิ
กิจการรับท�าการก�าจัดมูลฝอยท่ัวไปโดยท�าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
แล้วแต่กรณี ต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานซึ่งท�าหน้าที่ก�าจัดมูลฝอยทั่วไป และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคลที่เหมาะสมส�าหรับผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว อุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดข้ึน
จากการปฏิบัติงาน อุปกรณ์และเครื่องมือป้องกันอัคคีภัย ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลติดตั้งไว้ในบริเวณ
สถานที่ก�าจัดมูลฝอยทั่วไปด้วย
 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ก�าจัดมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจ�าปี และผ่าน 
การฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการท�างาน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ทีเ่จ้าพนักงานท้องถิ่นก�าหนดโดยค�าแนะน�าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
 ข้อ ๒๕ การก�าจัดมูลฝอยทั่วไปต้องด�าเนินการ ดังต่อไปนี้
 (๑) ก�าจดัมลูฝอยทัว่ไปโดยวธิหีนึง่วธิใีดตามทีก่�าหนดในเทศบญัญตันิี ้โดยให้ศกึษาความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ก่อนท�าการก่อสร้างระบบก�าจดัมลูฝอยทัว่ไป และมมีาตรการควบคมุก�ากบัการด�าเนนิงาน
ก�าจดัมลูฝอยทัว่ไปในแต่ละวธิใีห้เป็นไปตามสขุลกัษณะการจดัการมลูฝอยทัว่ไป เพือ่ป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม
 (๒) ไม่น�าสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน ของเสีย
จากวตัถดุบิ ของเสยีทีเ่กดิขึน้ในกระบวนการผลติ ของเสยีท่ีเป็นผลติภณัฑ์เสือ่มคณุภาพ และของเสยีอนัตราย
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน มลูฝอยติดเชือ้ และมลูฝอยทีเ่ป็นพษิหรอือนัตรายจากชุมชนมาก�าจัดร่วมกบัมูลฝอยทัว่ไป
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 ข้อ ๒๖ การก�าจัดมูลฝอยทั่วไปให้ด�าเนินการตามวิธีหนึ่งวิธีใด ดังต่อไปนี้
 (๑) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
 (๒) การเผาในเตาเผา
 (๓) การหมักท�าปุ๋ยและการหมักท�าก๊าซชีวภาพ
 (๔) การก�าจัดแบบผสมผสาน
 (๕) วิธีอื่นตามที่รัฐมนตรีก�าหนด
 ข้อ ๒๗ การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ต้องด�าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ผลการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
 (๑) มีสถานที่ตั้งเหมาะสม มีบริเวณเพียงพอในการฝังกลบโดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย เหตุร�าคาญ 
หรือความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นด้วย 
 (๒) มีพ้ืนที่แนวกันชนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่ฝังกลบมูลฝอยทั่วไปเพื่อจัดเป็นพื้นที่
ส�าหรบัปลกูต้นไม้ ถนน รางระบายน�า้ผวิดนิ เพือ่ลดปัญหาด้านทศันยีภาพจากการฝังกลบ และปัญหากลิน่รบกวน
 (๓) มีระบบป้องกันการปนเปื้อนของน�้าใต้ดินจากน�้าชะมูลฝอย โดยมีการบดอัดก้นบ่อด้านล่าง
และด้านข้างให้แน่นและปูด้วยแผ่นวัสดุกันซึม 
 (๔) มีระบบรวบรวมน�้าชะมูลฝอยจากก้นบ่อเพื่อส่งไปยังระบบบ�าบัดน�้าเสียที่สามารถป้องกัน
การปนเปื้อนน�้าใต้ดิน และมีกระบวนการบ�าบัดน�้าชะมูลฝอยให้ได้มาตรฐานน�้าทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 (๕) มีการใช้ดินหรือวัสดุอื่นกลบทับทุกครั้งท่ีมีการน�ามูลฝอยท่ัวไปไปฝังกลบ และปิดการฝังกลบ
เมื่อบ่อฝังกลบเต็ม โดยปิดทับหน้าบ่อฝังกลบด้วยดินหนาอย่างน้อยหกสิบเซนติเมตรหรือวัสดุอื่นที่เหมาะสม 
เพื่อป้องกันกลิ่น การปลิวของมูลฝอย ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงพาหะน�าโรค รวมทั้งไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม
 (๖) มกีารป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน�าโรค ฝุ่นละออง กลิน่ เสยีง ความสัน่สะเทอืน หรือการด�าเนนิการ
ที่อาจก่อให้เกิดเหตุร�าคาญ หรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 (๗) ต้องมรีะบบรวบรวมและระบายก๊าซออกจากหลมุฝังกลบ และมีระบบเผาท�าลายก๊าซ หรอืมรีะบบ
การน�าก๊าซไปใช้ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่น
 (๘) มบ่ีอส�าหรบัตรวจสอบการปนเป้ือนของน�า้ใต้ดิน และในระหว่างการด�าเนินการฝังกลบ ให้รายงาน
ผลการตรวจสอบคุณภาพน�้าต่อราชการส่วนท้องถิ่นด้วย
 ข้อ ๒๘ การเผาในเตาเผาต้องด�าเนนิการให้เป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง ผลการศกึษาความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
 (๑) มสีถานทีต่ัง้เหมาะสม มีขนาดพ้ืนท่ีเหมาะสมกบักระบวนการเผามลูฝอยทัว่ไป มกีารระบายอากาศ
และแสงสว่างที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
 (๒) มีที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะตามเทศบัญญัตินี้
 (๓) มีพืน้ทีแ่นวกนัชนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานท่ีเผามลูฝอยท่ัวไปเพือ่จดัเป็นพืน้ท่ีส�าหรบั
ปลูกต้นไม้ ถนน รางระบายน�้าผิวดิน เพื่อลดปัญหาด้านทัศนียภาพจากการเผาและปัญหากลิ่นรบกวน
 (๔) ต้องเผามูลฝอยทั่วไปที่อุณหภูมิไม่ต�่ากว่าแปดร้อยห้าสิบองศาเซลเซียส และมีระบบควบคุม
คุณภาพอากาศที่ปล่อยออกจากปล่องเตาเผามูลฝอยท่ัวไปให้ได้มาตรฐานควบคุมการปล่อยท้ิงอากาศเสีย 
จากเตาเผามูลฝอยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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 (๕) มกีารป้องกนัสตัว์และแมลงพาหะน�าโรค ฝุน่ละออง กลิน่ เสยีง ความสัน่สะเทอืน หรือการด�าเนินการ
ที่อาจก่อให้เกิดเหตุร�าคาญ หรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 (๖) มกีารบ�าบดัน�า้เสียจากระบบก�าจดั และน�า้เสยีใด ๆ  ทัง้หมดทีเ่กดิขึน้ภายในสถานทีก่�าจดัให้ได้
มาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 (๗) มพีืน้ทีส่�าหรบัเกบ็เถ้าหนกัทีม่กีารป้องกนัผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม และมรีะบบในการน�าเถ้าหนกั
ไปก�าจดัเป็นประจ�า โดยใช้วธิกีารฝังกลบอย่างถกูหลกัสขุาภบิาล (Sanitary Landfill) ทีม่กีารป้องกนัน�า้ชะขีเ้ถ้า
ปนเปื้อนแหล่งน�้าผิวดินและใต้ดิน หรือมีระบบการน�าเถ้าหนักไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น
 (๘) มีพื้นที่ส�าหรับเก็บเถ้าลอยที่มีการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีระบบในการน�าเถ้า
ลอยออกไปก�าจดัเป็นประจ�า โดยใช้วธิกีารฝังกลบอย่างปลอดภยั (Secured Landfill) ตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
หรือมีระบบการน�าเถ้าลอยไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น
 ข้อ ๒๙ การหมกัท�าปุย๋และการหมกัท�าก๊าซชวีภาพ ต้องด�าเนนิการให้เป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
ผลการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
 (๑) มีสถานที่ตั้งเหมาะสม
 (๒) มรีะบบคดัแยกมลูฝอยทัว่ไปเพือ่น�ามาหมกัท�าปุย๋หรอืท�าก๊าซชวีภาพ ซึง่อาจมอีาคารทีม่ขีนาด
พื้นที่เหมาะสม และมีการระบายอากาศและแสงสว่างที่เพียงพอต่อการคัดแยกดังกล่าว
 (๓) มีระบบบ�าบัดกลิ่นจากมูลฝอยทั่วไปภายในอาคารคัดแยกมูลฝอยทั่วไป
 (๔) มกีารป้องกนัสตัว์และแมลงพาหะน�าโรค ฝุน่ละออง กลิน่ เสยีง ความสัน่สะเทอืน หรือการด�าเนินการ
ที่อาจก่อให้เกิดเหตุร�าคาญ หรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 (๕) มลูฝอยทัว่ไปจากการคดัแยกส่วนทีห่มกัท�าปุย๋หรอืหมกัท�าก๊าซชวีภาพไม่ได้ ต้องมรีะบบก�าจดั 
หรือส่งไปก�าจดัโดยวธิกีารฝังกลบอย่างถกูหลกัสขุาภบิาลหรอืการเผาในเตาเผา หรอือาจมกีารน�ามลูฝอยทัว่ไป
ที่น�ากลับมาใช้ใหม่ได้ไปใช้ประโยชน์
 (๖) ต้องบ�าบัดน�้าชะมูลฝอยทั่วไป น�้าเสียจากสถานที่คัดแยก และสถานที่หมักท�าปุ๋ยหรือท�าก๊าซ
ชีวภาพให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 (๗) กรณหีมักท�าก๊าซชวีภาพ บ่อหมกัต้องเป็นระบบปิด มกีารน�าก๊าซชวีภาพไปใช้ประโยชน์ และมรีะบบ
เผาก๊าซทิ้งกรณีระบบการใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพหยุดการท�างาน 
 ข้อ ๓๐ การก�าจัดแบบผสมผสานโดยใช้วิธีการก�าจัดมูลฝอยทั่วไปมากกว่าหนึ่งวิธี ต้องด�าเนินการ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะของแต่ละวิธีที่ก�าหนดตามเทศบัญญัตินี้ 

หมวด ๓
ใบอนุญาต

  
 ข้อ ๓๑ ห้ามมิให้ผู้ใดด�าเนินกิจการรับท�าการขน หรือก�าจัดมูลฝอยทั่วไป โดยท�าเป็นธุรกิจหรือ
โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 ข้อ ๓๒ ผูใ้ดประสงค์จะเป็นผูด้�าเนนิกิจการรบัท�าการขน หรอืก�าจดัมูลฝอยท่ัวไปโดยท�าเป็นธรุกจิหรอื
โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตราชการส่วนท้องถิ่น จะต้องยื่นค�าขอรับใบอนุญาต
ตามแบบที่ก�าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 
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 (๑) ส�าเนาบัตรประจ�าตัว (ประชาชน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ อื่นๆระบุ...........)
 (๒) ส�าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 (๓) อื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก�าหนดและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
 ข้อ ๓๓ เมือ่ได้รบัค�าขอรบัใบอนญุาตหรอืค�าขอต่ออายใุบอนญุาต ให้เจ้าพนกังานท้องถิน่ตรวจสอบ
ความถูกต้องของค�าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นค�าขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อด�าเนินการ หากไม่สามารถด�าเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดท�า
บนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลกัฐานยืน่เพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่�าหนด โดยให้เจ้าหน้าที่
และผู้ยื่นค�าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
 เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค�าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค�าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก�าหนดใน
เทศบัญญัตินี้
 ในกรณีที่มีเหตุจ�าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค�าสั่งไม่อนุญาต
ได้ภายในก�าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้องมี
หนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ�าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก�าหนดเวลาตามวรรคสอง 
หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็น
หนงัสอืให้ผูย้ืน่ค�าขอทราบถงึเหตแุห่งความล่าช้าทกุเจด็วนัจนกว่าจะพจิารณาแล้วเสรจ็ พร้อมส�าเนาแจ้ง ก.พ.ร. 
ทราบทุกครั้ง
 ข้อ ๓๔ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้า (หรือตามท่ีเห็นสมควร) วันนับแต่วันท่ี 
ได้รับหนงัสอืแจ้งการอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถิน่ เว้นแต่จะมเีหตอัุนสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนกังานท้องถิน่
ทราบแล้ว 
 ข้อ ๓๕ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และ
ให้ใช้ได้เพียงในเขตอ�านาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น
 การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องย่ืนค�าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค�าขอพร้อมกับ
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
 ข้อ ๓๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย 
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
 ข้อ ๓๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท�าลาย หรือช�ารุดในสาระที่ส�าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่น
ค�าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท�าลาย หรือช�ารุด ตามแบบ
ที่ก�าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้
 การขอรบัใบแทนใบอนญุาตและการออกใบแทนใบอนญุาตให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเง่ือนไข
ดังต่อไปนี้
 (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค�าขอรับใบแทนใบอนุญาตน�าส�าเนาบันทึกการแจ้งความ
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
 (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท�าลาย หรือช�ารุดในสาระที่ส�าคัญ ให้ผู้ยื่นค�าขอรับใบแทนใบอนุญาต
น�าใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
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 ข้อ ๓๘ ในกรณทีีป่รากฏว่าผูร้บัใบอนญุาตตามเทศบญัญตันิี ้ไม่ปฏบิตัหิรอืปฏบิตัไิม่ถกูต้องตามบท
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาตในเรือ่งท่ีก�าหนดไว้เกีย่วกบัการประกอบกจิการตามท่ีได้รบัใบอนญุาตตามเทศบัญญตันิี ้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอ�านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
 ข้อ ๓๙ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจออกค�าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
 (๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
 (๒) ต้องค�าพพิากษาถงึทีส่ดุว่าได้กระท�าความผดิตามพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕
 (๓) ไม่ปฏบิติัหรอืปฏบิตัไิม่ถกูต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง 
หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องท่ีก�าหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามท่ีได้
รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรง
ต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด�ารงชีพของประชาชน
 ข้อ ๔๐ ค�าสัง่พกัใช้ใบอนญุาตและค�าสัง่เพกิถอนใบอนญุาต ให้ท�าเป็นหนงัสอืแจ้งให้ผูร้บัใบอนญุาต
ทราบ ในกรณทีีไ่ม่พบผูร้บัใบอนญุาต หรอืผูร้บัใบอนญุาตไม่ยอมรบัค�าสัง่ดงักล่าว ให้ส่งค�าสัง่โดยทางไปรษณย์ี
ตอบรับ หรือให้ปิดค�าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล�าเนาหรือส�านักท�าการงานของผู้รับใบอนุญาต 
และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค�าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค�าสั่งไปถึง หรือวันปิดค�าสั่ง แล้วแต่กรณี
 ข้อ ๔๑ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส�าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก�าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

หมวด ๔
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ

  

 ข้อ ๔๒ เจ้าของหรอืผู้ครอบครองอาคารหรอืสถานทีใ่ด ๆ  ซึง่อยูใ่นเขตพืน้ทีก่ารให้บรกิารขนมลูฝอย
ทั่วไป ของราชการส่วนท้องถิ่น หรือเขตพื้นที่ท่ีราชการส่วนท้องถ่ินมอบให้บุคคลอื่นด�าเนินการแทนจะต้อง 
เสียค่าธรรมเนียมการให้บริการขน และก�าจัดมูลฝอยท่ัวไปแก่ราชการส่วนท้องถ่ินตามอัตราท่ีก�าหนดไว้
ท้ายเทศบญัญตัน้ีิ ทัง้นี ้การจดัเกบ็ค่าธรรมเนยีมการก�าจดัมลูฝอยทัว่ไป ราชการส่วนท้องถิน่จะต้องด�าเนนิการ
ให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามที่ก�าหนดในเทศบัญญัตินี้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 ข้อ ๔๓ ผู ้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีก�าหนดไว้
ท้ายเทศบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตส�าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาต
สิ้นอายุส�าหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังด�าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม
ภายในเวลาที่ก�าหนด ให้ช�าระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ�านวนค่าธรรมเนียมท่ีค้างช�าระ เว้นแต่ผู้ได ้
รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด�าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก�าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
 ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช�าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด�าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจ�านวน 
 ข้อ ๔๔ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น
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หมวด ๕
ค่าบริการขั้นสูง

  

 ขอ้ ๔๕ ผู้ได้รับใบอนญุาตให้เปน็ผู้ด�าเนนิกิจการตามเทศบัญญตัินี้จะพึงเรยีกเกบ็คา่บริการจากผู้ใช้
บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามที่ก�าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้

หมวด ๖
บทก�าหนดโทษ

  

 ข้อ ๔๖ ผูใ้ดฝ่าฝืนค�าสัง่ของเจ้าพนกังานหรือไม่ปฏบัิตติามเทศบัญญติันีต้้องระวางโทษตามท่ีก�าหนด
ไว้ในบทก�าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

บทเฉพาะกาล
(ถ้าไม่มีหมวดนี้ให้ตัดออก)

  

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

 ประกาศ ณ วันที่………………....... 

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

    เห็นชอบ

(ลงชื่อ)
 (…………………………)

ผู้ว่าราชการจังหวัด………………… 
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อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการขน ก�าจัด และการออกใบอนุญาต
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาล……………………..

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)
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  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�าการขน หรือก�าจัดมูลฝอยทั่วไปโดยท�าเป็นธุรกิจ

หรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 

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

 (ข) รับท�าการก�าจัดมูลฝอยทั่วไป ฉบับละ .... บาท
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อัตราค่าบริการขั้นสูงการให้บริการขน และก�าจัด

ท้ายเทศบัญญัติเทศบาล……………………..

การจัดการมูลฝอยทั่วไป  

พ.ศ. ….

๑. ค่าขนมูลฝอยทั่วไป 

 (ก) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป 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)
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  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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แบบค�าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต

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

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

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

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

โดย..............................................................................................................................................ผูม้อี�านาจลงนาม 

แทนนิตบิคุคลปรากฏตาม......................................................................................................................................

ทีอ่ยูเ่ลขที.่..............................หมูท่ี.่..............ตรอก/ซอย.......................................ถนน......................................... 

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

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

 ๒. พร้อมค�าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้วดังนี้

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

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

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

    หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

    ใบมอบอ�านาจ(ในกรณีที่มีการมอบอ�านาจ)

    ส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

    หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ�านาจลงนามแทนนิติบุคคล

    เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก�าหนด คือ

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

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

 ขอรับรองว่าข้อความในค�าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ

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

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

ค�าขอเลขที่......./...........

(เจ้าหน้าที่กรอก)
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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)..............................................................

ดังนั้น กรุณาน�าเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน......วันนับตั้งแต่วันนี้

เป็นต้นไป

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

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

                ต�าแหน่ง...........................................
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ที่ .........................    ส�านักงาน..................................................

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

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

เรื่อง ค�าแนะน�าให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ

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

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

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

ราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับค�าขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น

 เน่ืองจากเจ้าพนกังานได้ตรวจสภาพด้านสขุลกัษณะของสถานที ่เครือ่งมอืหรอือปุกรณ์ ระบบก�าจดั

หรอืบ�าบดัของเสยีและอืน่ๆ ของสถานทีป่ระกอบกจิการของท่านแล้วพบว่ายงัไม่ถกูต้อง ครบถ้วน ตามทีก่�าหนด

ไว้ใน

ข้อก�าหนดของท้องถิ่น ดังนี้

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

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

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

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

 ฉะนั้น จึงขอให้ท่านแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์เพื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะได้ด�าเนินการพิจารณา

การอนุญาตต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ)

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

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

                  เจ้าพนักงานท้องถิ่น

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

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

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

เรื่อง รายงานผลการตรวจสภาพของสถานที่ประกอบกิจการเพื่อประกอบการพิจารณาการอนุญาต

เรียน เจ้าพนักงานท้องถิ่น

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

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

 จากการตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ระบบก�าจัดหรือบ�าบัด

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับค�าขออนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น

  เน่ืองจากมีเหตุจ�าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่สามารถออกใบอนุญาตหรือยังไม่สามารถมีค�าสั่ง

ไม่อนุญาตได้ภายในเวลา ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับค�าขอดังกล่าวดังนี้

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

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

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

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

......... และต้องขออภัย มา ณ โอกาสนี้ด้วย

  

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ)

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

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

                  เจ้าพนักงานท้องถิ่น

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

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

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

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

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

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

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

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

ราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับค�าขออนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น

 บดัน้ี เจ้าพนกังานท้องถิน่ได้พจิารณาออกใบอนญุาตให้แก่ท่านเรยีบร้อยแล้ว จงึขอให้ท่านมาติดต่อ

ขอรับใบอนุญาต ณ ส�านักงาน...........................................................................ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันได้รับ

หนังสือนี้ 

 ทั้งน้ี หากท่านไม่สามารถมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาดังกล่าว กรุณาแจ้งให้เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นทราบด้วย

  

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ)

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

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

                  เจ้าพนักงานท้องถิ่น

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

.....................................
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ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ..................................................................

เล่มที่..........เลขที่............./................
 (๑) เจ้าพนกังานท้องถิน่อนุญาตให้........................................................................สญัชาต.ิ...................
อยูบ้่านเลขที.่.............หมูท่ี.่.......ต�าบล.............................อ�าเภอ...........................จงัหวดั......................................
หมายเลขโทรศัพท์...........................................
 ชื่อสถานประกอบกิจการ........................................................... ประเภท........................................ 
ตัง้อยูเ่ลขที.่.....................หมูท่ี.่.........ต�าบล.............................อ�าเภอ...........................จังหวดั..............................
หมายเลขโทรศัพท์..................................
 อตัราค่าธรรมเนยีมปีละ.....................บาท(.........................................................) ตามใบเสรจ็รบัเงนิ
เล่มที่...........เลขที่.................ลงวันที่............................................
 (๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�าหนด
ในข้อก�าหนดของท้องถิ่น
 (๓) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ 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) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ
ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท
 (๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นค�าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาต
สิ้นอายุ

(มีต่อด้านหลัง)
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รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม

วัน/เดือน/ปี

ที่ออกใบอนุญาต

วัน/เดือน/ปี

ที่สิ้นอายุใบอนุญาต

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ)

เจ้าพนักงานท้องถิ่นเล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ปี



26 ตัวอย่างร่างเทศบัญญัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

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

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

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

เรื่อง ค�าสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ

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

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

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

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

และเจ้าพนักงานได้มีหนังสือแจ้งค�าแนะน�าให้ท่านแก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการให้ถูกต้อง 

ครบถ้วน ตามที่ก�าหนดไว้ในข้อก�าหนดของท้องถิ่นภายในเวลาที่ก�าหนด ตามที่อ้างถึงนั้น 

 จากการตรวจสอบปรากฏว่าท่านไม่สามารถแก้ไขปรบัปรงุสภาพของสถานทีป่ระกอบกจิการให้ถกูต้อง 

ครบถ้วน ตามที่ก�าหนดไว้ในข้อก�าหนดของท้องถิ่น ดังนี้

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

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

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

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

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

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

เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีค�าสั่งไม่ออกใบอนุญาตให้ท่านประกอบกิจการตามที่ได้ยื่นค�าขอไว้

  อนึง่ หากท่านไมพ่อใจค�าสัง่นี ้ท่านมสีทิธอิทุธรณ์ต่อรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุได้ภายใน

สามสิบวันนับแต่วันทราบค�าสั่งนี้

 ทั้งนี้ การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามค�าสั่ง เว้นแต่รัฐมนตรีจะเห็นสมควรให้มีการทุเลา

การบังคับตามค�าสั่งนั้นไว้ชั่วคราว

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ)

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

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

                  เจ้าพนักงานท้องถิ่น

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

..................................... 
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

พ.ศ. ....

หลักการ

 ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

เหตุผล

 โดยท่ีการจัดการมูลฝอยติดเชือ้ทีไ่ม่ถูกต้องด้วยสขุลกัษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน 
การจดัการมลูฝอยตดิเชือ้ทีเ่หมาะสมและถกูสขุลกัษณะจะควบคมุและป้องกนัไม่ให้มกีารแพร่กระจายของโรค
และไม่ก่อให้เกดิเหตุเดือดร้อนร�าคาญต่อประชาชน และไม่ก่อให้เกดิมลพษิต่อสิง่แวดล้อมอกีด้วย ซึง่การจดัการ
มูลฝอยติดเชื้อมีขั้นตอนการด�าเนินการหลายขั้นตอนตั้งแต่การเก็บ ขน และก�าจัด สมควรก�าหนดหลักเกณฑ์  
วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ หลักเกณฑ์การอนุญาตให้บุคคลใด 
เป็นผู้ด�าเนนิกิจการรับท�าการเกบ็ ขน หรือก�าจดัมลูฝอยตดิเชือ้โดยท�าเป็นธรุกจิหรอืโดยได้รบัประโยชน์ตอบแทน
ด้วยการคิดค่าบริการ และอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน หรือก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อของราชการ
ส่วนท้องถิ่นและอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด�าเนินกิจการรับท�าการเก็บ ขน หรือ
ก�าจดัมลูฝอยตดิเชือ้โดยท�าเป็นธรุกจิหรือโดยได้รบัประโยชน์ตอบแทนด้วยการคดิค่าบริการ จงึตราเทศบญัญตันิี้
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( ร่าง )
เทศบัญญัติเทศบาล……………………..

การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
พ.ศ. ….

  
 โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมประกอบมาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ 
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เทศบาล……..........…โดยความเห็นชอบ
ของสภาเทศบาล…….......…และผู้ว่าราชการจังหวัด……..........…จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาล........…………การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ….”
 ข้อ ๒ เทศบญัญตันิีใ้ห้ใช้บงัคบัในเขตเทศบาล………. ตัง้แต่เมือ่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผยทีส่�านกังาน
เทศบาล………..แล้วเจ็ดวัน 
 ข้อ ๓ ในเทศบัญญัตินี้
 “มูลฝอยติดเชื้อ” หมายความว่า มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ในปริมาณหรือมีความเข้มข้น ซึ่งถ้ามี
การสัมผัสหรือใกล้ชิดกับมูลฝอยนั้นแล้วสามารถท�าให้เกิดโรคได้
 กรณีมูลฝอยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นหรือใช้ในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์และการรักษา
พยาบาล การให้ภูมิคุ้มกันโรคและการทดลองเก่ียวกับโรค และการตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว์ รวมท้ัง
ในการศึกษาวิจัยเรื่องดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นมูลฝอยติดเชื้อ
 (๑) ซากหรือช้ินส่วนของมนษุย์หรือสัตว์ท่ีเป็นผลมาจากการผ่าตดั การตรวจชนัสตูรศพหรอืซากสตัว์ 
และการใช้สัตว์ทดลอง
 (๒) วัสดุของมีคม เช่น เข็ม ใบมีด กระบอกฉีดยา หลอดแก้ว ภาชนะที่ท�าด้วยแก้ว สไลด์ และ
แผ่นกระจกปิดสไลด์
 (๓) วัสดุซึ่งสัมผัสหรือสงสัยว่าจะสัมผัสกับเลือด ส่วนประกอบของเลือด ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเลือด 
สารน�้าจากร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์ หรือวัคซีนที่ท�าจากเชื้อโรคที่มีชีวิต เช่น ส�าลี ผ้าก๊อส ผ้าต่างๆ และท่อยาง
 (๔) มูลฝอยทุกชนิดที่มาจากห้องรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ
 “การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ” หมายความว่า กระบวนการด�าเนินการตั้งแต่การเก็บ ขน และก�าจัด
มูลฝอยติดเชื้อ 
 “ห้องรกัษาผูป่้วยตดิเชือ้ร้ายแรง” หมายความว่า ห้องรกัษาผูป่้วยซึง่ตดิเช้ือร้ายแรงตามทีก่ระทรวง
สาธารณสุขก�าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 “สถานบริการการสาธารณสุข” หมายความว่า
 (๑) สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และหมายความรวมถึงสถานพยาบาล
ของทางราชการ
 (๒) สถานพยาบาลสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ และหมายความรวมถึง
สถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ
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 “สถานพยาบาลของทางราชการ” หมายความว่า สถานพยาบาลของราชการส่วนกลาง ราชการ

ส่วนภมูภิาค ราชการส่วนท้องถิน่ สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลของหน่วยงานอืน่ของรฐั ตามทีก่ระทรวง

สาธารณสุขก�าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 “สถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ” หมายความว่า สถานพยาบาลสัตว์ของราชการส่วนกลาง 

ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลสัตว์ของหน่วยงานอื่นของรัฐ

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 “ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย” หมายความว่า ห้องปฎิบัติการเชื้ออันตรายที่มิได้ตั้งอยู่ภายใน

สถานบริการการสาธารณสขุ ซึง่ได้แก่ ห้องปฏบิตักิารตรวจวเิคราะห์สารเคมแีละจลุนิทรย์ีในวัตถตุวัอย่างจากร่างกาย

มนุษย์หรือสัตว์ทีอ่าจก่อให้เกดิเชือ้อนัตราย และห้องปฏบัิตกิารทดสอบด้านสาธารณสขุท่ีท�าการตรวจวเิคราะห์

คณุภาพ ส่วนประกอบ และความปลอดภยัของผลติภัณฑ์สขุภาพทีอ่าจก่อให้เกิดเชือ้อนัตราย ทัง้นี ้ตามลกัษณะ

และเงื่อนไขที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 “ผู้ประกอบกจิการสถานบรกิารการสาธารณสขุ” หมายความว่า ผูไ้ด้รบัใบอนญุาตให้ประกอบกจิการ

สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และผูไ้ด้รบัใบอนญุาตให้ตัง้สถานพยาบาลสตัว์ตามกฎหมาย

ว่าด้วยสถานพยาบาลสตัว์ และหมายความรวมถงึราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมภิาค ราชการส่วนท้องถิน่ 

สภากาชาดไทย และหน่วยงานอื่นของรัฐท่ีจัดต้ังสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตว์

ของทางราชการ

 “ผูด้�าเนนิการสถานบรกิารการสาธารณสขุ” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนญุาตให้ด�าเนนิการสถานพยาบาล

ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และผูไ้ด้รบัใบอนญุาตให้ด�าเนนิการสถานพยาบาลสตัว์ตามกฎหมายว่าด้วย

สถานพยาบาลสัตว์ และหมายความรวมถึงผู้อ�านวยการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งรับผิดชอบ

ด�าเนินการสถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ

 “ผู้ประกอบกจิการห้องปฏบิตักิารเชือ้อนัตราย” หมายความว่า เจ้าของหรอืผูค้รอบครองห้องปฏบิตักิาร

เชื้ออันตราย

 “ผูด้�าเนนิการห้องปฏบิตักิารเชือ้อนัตราย” หมายความว่า ผูจ้ดัการหรอืเจ้าหน้าทีท่ีเ่รยีกชือ่อย่างอืน่

ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบด�าเนินการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย

 “ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาล..........................

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

 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

 ข้อ ๔ ให้นายกเทศมนตรี………….เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอ�านาจ

ออกระเบียบ ประกาศ หรือค�าสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
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หมวด ๑
บททั่วไป

  ข้อ ๕ การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขตราชการส่วนท้องถิ่นเป็นอ�านาจของราชการส่วนท้องถิ่น 
 ในการด�าเนินการตามวรรคหนึ่ง ราชการส่วนท้องถิ่นอาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการ
ส่วนท้องถิ่นอื่นด�าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้ 
 ในกรณทีีม่เีหตอุนัสมควรราชการส่วนท้องถิน่อาจมอบให้บคุคลใดด�าเนนิการขน หรอืก�าจัดมลูฝอย
ติดเชื้อแทนภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถ่ินหรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด�าเนินกิจการ
รับท�าการขน หรอืก�าจดัมลูฝอยตดิเชือ้โดยท�าเป็นธรุกจิหรอืโดยได้รบัประโยชน์ตอบแทนด้วยการคดิค่าบรกิารก็ได้
 บทบัญญัติตามข้อนี้ มิให้ใช้บังคับกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วซ่ึงต้องจัดการ
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน แต่ให้ผู้ด�าเนินกจิการโรงงานทีม่สีิง่ปฏกิลูหรอืวสัดทุีไ่ม่ใช้แล้วและผูด้�าเนนิกจิการรบัท�าการขน 
หรือก�าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วดังกล่าวแจ้งการด�าเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
 ข้อ ๖ ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมอบให้บุคคลอื่นด�าเนินการขนมูลฝอยติดเชื้อแทน หรือ 
จะอนุญาตให้บุคคลใดด�าเนินกิจการขนมูลฝอยติดเช้ือโดยท�าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน
ด้วยการคดิค่าบรกิาร ให้เจ้าพนกังานท้องถิน่ประกาศก�าหนดเขตพืน้ทีท่ีร่าชการส่วนท้องถิน่มอบให้บคุคลอืน่ด�าเนนิการ
ขนมูลฝอยติดเชื้อแทน หรือเขตพื้นที่การอนุญาตให้บุคคลใดด�าเนินกิจการขนมูลฝอยติดเชื้อโดยท�าเป็นธุรกิจ
หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 
 ข้อ ๗ ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท ทิ้ง หรือท�าให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะ ซึ่งมูลฝอยติดเชื้อ นอกจาก
ถ่าย เท หรือทิ้ง หรือก�าจัด ณ สถานที่ หรือตามวิธีที่ราชการส่วนท้องถิ่นก�าหนดหรือจัดให้
 ให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดให้มีสถานที่ถ่าย เท หรือทิ้งมูลฝอยติดเชื้อในที่หรือทางสาธารณะ
หรือก�าหนดให้มีวิธีก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ถ่าย เท หรือทิ้งโดยวิธีอื่นตามมาตรฐานที่ก�าหนดตามเทศบัญญัตินี้ 
รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 ข้อ ๘ ห้ามมิให้ผู้ใดท�าการเก็บ ขน และก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อ เว้นแต่จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงือ่นไขทีก่�าหนดตามเทศบญัญตันิี ้รวมทัง้กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบญัญติั
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
 ข้อ ๙ เทศบญัญตัใินส่วนทีว่่าด้วยการก�าจดัมลูฝอยตดิเชือ้ให้ใช้บงัคบัแก่ผูป้ระกอบกจิการสถานบริการ
การสาธารณสขุหรอืผู้ประกอบกิจการห้องปฏบิตักิารเช้ืออนัตรายทีด่�าเนนิการก�าจดัมลูฝอยตดิเชือ้ด้วยตนเอง
ด้วย และให้สถานบริการการสาธารณสุขหรือห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายนั้นแจ้งให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดส่ง
เจ้าหน้าท่ีไปท�าการตรวจสอบระบบก�าจัดมูลฝอยติดเช้ือให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก�าหนด และเมื่อราชการ
ส่วนท้องถ่ินได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ผู้ด�าเนินการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผู้ด�าเนินการห้องปฏิบัติการ
เชื้ออันตรายดังกล่าวจึงจะด�าเนินการก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยตนเองได้
 ข้อ ๑๐ ในการปฏบิตักิารตามเทศบญัญตันิี ้ให้ผูป้ระกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสขุ ผูป้ระกอบ
กิจการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย และราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ด�าเนินการ
ก�าจดัมูลฝอยตดิเช้ือภายใต้การควบคมุดแูลของราชการส่วนท้องถิน่ และบคุคลซึง่ได้รบัใบอนญุาตจากเจ้าพนกังาน
ท้องถิน่ให้ด�าเนนิกจิการรบัท�าการขน และก�าจัดมูลฝอยตดิเชือ้โดยท�าเป็นธุรกจิหรอืโดยได้รบัประโยชน์ตอบแทน
ด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี ด�าเนินการดังต่อไปนี้
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 (๑) ในการเก็บและหรือขนมูลฝอยติดเชื้อ ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บและหรือขน
มูลฝอยติดเชื้อ อย่างน้อยหนึ่งคน โดยเจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติส�าเร็จการศึกษาไม่ต�่ากว่าปริญญา
ตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ในด้านสาธารณสุข สุขาภิบาล ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ด้านใดด้านหนึ่ง
 (๒) ในการก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อ ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อ
อย่างน้อยสองคน โดยคนหนึง่ต้องมคีณุสมบตัติามทีก่�าหนดใน (๑) ส่วนอกีคนหนึง่ต้องมคีณุสมบตัสิ�าเร็จการศกึษา
ไม่ต�่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ในด้านสุขาภิบาลวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และ
วิศวกรรมเครื่องกล ด้านใดด้านหนึ่ง
 (๓) ในกรณีที่มีการด�าเนินการทั้ง (๑) และ (๒) จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บขน และ
ก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อ อย่างน้อยสองคน ซึ่งมีคุณสมบัติตาม (๒) ก็ได้
 ความในวรรคหน่ึงไม่ใช้บงัคับแก่การเกบ็ การขน และการก�าจัดมลูฝอยตดิเช้ือด้วยตนเองของราชการ
ส่วนท้องถิน่หรือสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสตัว์ของทางราชการแต่ราชการส่วนท้องถ่ิน
หรือสถานพยาบาลของทางราชการหรอืสถานพยาบาลสตัว์ของทางราชการนัน้จะต้องแต่งตัง้เจ้าหน้าทีข่องตน 
อย่างน้อยหนึง่คน ซึง่มคีณุสมบตัติาม (๒) ในสาขาวชิาวิทยาศาสตร์หรอืสาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์ ด้านใดด้านหนึง่ 
เป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บ การขนและการก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อนั้น
 ราชการส่วนท้องถิน่สองแห่งหรอืหลายแห่งท่ีอยูใ่กล้เคยีงกนัอาจด�าเนนิกจิการร่วมกนัในการเกบ็ขน 
และหรือก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นแห่งใดแห่งหนึ่ง อย่างน้อยหนึ่งคน 
ซึง่มคีณุสมบตัติาม (๒) ในสาขาวชิาวทิยาศาสตร์หรอืสาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์ ด้านใดด้านหน่ึงเป็นเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบในการเก็บ ขน และหรือก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อร่วมกันก็ได้
 เจ้าหน้าทีร่บัผดิชอบในการเกบ็ ขน และหรือก�าจดัมลูฝอยตดิเชือ้ตามวรรคหนึง่ วรรคสองและวรรคสาม 
อาจแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกซึ่งมีคุณสมบัติดังกล่าวก็ได้
 ข้อ ๑๑ ในการเกบ็และหรอืก�าจดัมลูฝอยติดเช้ือภายในสถานบริการการสาธารณสุข ซึง่มิใช่สถานพยาบาล
ของทางราชการและสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการหรือภายในห้องปฏิบัติการเช้ืออันตรายของเอกชน 
ให้ผูป้ระกอบกจิการสถานบรกิารการสาธารณสขุหรอืผูป้ระกอบกจิการห้องปฏบัิตกิารเช้ืออนัตราย ควบคมุดแูล
ให้ผูด้�าเนนิการสถานบรกิารการสาธารณสขุหรอืผูด้�าเนนิการห้องปฏบิตักิารเชือ้อนัตรายจดัให้มีเจ้าหน้าทีร่บัผดิชอบ
ในการเก็บและหรอืก�าจดัมลูฝอยตดิเชือ้ตามเทศบญัญัตนิี ้และด�าเนนิการเก็บและหรือก�าจดัมูลฝอยตดิเชือ้ทีเ่กดิข้ึน
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้ 
 ข้อ ๑๒ ในการเก็บ ขน และหรือก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อของราชการส่วนท้องถิ่นหรือสถานพยาบาล
ของทางราชการหรอืสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ ให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภมิูภาค ราชการส่วนท้องถิน่ 
สภากาชาดไทย หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่จัดต้ังสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตว์
ของทางราชการ แล้วแต่กรณ ีควบคมุดแูลให้เจ้าพนกังานท้องถิน่หรอืผูด้�าเนนิการสถานพยาบาลของทางราชการ
หรือผู้ด�าเนินการสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการนั้นแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บ ขน และหรือ
ก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อเทศบัญญัตินี้ ด�าเนินการเก็บ ขน และหรือก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ก�าหนดในเทศบัญญัตินี้ 
 ในการขน และหรือการก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อของบุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ด�าเนินการขน
และการก�าจดัมลูฝอยตดิเชือ้แทนภายใต้การควบคมุดแูลของราชการส่วนท้องถิน่ และของบคุคลซึง่ได้รบัใบอนญุาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ด�าเนินกิจการรับท�าการเก็บ ขน และก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยท�าเป็นธุรกิจหรือ
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โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบรกิาร ให้ราชการส่วนท้องถ่ินหรือเจ้าพนกังานท้องถ่ิน แล้วแต่กรณี 
ควบคมุดแูลให้บคุคลดงักล่าวจดัให้มเีจ้าหน้าทีผู่ร้บัผดิชอบตามเทศบญัญตันิี ้และด�าเนนิการเก็บ ขน และหรอื
ก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่ก�าหนดในเทศบัญญัตินี้ 
 ในการมอบให้บุคคลใดด�าเนินการขนและก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อ หรือการออกใบอนุญาตให้บุคคลใด
ด�าเนินกิจการรับท�าการเก็บ ขน และหรือก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นก�าหนดระยะเวลา
และเส้นทางขน ตลอดจนเงื่อนไขหรือข้อปฏิบัติอื่น ๆ  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง ให้บุคคลดังกล่าวถือปฏิบัติไว้ด้วย
 ข้อ ๑๓ บุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ด�าเนินการขนและก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อแทนภายใต้
การควบคมุดแูลของราชการส่วนท้องถิน่ และบคุคลซึง่ได้รบัใบอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถ่ินให้ด�าเนนิกจิการ
รับท�าการเก็บมูลฝอยติดเชื้อ โดยท�าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่
กรณ ีมหีน้าทีค่วบคมุดูแลการปฏบิติังานของเจ้าหน้าทีร่บัผดิชอบในการเกบ็ การขน และหรอืการก�าจดัมลูฝอย
ติดเชื้อ และด�าเนินการเก็บ ขน และหรือก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก�าหนด 
ในเทศบัญญัตินี ้
 ข้อ ๑๔ ให้ผู้ด�าเนินการสถานบริการการสาธารณสุข ผู้ด�าเนินการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย และ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บ การขน และหรือการก�าจัดมูลฝอย
ตดิเชือ้ของตน และด�าเนนิการเกบ็ ขน และก�าจดัมลูฝอยตดิเชือ้ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขทีก่�าหนด
ในเทศบัญญัตินี้ 

หมวด ๒
หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 

ส่วนที่ ๑
การเก็บมูลฝอยติดเชื้อ

 ข้อ ๑๕ ให้เก็บบรรจุมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะส�าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ ดังต่อไปนี้
 (๑) มลูฝอยตดิเชือ้ประเภทวัสดุของมคีม ให้เก็บบรรจใุนภาชนะส�าหรับบรรจมุลูฝอยตดิเชือ้ทีเ่ป็นกล่อง
หรือถัง
 (๒) มลูฝอยติดเช้ืออืน่ซึง่มิใช่ประเภทวสัดขุองมีคม ให้เกบ็บรรจใุนภาชนะส�าหรบับรรจมุลูฝอยตดิเชือ้
ที่เป็นถุง 
 ภาชนะส�าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง ต้องใช้เพียงครั้งเดียวและต้องท�าลายพร้อมกับ
การก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อนั้น
 ข้อ ๑๖ ภาชนะส�าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
 (๑) ภาชนะส�าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นกล่องหรือถัง ต้องท�าด้วยวัสดุที่แข็งแรง ทนทานต่อ
การแทงทะลุและการกัดกร่อนของสารเคมี เช่น พลาสติกแข็งหรือโลหะ มีฝาปิดมิดชิด และป้องกันการรั่วไหล
ของของเหลวภายในได้ และสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกโดยผู้ขนย้ายไม่มีการสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ
 (๒) ภาชนะส�าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นถุง ต้องท�าจากพลาสติกหรือวัสดุอื่นที่มีความเหนียว
ไม่ฉีกขาดง่าย ทนทานต่อสารเคมีและการรับน�้าหนัก กันน�้าได้ ไม่รั่วซึมและไม่ดูดซึม



33ตัวอย่างร่างเทศบัญญัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

 ภาชนะส�าหรบับรรจมุลูฝอยตดิเชือ้ตามวรรคหนึง่ ต้องมสีแีดง ทบึแสง และมข้ีอความสีด�าทีม่ขีนาด
สามารถอ่านได้ชัดเจนว่า "มูลฝอยติดเชื้อ" อยู่ภายใต้รูปหัวกะโหลกไขว้คู่กับตราหรือสัญลักษณ์ที่ใช้ระหว่าง
ประเทศตามที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนด และต้องมีข้อความว่า "ห้ามน�ากลับมาใช้อีก" และ "ห้ามเปิด" ในกรณี
ทีส่ถานบริการสาธารณสุขมไิด้ด�าเนนิการก�าจดัมลูฝอยตดิเช้ือด้วยตนเอง สถานบรกิารการสาธารณสขุดงักล่าว
จะต้องระบุชื่อของตนไว้ที่ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ และในกรณีที่ภาชนะส�าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อนั้น
ใช้ส�าหรบัเก็บมลูฝอยติดเช้ือไว้เพือ่รอการขนไปก�าจดัเกนิกว่าเจด็วนันบัแต่วนัทีเ่กดิมลูฝอยตดิเชือ้นัน้ ให้ระบวุนัที่
ที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อดังกล่าวไว้ที่ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อด้วย
 ภาชนะส�าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่งมีได้หลายขนาดตามความเหมาะสมของการเก็บ 
การขน และการก�าจัด 
 ข้อ ๑๗ การเก็บมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะส�าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้ออาจจะจัดให้มีภาชนะรองรับ
ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อก็ได้ โดยภาชนะรองรับนั้นจะต้องท�าด้วยวัสดุที่แข็งแรง ทนทานต่อสารเคมี ไม่รั่วซึม 
ท�าความสะอาดได้ง่าย และต้องมีฝาปิดเปิดมิดชิด เว้นแต่ในห้องที่มีการป้องกันสัตว์ท่ีเป็นพาหนะน�าโรค
และจ�าเป็นต้องใช้งานตลอดเวลา จะไม่มีฝาปิดเปิดก็ได้
 ภาชนะรองรับตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ได้หลายครั้งแต่ต้องดูแลรักษาให้สะอาดอยู่เสมอ
 ข้อ ๑๘ การเก็บมูลฝอยติดเชื้อ ต้องด�าเนินการดังต่อไปนี้
 (๑) ต้องเกบ็มลูฝอยตดิเชือ้ตรงแหล่งเกดิมลูฝอยตดิเชือ้นัน้ และต้องเกบ็ลงในภาชนะส�าหรบับรรจุ
มูลฝอยติดเชื้อ โดยไม่ปนกับมูลฝอยอื่น และในกรณีที่ไม่สามารถเก็บลงในภาชนะส�าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
ได้โดยทันทีที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อ จะต้องเก็บมูลฝอยติดเชื้อนั้นลงในภาชนะส�าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อโดยเร็ว
ที่สุดเมื่อมีโอกาสที่สามารถจะท�าได้
 (๒) ต้องบรรจุมลูฝอยติดเชือ้ไม่เกนิสามในสีส่่วนของความจขุองภาชนะส�าหรบับรรจมูุลฝอยตดิเช้ือ
ทีเ่ป็นกล่องหรอืถังแล้วปิดฝาให้แน่น หรอืไม่เกินสองในสามส่วนของความจขุองภาชนะส�าหรบับรรจมุลูฝอยตดิเชือ้
ที่เป็นถุงแล้วผูกมัดปากถุงด้วยเชือกหรือวัสดุอื่นให้แน่น
 (๓) กรณีการเก็บมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายในห้องปฏิบัติการ
เชื้ออันตรายที่มีปริมาณมาก หากยังไม่เคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อนั้นออกไปทันที จะต้องจัดให้มี 
ทีห่รอืมมุหนึง่ของห้องส�าหรบัเป็นท่ีรวมภาชนะท่ีได้บรรจมุลูฝอยติดเชือ้แล้ว เพือ่รอการเคลือ่นย้ายไปเกบ็กกัในทีพ่กัรวม
มูลฝอยติดเชื้อ แต่ห้ามเก็บไว้เกินหนึ่งวัน
 (๔) จัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ เพื่อรอการขนไปก�าจัด และต้องท�าความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค
ในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้ออย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง
 ข้อ ๑๙ ในการเก็บมูลฝอยติดเช้ือจะต้องจดัให้มทีีพ่กัรวมมลูฝอยตดิเชือ้ท่ีเป็นห้องหรอืเป็นอาคารเฉพาะ
แยกจากอาคารอืน่ โดยมลีกัษณะดังต่อไปนี ้ส�าหรบัใช้เกบ็กกัภาชนะบรรจุมลูฝอยตดิเช้ือเพือ่รอการขนไปก�าจดั
 (๑) มีลักษณะไม่แพร่เชื้อ และอยู่ในที่ที่สะดวกต่อการขนมูลฝอยติดเชื้อไปก�าจัด
 (๒) มีขนาดกว้างเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อได้อย่างน้อยสองวัน
 (๓) พื้นและผนังต้องเรียบ ท�าความสะอาดได้ง่าย
 (๔) มีรางหรือท่อระบายน�้าทิ้งเชื่อมต่อกับระบบบ�าบัดน�้าเสีย
 (๕) มีลักษณะโปร่ง ไม่อับชื้น
 (๖) มีการป้องกันสัตว์ แมลง เข้าไป มีประตูกว้างพอสมควรตามขนาดของห้อง หรืออาคาร
เพื่อสะดวกต่อการปฏิบัติงาน และปิดด้วยกุญแจหรือปิดด้วยวิธีอื่นที่บุคคลทั่วไปไม่สามารถที่จะเข้าไปได้
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 (๗) มข้ีอความเป็นค�าเตอืนทีม่ขีนาดสามารถเหน็ได้ชดัเจนว่า “ทีพ่กัรวมมลูฝอยตดิเชือ้” ไว้ทีห่น้าห้อง
หรือหน้าอาคาร
 (๘) มลีานส�าหรับล้างรถเข็นอยูใ่กลท้ี่พกัรวมมูลฝอยติดเชือ้ และลานนัน้ต้องมีรางหรอืท่อรวบรวม
น�้าเสียจากการล้างรถเข็นเข้าสู่ระบบบ�าบัดน�้าเสีย
 ในกรณีที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้เกินเจ็ดวัน ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง 
ต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่สิบองศาเซลเซียสหรือต�่ากว่านั้นได้ 
 ข้อ ๒๐ การเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือไปเก็บกักในท่ีพักรวมมูลฝอยติดเช้ือเพื่อรอ
การขนไปก�าจัดต้องด�าเนินการให้ถูกสุขลักษณะ ดังนี้
 (๑) ต้องมีผู้ปฏิบัติงานซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ โดยบุคคลดังกล่าวต้องผ่านการฝึกอบรม
การป้องกันและระงับการแพร่เช้ือหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลา
ที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนด
 (๒) ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ ถุงมือยางหนา ผ้ากันเปื้อน 
ผ้าปิดปาก ปิดจมูก และรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน และถ้าในการปฏิบัติงาน ร่างกาย
หรอืส่วนใดส่วนหนึง่ไปสมัผสักบัมลูฝอยติดเชือ้ ให้ผูป้ฏบิตังิานต้องท�าความสะอาดร่างกายหรอืส่วนท่ีอาจสัมผสั
มูลฝอยติดเชื้อโดยทันที
 (๓) ต้องกระท�าทุกวันตามตารางเวลาที่ก�าหนด เว้นแต่มีเหตุจ�าเป็น
 (๔) ต้องเคลื่อนย้ายโดยใช้รถเข็นส�าหรับเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะตามที่
ก�าหนดในข้อ ๒๒ เว้นแต่มูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นมีปริมาณน้อยที่ไม่จ�าเป็นต้องใช้รถเข็นจะเคล่ือนย้าย
โดยผู้ปฏิบัติงานซึ่งมีคุณสมบัติตาม (๑) ก็ได้
 (๕) ต้องมีเส้นทางเคลื่อนย้ายที่แน่นอน และในระหว่างการเคลื่อนย้ายไปท่ีพักรวมมูลฝอยติดเช้ือ
ห้ามแวะหรือหยุดพัก ณ ที่ใด
 (๖) ต้องกระท�าโดยระมัดระวัง ห้ามโยน หรือลากภาชนะส�าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
 (๗) กรณทีีม่มีลูฝอยตดิเชือ้ตกหล่นหรอืภาชนะบรรจมุลูฝอยตดิเช้ือแตกระหว่างทางห้ามหยบิด้วย
มือเปล่า ต้องใช้คีมคีบหรือหยิบด้วยถุงมือยางหนา หากเป็นของเหลวให้ซับด้วยกระดาษ แล้วเก็บ
มูลฝอยตดิเชือ้หรอืกระดาษน้ันในภาชนะส�าหรับบรรจมุลูฝอยตดิเชือ้ใบใหม่ แล้วท�าความสะอาดด้วยน�า้ยาฆ่าเชือ้
ที่บริเวณพื้นนั้นก่อนเช็ดถูตามปกติ
 (๘) ต้องท�าความสะอาดและฆ่าเชื้อรถเข็นและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่างน้อยวันละครั้ง และ
ห้ามน�ารถเข็นมูลฝอยติดเชื้อไปใช้ในกิจการอย่างอื่น
 ข้อ ๒๑ รถเขน็ส�าหรบัเคลือ่นย้ายภาชนะบรรจมูุลฝอยติดเชือ้อย่างน้อยต้องมีลักษณะและเง่ือนไขดังน้ี
 (๑) ท�าด้วยวัสดุที่ท�าความสะอาดได้ง่าย ไม่มีแง่มุมอันจะเป็นแหล่งหมักหมมของเช้ือโรค และ
สามารถท�าความสะอาดด้วยน�้าได้
 (๒) มพีืน้และผนงัทบึ เมือ่จัดวางภาชนะบรรจมุลูฝอยตดิเช้ือแล้วต้องปิดฝาให้แน่น เพือ่ป้องกนัสตัว์
และแมลงเข้าไป
 (๓) มข้ีอความสแีดงทีม่ขีนาดสามารถมองเหน็ชดัเจนอย่างน้อยสองด้านว่า “รถเขน็มลูฝอยตดิเชือ้ 
ห้ามน�าไปใช้ในกิจการอื่น”
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 (๔) ต้องมีอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือส�าหรับใช้เก็บมูลฝอยติดเชื้อที่ตกหล่นระหว่างการเคล่ือนย้าย  
และอุปกรณ์หรือเครื่องมือส�าหรับใช้ท�าความสะอาดและฆ่าเช้ือบริเวณท่ีมูลฝอยติดเช้ือตกหล่น ตลอดเวลา
ที่ท�าการเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
 ข้อ ๒๒ สถานบริการการสาธารณสุขดังต่อไปนี้จะไม่จัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อก็ได้ แต่ต้องจัด
ให้มีบริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้เป็นการเฉพาะ
 (๑) สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
 (๒) สถานพยาบาลสตัว์ประเภททีไ่ม่มีทีพ่กัสตัว์ป่วยไว้ค้างคนื หรือประเภททีม่ทีีพ่กัสตัว์ป่วยไว้ค้างคนื
ตามชนิดและจ�านวนไม่เกินที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนด
 (๓) สถานทีท่ีอ่าจมีมลูฝอยตดิเชือ้ตามทีก่ระทรวงสาธารณสขุก�าหนดบรเิวณทีพ่กัภาชนะบรรจมุลูฝอย
ติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง ให้มีลักษณะตามที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนด

ส่วนที่ ๒
การขนมูลฝอยติดเชื้อ

 
 ข้อ ๒๓ ราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ด�าเนินการขนมูลฝอย
ติดเชื้อแทนภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น และบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ให้ด�าเนินกิจการรับท�าการขนมูลฝอยติดเชื้อ โดยท�าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน ด้วยการคิด
ค่าบริการซึ่งรับท�าการขนมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเช้ือของสถานบริการการสาธารณสุขหรือ
ของห้องปฏบิตักิารเชือ้อนัตรายเพือ่น�าไปก�าจดัภายนอกสถานบรกิารการสาธารณสขุหรอืภายนอกบรเิวณทีต่ัง้
ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายต้องจัดให้มี 
 (๑) ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะตามที่ก�าหนดในเทศบัญญัตินี้ โดยให้มีจ�านวน 
ที่เพียงพอกับการประกอบการหรือการให้บริการ
 (๒) ผูขั้บข่ีและผูป้ฏบิตังิานประจ�ายานพาหนะต้องมคีวามรูเ้ก่ียวกบัมลูฝอยตดิเชือ้ โดยผ่านการฝึกอบรม
ผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนด 
 (๓) ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือเพ่ือรอการก�าจัดซ่ึงมีคุณลักษณะเช่นเดียวกับท่ีพักรวม
มลูฝอยตดิเชือ้ ต้องมขีนาดกว้างขวางเพยีงพอทีจ่ะเก็บกกัภาชนะบรรจมุลูฝอยตดิเช้ือไว้ได้จนกว่าจะขนไปก�าจดั 
และให้มีข้อความเป็นค�าเตอืนว่า “ทีเ่กบ็กกัภาชนะบรรจมุลูฝอยตดิเชือ้” ด้วยสแีดง และมขีนาดทีส่ามารถมองเหน็
ได้ชัดเจนแสดงไว้ในสภาพถาวรด้วย 
 (๔) บริเวณทีจ่อดเกบ็ยานพาหนะขนมลูฝอยตดิเชือ้ทีเ่ป็นสถานทีเ่ฉพาะมขีนาดกว้างขวางเพียงพอ
มีรางหรือท่อระบายน�้าเสียจากการล้างยานพาหนะเข้าสู่ระบบบ�าบัดน�้าเสีย และต้องท�าความสะอาดบริเวณ
ที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้ออย่างสม�่าเสมอ 
 ข้อ ๒๔ การขนมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเช้ือของสถานบริการการสาธารณสุข หรือ
ของห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายเพื่อน�าไปก�าจัดภายนอกสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายนอกบริเวณที่ตั้ง
ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย ต้องด�าเนินการให้ถูกสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ต้องขนโดยยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อเท่านั้น 
 (๒) ต้องขนอย่างสม�่าเสมอตามวันและเวลาท่ีก�าหนด โดยค�านึงถึงปริมาณของมูลฝอยติดเช้ือ 
และสถานที่จัดเก็บ เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจ�าเป็น
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 (๓) ผู้ปฏิบัติงานประจ�ายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อต้องด�าเนินการให้ถูกสุขลักษณะ ดังนี้ 
  ก. ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ ถุงมือยางหนา ผ้ากันเปื้อน 
ผ้าปิดปาก ปิดจมูก และรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน และถ้าในการปฏิบัติงาน ร่างกายหรือ
ส่วนใดส่วนหนึ่งไปสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ ให้ผู้ปฏิบัติงานต้องท�าความสะอาดร่างกาย หรือส่วนท่ีอาจสัมผัส
มูลฝอยติดเชื้อโดยทันที 
  ข. ต้องกระท�าโดยระมัดระวัง ห้ามโยน หรือลากภาชนะส�าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 
  ค. กรณีที่มีมูลฝอยติดเชื้อตกหล่นหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกระหว่างทาง ห้ามหยิบ
ด้วยมือเปล่า ต้องใช้คีมคีบหรือหยิบด้วยถุงมือยางหนา หากเป็นของเหลวให้ซับด้วยกระดาษ แล้วเก็บมูลฝอย
ติดเชื้อหรือกระดาษนั้นในภาชนะส�าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อใบใหม่ แล้วท�าความสะอาดด้วยน�้ายาฆ่าเชื้อ
ที่บริเวณพื้นนั้นก่อนเช็ดถูตามปกติ 
 (๔) ผู้ขับขี่ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ และผู้ปฏิบัติงานประจ�ายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ
ต้องระมัดระวังมิให้มูลฝอยติดเชื้อและภาชนะส�าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตกหล่นในระหว่างการขน 
 ห้ามน�ายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อไปใช้ในกิจการอย่างอื่น และให้ท�าความสะอาดและฆ่าเช้ือ
อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง เว้นแต่กรณีภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือแตกหรือมีการรั่วไหลต้องท�าความสะอาด
ในโอกาสแรกที่สามารถจะท�าได้ 
 ข้อ ๒๕ ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อต้องมีลักษณะและเงื่อนไขดังนี้
 (๑) ตัวถังปิดทึก ผนังด้านในต้องบุด้วยวัสดุที่ทนทาน ท�าความสะอาดได้ง่ายไม่รั่วซึม
 (๒) ในกรณีที่เป็นยานพาหนะส�าหรับใช้ขนขยะมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อภายใน
ตัวถังของยานพาหนะนั้นต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่สิบองศาเซลเซียส หรือต�่ากว่านั้นได้ และจะต้อง
ติดเครื่องเทอร์โมมิเตอร์ที่สามารถอ่านค่าอุณหภูมิภายในตัวถังไว้ด้วย
 (๓) ข้อความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนปิดไว้ท่ีภายนอกตัวถังด้านข้างท้ังสองด้าน
ว่า "ใช้เฉพาะขนมูลฝอยติดเชื้อ"
 (๔) กรณีราชการส่วนท้องถิน่ท�าการขนมูลฝอยติดเชือ้ ให้ราชการส่วนท้องถ่ินน้ันแสดงช่ือของราชการ
ส่วนท้องถิ่นด้วยตัวหนังสือสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้าน
ของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ
 กรณีบุคคลซึ่งได้รับมอบจากราชการส่วนท้องถ่ินให้เป็นผู้ด�าเนินการขนมูลฝอยติดเช้ือแทนภายใต้
การควบคมุดแูลของราชการส่วนท้องถิน่นัน้ท�าการขนมูลฝอยติดเชือ้ ให้บุคคลนัน้แสดงชือ่ราชการส่วนท้องถ่ิน
ด้วยตวัหนังสอืสีแดงทีม่ขีนาดสามารถมองเหน็ได้ชดัเจนไว้ทีภ่ายนอกตวัถงัด้านข้างทัง้สองด้านของยานพาหนะ
ขนมูลฝอยติดเชื้อ พร้อมกับแสดงแผ่นป้ายขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์
ของบคุคลนัน้ไว้ในยานพาหนะขนมลูฝอยตดิเชือ้ในบรเิวณทีบุ่คคลภายนอกสามารถมองเหน็ให้อย่างชัดเจนด้วย
 กรณีบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตราชการส่วนท้องถ่ินให้เป็นผู้ด�าเนินการรับท�าการขนมูลฝอยติดเช้ือ
โดยท�าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการท�าการขนมูลฝอยติดเชื้อ ให้บุคคลนั้น
แสดงชื่อราชการส่วนท้องถิ่นด้วยตัวหนังสือสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนพร้อมกับแผ่นป้ายขนาด
ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ระบุรหัสหรือหมายเลขใบอนุญาต ชื่อ สถานที่และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลนั้น 
ไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ
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 (๕) ต้องมีเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคลท่ีเหมาะสมส�าหรับผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานประจ�า
ยานพาหนะขนมลูฝอยตดิเชือ้ อุปกรณ์หรอืเครือ่งมือป้องกนัอุบติัเหตุท่ีอาจเกดิขึน้จากการตกหล่นหรือการรัว่ไหล
ของมูลฝอยติดเชื้อ อุปกรณ์หรือเครื่องมือเครื่องมือป้องกันอัคคีภัย และอุปกรณ์หรือเครื่องมือสื่อสารส�าหรับ 
ใช้ติดต่อแจ้งเหตุ อยู่ในยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตลอดเวลาที่ท�าการขนมูลฝอยติดเชื้อ
 ข้อ ๒๖ ในกรณีที่ใช้รถเข็นขนมูลฝอยติดเชื้อไปก�าจัดยังสถานที่ก�าจัดที่อยู่ภายในสถานบริการ
การสาธารณสุขหรอืภายในบรเิวณทีต่ัง้ห้องปฏบิตักิารเชือ้อนัตรายแทนยานพาหนะขนมลูฝอยตดิเชือ้ ให้ด�าเนนิการ
ตามหลักเกณฑ์การเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปเก็บกักในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อโดยอนุโลม

ส่วนที่ ๓
การก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อ

 
 ข้อ ๒๗ การก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อต้องด�าเนินการดังต่อไปนี้
 (๑) ต้องก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ก�าหนดในเทศบัญญัตินี้
 (๒) ต้องก�าจัดมลูฝอยติดเชือ้ภายในระยะเวลาไม่เกินสามสบิวนันบัแต่วนัทีข่นจากทีพ่กัรวมมลูฝอย
ติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุขหรือของห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย
 (๓) ในระหว่างรอก�าจัดมลูฝอยติดเชือ้ ต้องเกบ็กกัภาชนะบรรจมุลูฝอยตดิเช้ือไว้ในท่ีเกบ็กกัภาชนะ
บรรจุมูลฝอยติดเชื้อท่ีมีลักษณะเช่นเดียวกับที่พักรวมมูลฝอยติดเช้ือ โดยมีขนาดกว้างขวางเพียงพอท่ีจะเก็บ
กักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้ได้จนกว่าจะท�าการก�าจัด รวมทั้งจัดให้มีข้อความเป็นค�าเตือนว่า "ที่เก็บกัก
ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ" ด้วยสีแดงและมีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจน แสดงไว้ด้วย
 (๔) จัดให้มผีูป้ฏบิติังานก�าจัดมลูฝอยติดเช้ือซ่ึงมคีวามรูเ้กีย่วกบัมลูฝอยตดิเช้ือ โดยผ่านการฝึกอบรม
การป้องกนัและระงบัการแพร่เชือ้หรอือนัตรายทีอ่าจเกิดจากมลูฝอยตดิเชือ้ตามหลกัสตูรและระยะเวลาตามที่
กระทรวงสาธารณสุขก�าหนด
 (๕) จัดให้มีเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมส�าหรับผู้ปฏิบัติงานก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อ
รวมทั้งอุปกรณ์หรือเครื่องมือส�าหรับป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการตกหล่นหรือการรั่วไหลของมูลฝอย
ติดเชื้อและอุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอัคคีภัยไว้ประจ�าบริเวณที่ตั้งระบบก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อ
 (๖) กรณีท่ีสถานบริการการสาธารณสุข ห้องปฏิบัติการเช้ืออันตราย หรือผู้ท่ีได้รับอนุญาตใช้วิธี
ก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีการอื่นที่มิใช่วิธีเผาในเตาเผา ให้สถานบริการการสาธารณสุขห้องปฏิบัติการ 
ตดิเชือ้อนัตราย หรอืผูท้ีไ่ด้รบัอนุญาตนัน้ตรวจวเิคราะห์ตาม เพือ่ตรวจสอบเกณฑ์มาตรฐานในการก�าจดัมลูฝอย
ติดเชื้อเป็นประจ�าทุกเดือน และให้รายงานผลการตรวจวิเคราะห์นั้นให้ราชการส่วนท้องถิ่นทราบเป็นประจ�า
ภายในวันที่ห้าของเดือน
 ข้อ ๒๘ การก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อ มีวิธีการดังนี้
 (๑) เผาในเตาเผา
 (๒) ท�าลายเชื้อด้วยไอน�้า
 (๓) ท�าลายเชื้อด้วยความร้อน
 (๔) วิธีอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 ข้อ ๒๙ การก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยการเผาในเตาเผา ให้ใช้เตาท่ีมีห้องเผามูลฝอยติดเช้ือและ
ห้องเผาควัน การเผามูลฝอยติดเชื้อให้เผาที่อุณหภูมิไม่ต�่ากว่า ๗๖๐ องศาเซลเซียส และในการเผาควันให้เผาด้วย
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อุณหภูมิไม่ต�่ากว่า ๑,๐๐๐ องศาเซลเซียส ทั้งนี้ ตามแบบเตาเผาที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนดหรือเห็นชอบ 
และในการเผาต้องมกีารควบคุมมาตรฐานอากาศเสยีทีป่ล่อยออกจากเตาเผาตามทีก่ระทรวงสาธารณสขุก�าหนด
 ข้อ ๓๐ การก�าจัดมูลฝอยตดิเช้ือด้วยวธิกีารท�าลายเชือ้ด้วยไอน�า้หรอืวิธที�าลายเชือ้ด้วยความร้อนหรอื
วธิอีืน่จะต้องด�าเนนิการให้ได้ตามเกณฑ์มาตราฐานทางชวีภาพโดยมปีระสทิธภิาพทีส่ามารถท�าลายเชือ้บคัเตรี 
เชื้อรา ไวรัส และปาราสิต ในมูลฝอยติดเชื้อได้หมด
 ภายหลังการก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีดังกล่าวตามวรรคหนึ่งแล้ว ต้องมีการตรวจสอบเกณฑ์
มาตรฐานทางชีวภาพโดยวิธีการตรวจวิเคราะห์เชื้อบะซิลลัสสะเทียโรเธอร์โมฟิลลัส หรือบะซิลลัสซับทิลิส 
แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนด
 ข้อ ๓๑ เศษของมูลฝอยติดเชื้อที่เหลือหลังจากการเผาในเตาเผาหรือที่ผ่านการก�าจัดเช้ือแล้ว 
ให้ด�าเนินการก�าจัดตามวิธีก�าจัดมูลฝอยทั่วไป เว้นแต่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนดเป็นอย่างอื่น 

หมวด ๓
ใบอนุญาต

  

 ข้อ ๓๒ ห้ามมใิห้ผูใ้ดด�าเนนิกจิการรบัท�าการขน หรอืก�าจดัมลูฝอยตดิเชือ้โดยท�าเป็นธรุกจิหรอืโดย
ได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 ข้อ ๓๓ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ด�าเนินกิจการรับท�าการขน หรือก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยท�าเป็นธุรกิจ
หรือโดยได้รบัประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตราชการส่วนท้องถ่ิน จะต้องยืน่ค�าขอรับใบอนญุาต
ตามแบบที่ก�าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 
 (๑) ส�าเนาบัตรประจ�าตัว (ประชาชน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ อื่นๆระบุ...........)
 (๒) ส�าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 (๓) อื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก�าหนดและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
 ข้อ ๓๔ เมือ่ได้รบัค�าขอรบัใบอนญุาตหรอืค�าขอต่ออายใุบอนญุาต ให้เจ้าพนกังานท้องถิน่ตรวจสอบ
ความถูกต้องของค�าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นค�าขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อด�าเนินการ หากไม่สามารถด�าเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดท�า
บนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลกัฐานยืน่เพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่�าหนด โดยให้เจ้าหน้าที่
และผู้ยื่นค�าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
 เจ้าพนักงานท้องถ่ินต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค�าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล
ให้ผูข้ออนุญาตทราบภายในสามสบิวนันบัแต่วนัได้รบัค�าขอซ่ึงมีรายละเอยีดถูกต้องหรอืครบถ้วนตามทีก่�าหนด
ในเทศบัญญัตินี้
 ในกรณีที่มีเหตุจ�าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค�าสั่งไม่อนุญาต
ได้ภายในก�าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้องมี
หนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ�าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก�าหนดเวลาตามวรรคสอง
หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้ง
เป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค�าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส�าเนาแจ้ง 
ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง
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 ข้อ ๓๕ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน(หรือตามที่เห็นสมควร)นับแต่วันที่
ได้รับหนงัสอืแจ้งการอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถิน่ เว้นแต่จะมเีหตอัุนสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนกังานท้องถิน่
ทราบแล้ว 
 ข้อ ๓๖ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และ
ให้ใช้ได้เพียงในเขตอ�านาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น
 การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องย่ืนค�าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค�าขอพร้อมกับ
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
 ข้อ ๓๗ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย 
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
 ข้อ ๓๘ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท�าลาย หรือช�ารุดในสาระที่ส�าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ยืน่ค�าขอรบัใบแทนใบอนญุาตภายในสบิห้าวันนบัแต่วนัทีไ่ด้ทราบถงึการสญูหาย ถกูท�าลาย หรอืช�ารดุ ตามแบบ
ที่ก�าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้
 การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขดังต่อไปนี้
 (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค�าขอรับใบแทนใบอนุญาตน�าส�าเนาบันทึกการแจ้งความ
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
 (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท�าลาย หรือช�ารุดในสาระที่ส�าคัญ ให้ผู้ยื่นค�าขอรับใบแทนใบอนุญาต
น�าใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
 ข้อ ๓๙ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
บทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ 
ในใบอนญุาตในเรือ่งทีก่�าหนดไว้เกีย่วกบัการประกอบกจิการตามทีไ่ด้รบัใบอนญุาตตามเทศบญัญตันีิ ้เจ้าพนกังาน
ท้องถิ่นมีอ�านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
 ข้อ ๔๐ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจออกค�าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
 (๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
 (๒) ต้องค�าพพิากษาถงึทีส่ดุว่าได้กระท�าความผดิตามพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕
 (๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
กฎกระทรวง หรอืเทศบญัญตันิี ้หรอืเงือ่นไขทีร่ะบไุว้ในใบอนญุาตในเร่ืองทีก่�าหนดไว้เกีย่วกบัการประกอบกจิการ
ตามทีไ่ด้รบัใบอนญุาตตามเทศบญัญตันิี ้และการไม่ปฏบิตัหิรือปฏบิตัไิม่ถกูต้องนัน้ก่อให้เกิดอนัตรายอย่างร้ายแรง
ต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด�ารงชีพของประชาชน
 ข้อ ๔๑ ค�าสัง่พกัใช้ใบอนญุาตและค�าสัง่เพกิถอนใบอนญุาต ให้ท�าเป็นหนงัสอืแจ้งให้ผูร้บัใบอนญุาต
ทราบ ในกรณทีีไ่ม่พบผูร้บัใบอนญุาต หรอืผูร้บัใบอนญุาตไม่ยอมรบัค�าสัง่ดงักล่าว ให้ส่งค�าสัง่โดยทางไปรษณย์ี
ตอบรับ หรือให้ปิดค�าสั่งนั้นไว้ในท่ีเปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล�าเนาหรือส�านักท�าการงานของผู้รับใบอนุญาต 
และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค�าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค�าสั่งไปถึง หรือวันปิดค�าสั่ง แล้วแต่กรณี
 ข้อ ๔๒ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส�าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก�าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
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หมวด ๔
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ

  
 ข้อ ๔๓ เจ้าของหรอืผูค้รอบครองอาคารหรอืสถานทีใ่ดๆ ซึง่อยูใ่นเขตพ้ืนทีก่ารให้บริการขนมลูฝอย
ติดเชื้อของราชการส่วนท้องถิ่น หรือเขตพื้นที่ที่ราชการส่วนท้องถ่ินมอบให้บุคคลอื่นด�าเนินการแทนจะต้อง 
เสียค่าธรรมเนียมการให้บริการขน และก�าจัดมูลฝอยติดเช้ือแก่ราชการส่วนท้องถ่ินตามอัตราท่ีก�าหนดไว้
ท้ายเทศบัญญัตินี้ ทั้งนี้ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อ ราชการส่วนท้องถิ่นจะต้องด�าเนินการ
ให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามที่ก�าหนดในเทศบัญญัตินี้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 ข้อ ๔๔ ผู ้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีก�าหนดไว้
ท้ายเทศบัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาตส�าหรับกรณีท่ีเป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาต
สิ้นอายุส�าหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังด�าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม 
ภายในเวลาที่ก�าหนด ให้ช�าระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ�านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช�าระ เว้นแต ่
ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด�าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก�าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
 ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช�าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด�าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจ�านวน 
 ข้อ ๔๕ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น

หมวด ๕
ค่าบริการขั้นสูง

  
 ขอ้ ๔๖ ผู้ได้รับใบอนญุาตให้เปน็ผู้ด�าเนนิกิจการตามเทศบัญญตัินี้จะพึงเรียกเกบ็คา่บริการจากผู้ใช้
บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามที่ก�าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้

หมวด ๖
บทก�าหนดโทษ

  
 ข้อ ๔๗ ผูใ้ดฝ่าฝืนค�าสัง่ของเจ้าพนกังานหรือไม่ปฏบัิตติามเทศบัญญติันีต้้องระวางโทษตามท่ีก�าหนด
ไว้ในบทก�าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
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บทเฉพาะกาล
(ถ้าไม่มีหมวดนี้ให้ตัดออก)

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

 ประกาศ ณ วันที่………………....... 

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

     เห็นชอบ
(ลงชื่อ)
  (………………………............…)
 ผู้ว่าราชการจังหวัด…………..........……… 
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อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการขน ก�าจัด และการออกใบอนุญาต
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาล……………………..

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
  ค่าขนมูลฝอยติดเชื้อ 
  ให้เก็บค่าธรรมเนียมเป็น 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)
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๒. ค่าก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
 (ก) ค่าก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อเป็นรายเดือน 
  ๑) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน ๑๓ ลิตร 
   หรือน�้าหนักไม่เกิน ๒ กิโลกรัม เดือนละ .... บาท
  ๒) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑๓ ลิตร 
   หรือน�้าหนักเกิน ๒ กิโลกรัม ให้คิดเป็นหน่วย 
   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�าเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
 (ก) รับท�าการขนมูลฝอยติดเชื้อ ฉบับละ .... บาท
 (ข) รับท�าการก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อ ฉบับละ .... บาท
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อัตราค่าบริการขั้นสูงการให้บริการขน และก�าจัด
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาล……………………..

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)
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๒. ค่าก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
 (ก) ค่าก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อเป็นรายเดือน 
  ๑) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน ๑๓ ลิตร 
   หรือน�้าหนักไม่เกิน ๒ กิโลกรัม เดือนละ .... บาท
  ๒) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑๓ ลิตร 
   หรือน�้าหนักเกิน ๒ กิโลกรัม ให้คิดเป็นหน่วย 
   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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แบบค�าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการ..................................................................................

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

 ๑. ข้าพเจ้า................................................................................. อาย.ุ..............ปี สญัชาต.ิ...................... 
โดย..............................................................................................................................................ผูม้อี�านาจลงนาม 
แทนนิตบิคุคลปรากฏตาม......................................................................................................................................
ทีอ่ยูเ่ลขที.่..............................หมูท่ี.่..............ตรอก/ซอย.......................................ถนน......................................... 
แขวง/ต�าบล......................................เขต/อ�าเภอ........................................จังหวัด........................................
หมายเลขโทรศัพท์...............................................................ผู้ขออนุญาต
 ๒. พร้อมค�าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้วดังนี้
    ส�าเนาบัตรประจ�าตัว(ประชาชน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ อื่นๆ ระบุ....................)
   ส�าเนาใบอนญุาตตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง ได้แก่...................................................................
............................................................................................................ 
    หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
    ใบมอบอ�านาจ(ในกรณีที่มีการมอบอ�านาจ)
    ส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
    หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ�านาจลงนามแทนนิติบุคคล
    เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก�าหนด คือ
    ๑).......................................................................
    ๒).......................................................................
 ขอรับรองว่าข้อความในค�าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ

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

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

ค�าขอเลขที่......./...........

(เจ้าหน้าที่กรอก)
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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)..............................................................
ดังนั้น กรุณาน�าเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน..........วันนับตั้งแต่วันนี้
เป็นต้นไป

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

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

                ต�าแหน่ง...........................................
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ที่ .........................    ส�านักงาน..................................................
..................................................................

       วันที่.........เดือน........................... พ.ศ. ........
เรื่อง ค�าแนะน�าให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ
เรียน ...................................................................................................
อ้างถึง ใบรับค�าขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต เลขที่............ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. ..........
 ตามทีท่่านได้ยืน่ค�าขอรับใบอนญุาต/ต่ออายใุบอนญุาตประกอบกิจการ...........................................
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับค�าขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น
 เน่ืองจากเจ้าพนกังานได้ตรวจสภาพด้านสขุลกัษณะของสถานที ่เครือ่งมอืหรอือปุกรณ์ ระบบก�าจดั
หรอืบ�าบดัของเสยีและอืน่ๆ ของสถานทีป่ระกอบกจิการของท่านแล้วพบว่ายงัไม่ถกูต้อง ครบถ้วน ตามทีก่�าหนด
ไว้ในข้อก�าหนดของท้องถิ่น ดังนี้
 ๑. ...........................................................................................................................................
 ๒. ...........................................................................................................................................
 ๓. ...........................................................................................................................................
 ๔. ...........................................................................................................................................
 ฉะนั้น จึงขอให้ท่านแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์เพื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะได้ด�าเนินการพิจารณา
การอนุญาตต่อไป

                 ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ)

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

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

                  เจ้าพนักงานท้องถิ่น

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

.....................................
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ...............................................................  โทร. ............................................
ที่ ........................   วันที่ ......... เดือน........................... พ.ศ. .........
เรื่อง รายงานผลการตรวจสภาพของสถานที่ประกอบกิจการเพื่อประกอบการพิจารณาการอนุญาต
เรียน เจ้าพนักงานท้องถิ่น
 ตามทีร่าชการส่วนท้องถิน่ได้รบัค�าขอรบัใบอนญุาตประกอบกจิการ....................................................
และได้ออกใบรับค�าขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. .......... นั้น
 จากการตรวจสภาพด้านสขุลกัษณะของสถานที ่เครือ่งมอืหรอือปุกรณ์ ระบบก�าจดัหรอืบ�าบดัของเสีย
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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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
  เนื่องจากมีเหตุจ�าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่สามารถออกใบอนุญาตหรือยังไม่สามารถมีค�าสั่งไม่
อนุญาตได้ภายในเวลา ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับค�าขอดังกล่าวดังนี้
 ๑. ..................................................................................
 ๒. ...................................................................................
 ๓. ...................................................................................
  ดังนั้น จึงขอแจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตออกไปเป็นเวลา ๑๕ วันนับแต่วันที่......................
......... และต้องขออภัย มา ณ โอกาสนี้ด้วย
  
                        
                ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ)

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

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

                  เจ้าพนักงานท้องถิ่น

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

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

             วันที่......... เดือน........................... พ.ศ. ........
เรื่อง แจ้งการอนุญาตประกอบกิจการ.................................................................................................
เรียน .............................................................................
อ้างถึง ใบรับค�าขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. ..........
 ตามท่ีท่านได้ยืน่ค�าขอรบัใบอนญุาตประกอบกจิการ...........................................................................
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับค�าขออนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น
 บดัน้ี เจ้าพนกังานท้องถิน่ได้พจิารณาออกใบอนญุาตให้แก่ท่านเรยีบร้อยแล้ว จงึขอให้ท่านมาติดต่อ
ขอรับใบอนุญาต ณ ส�านักงาน.............................................................................ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันได้รับ
หนังสือนี้ 
 ทัง้น้ี หากท่านไม่สามารถมารบัใบอนญุาตภายในระยะเวลาดงักล่าว กรณุาแจ้งให้เจ้าพนกังานท้องถิน่
ทราบด้วย
  
                        

                                                   ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ)

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

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

                  เจ้าพนักงานท้องถิ่น

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

.....................................
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ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ..................................................................

เล่มที่..........เลขที่............./................
 (๑) เจ้าพนกังานท้องถิน่อนุญาตให้........................................................................สญัชาต.ิ...................
อยูบ้่านเลขที.่.............หมูท่ี.่.......ต�าบล.............................อ�าเภอ...........................จงัหวดั......................................
หมายเลขโทรศัพท์...........................................
 ชื่อสถานประกอบกิจการ........................................................... ประเภท........................................ 
ตัง้อยูเ่ลขที.่.....................หมูท่ี.่.........ต�าบล.............................อ�าเภอ...........................จังหวดั..............................
หมายเลขโทรศัพท์..................................
 อตัราค่าธรรมเนยีมปีละ.....................บาท(.........................................................) ตามใบเสรจ็รบัเงนิ
เล่มที่...........เลขที่.................ลงวันที่............................................
 (๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�าหนดใน
ข้อก�าหนดของท้องถิ่น
 (๓) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้
 (๔) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ
  ๔.๑) ................................................................................................................................
  ๔.๒) ................................................................................................................................
 (๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่............เดือน..................................พ.ศ. ............ 
 (๖) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่.............เดือน..................................พ.ศ. .............

(ลงชื่อ)

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

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

                  เจ้าพนักงานท้องถิ่น
      
ค�าเตือน (๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ
ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท
 (๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นค�าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาต
สิ้นอายุ

(มีต่อด้านหลัง)
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รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม

วัน/เดือน/ปี

ที่ออกใบอนุญาต

วัน/เดือน/ปี

ที่สิ้นอายุใบอนุญาต

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ)

เจ้าพนักงานท้องถิ่นเล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ปี
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ที่ .........................    ส�านักงาน...................................................
...................................................................

             วันที่......... เดือน........................... พ.ศ. ........
เรื่อง ค�าสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
เรียน .............................................................................
อ้างถึง (๑) ใบรับค�าขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต เลขที่............ลงวันที่.........เดือน.............พ.ศ. .........
 (๒) หนังสอืแจ้งค�าแนะน�าให้แก้ไขปรับปรงุสภาพของสถานทีป่ระกอบกิจการ ที.่............. ลว. .............
 ตามทีท่่านได้ยืน่ค�าขอรบัใบอนุญาต/ต่ออายใุบอนญุาตประกอบกิจการ...............................................
และเจ้าพนักงานได้มีหนังสือแจ้งค�าแนะน�าให้ท่านแก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน ตามที่ก�าหนดไว้ในข้อก�าหนดของท้องถิ่นภายในเวลาที่ก�าหนด ตามที่อ้างถึงนั้น 
 จากการตรวจสอบปรากฏว่าท่านไม่สามารถแก้ไขปรบัปรงุสภาพของสถานทีป่ระกอบกจิการให้ถกูต้อง 
ครบถ้วน ตามที่ก�าหนดไว้ในข้อก�าหนดของท้องถิ่น ดังนี้
 ๑. ...........................................................................................................................................
 ๒. ...........................................................................................................................................
 ๓. ...........................................................................................................................................
 ๔. ...........................................................................................................................................
 ๕. ...........................................................................................................................................
 ดังนั้น อาศัยอ�านาจตามมาตรา ๕๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีค�าสั่งไม่ออกใบอนุญาตให้ท่านประกอบกิจการตามที่ได้ยื่นค�าขอไว้
 อนึง่ หากท่านไมพ่อใจค�าสัง่นี ้ท่านมสีทิธอิทุธรณ์ต่อรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุได้ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันทราบค�าสั่งนี้
 ทั้งนี้ การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามค�าสั่ง เว้นแต่รัฐมนตรีจะเห็นสมควรให้มีการทุเลา
การบังคับตามค�าสั่งนั้นไว้ชั่วคราว
         ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ)

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

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

                  เจ้าพนักงานท้องถิ่น
.....................................
.....................................



55ตัวอย่างร่างเทศบัญญัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

พ.ศ. ....

หลักการ

 ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

เหตุผล

 โดยท่ีการจัดการมูลฝอยติดเชือ้ทีไ่ม่ถูกต้องด้วยสขุลกัษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน 
การจดัการมลูฝอยตดิเชือ้ทีเ่หมาะสมและถกูสขุลกัษณะจะควบคมุและป้องกนัไม่ให้มกีารแพร่กระจายของโรค
และไม่ก่อให้เกดิเหตุเดือดร้อนร�าคาญต่อประชาชน และไม่ก่อให้เกดิมลพษิต่อสิง่แวดล้อมอกีด้วย ซึง่การจดัการ
มูลฝอยติดเชื้อมีขั้นตอนการด�าเนินการหลายขั้นตอนตั้งแต่การเก็บ ขน และก�าจัด สมควรก�าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ หลักเกณฑ์การอนุญาตให้บุคคลใด 
เป็นผู้ด�าเนนิกิจการรับท�าการเกบ็ ขน หรือก�าจดัมลูฝอยตดิเชือ้โดยท�าเป็นธรุกจิหรอืโดยได้รบัประโยชน์ตอบแทน
ด้วยการคิดค่าบริการ และอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน หรือก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อของราชการ
ส่วนท้องถิ่นและอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด�าเนินกิจการรับท�าการเก็บ ขน หรือ
ก�าจดัมลูฝอยตดิเชือ้โดยท�าเป็นธรุกจิหรือโดยได้รบัประโยชน์ตอบแทนด้วยการคดิค่าบริการ จงึตราเทศบญัญตันิี้
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( ร่าง )
เทศบัญญัติเทศบาลต�าบล……………………..

การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
พ.ศ. ….

  

 โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมประกอบมาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ 
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เทศบาล……..........…โดยความเห็นชอบ 
ของสภาเทศบาล…….........…และผู้ว่าราชการจังหวัด…….......................…จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต�าบล.....…….การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ….”
 ข้อ ๒ เทศบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต�าบล………. ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย
ที่ส�านักงานเทศบาลต�าบล………..แล้วเจ็ดวัน 
 ข้อ ๓ ในเทศบัญญัตินี้
 “มูลฝอยติดเชื้อ” หมายความว่า มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ในปริมาณหรือมีความเข้มข้น ซึ่งถ้ามี
การสัมผัสหรือใกล้ชิดกับมูลฝอยนั้นแล้วสามารถท�าให้เกิดโรคได้
 กรณมีลูฝอยดงัต่อไปนี ้ทีเ่กดิขึน้หรอืใช้ในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์และการรักษาพยาบาล 
การให้ภมิูคุม้กนัโรคและการทดลองเกีย่วกบัโรค และการตรวจชนัสตูรศพหรอืซากสตัว์ รวมทัง้ในการศกึษาวจัิย
เรื่องดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นมูลฝอยติดเชื้อ
 (๑) ซากหรือช้ินส่วนของมนษุย์หรือสัตว์ท่ีเป็นผลมาจากการผ่าตดั การตรวจชนัสตูรศพหรอืซากสตัว์ 
และการใช้สัตว์ทดลอง
 (๒) วัสดุของมีคม เช่น เข็ม ใบมีด กระบอกฉีดยา หลอดแก้ว ภาชนะที่ท�าด้วยแก้ว สไลด์ และ
แผ่นกระจกปิดสไลด์
 (๓) วัสดุซึ่งสัมผัสหรือสงสัยว่าจะสัมผัสกับเลือด ส่วนประกอบของเลือด ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเลือด 
สารน�้าจากร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์ หรือวัคซีนที่ท�าจากเชื้อโรคที่มีชีวิต เช่น ส�าลี ผ้าก๊อส 
ผ้าต่างๆ และท่อยาง
 (๔) มูลฝอยทุกชนิดที่มาจากห้องรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ
 “การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ” หมายความว่า กระบวนการด�าเนินการตั้งแต่การเก็บ ขน และก�าจัด
มูลฝอยติดเชื้อ 
 “ห้องรกัษาผูป่้วยตดิเชือ้ร้ายแรง” หมายความว่า ห้องรกัษาผูป่้วยซึง่ตดิเช้ือร้ายแรงตามทีก่ระทรวง
สาธารณสุขก�าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 “สถานบริการการสาธารณสุข” หมายความว่า
 (๑) สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และหมายความรวมถึงสถานพยาบาล
ของทางราชการ
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 (๒) สถานพยาบาลสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ และหมายความรวมถึง
สถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ
 “สถานพยาบาลของทางราชการ” หมายความว่า สถานพยาบาลของราชการส่วนกลาง ราชการ
ส่วนภมูภิาค ราชการส่วนท้องถิน่ สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลของหน่วยงานอืน่ของรฐั ตามทีก่ระทรวง
สาธารณสุขก�าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 “สถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ” หมายความว่า สถานพยาบาลสัตว์ของราชการส่วนกลาง 
ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลสัตว์ของหน่วยงานอื่นของรัฐ
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 “ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย” หมายความว่า ห้องปฎิบัติการเชื้ออันตรายที่มิได้ตั้งอยู่ภายใน
สถานบริการการสาธารณสุข ซึ่งได้แก่ ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารเคมีและจุลินทรีย์ในวัตถุตัวอย่าง
จากร่างกายมนษุย์หรอืสตัว์ทีอ่าจก่อให้เกดิเชือ้อนัตราย และห้องปฏบิตักิารทดสอบด้านสาธารณสขุทีท่�าการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพ ส่วนประกอบ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อาจก่อให้เกิดเชื้ออันตราย ทั้งนี้ 
ตามลักษณะและเงื่อนไขที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 “ผู้ประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุข” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ
กิจการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และผู้ได้รับใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสตัว์ และหมายความรวมถงึราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภมูภิาค ราชการ
ส่วนท้องถิน่ สภากาชาดไทย และหน่วยงานอืน่ของรฐัทีจ่ดัตัง้สถานพยาบาลของทางราชการหรอืสถานพยาบาลสตัว์
ของทางราชการ
 “ผูด้�าเนนิการสถานบรกิารการสาธารณสขุ” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนญุาตให้ด�าเนนิการสถานพยาบาล
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และผูไ้ด้รบัใบอนญุาตให้ด�าเนนิการสถานพยาบาลสตัว์ตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาลสัตว์ และหมายความรวมถึงผู้อ�านวยการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งรับผิดชอบ
ด�าเนินการสถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ
 “ผู้ประกอบกจิการห้องปฏบิตักิารเชือ้อนัตราย” หมายความว่า เจ้าของหรอืผูค้รอบครองห้องปฏบิตักิาร
เชื้ออันตราย
 “ผูด้�าเนนิการห้องปฏบิตักิารเชือ้อนัตราย” หมายความว่า ผูจ้ดัการหรอืเจ้าหน้าทีท่ีเ่รยีกชือ่อย่างอืน่
ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบด�าเนินการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย
 “ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาลต�าบล..........................
 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต�าบล........…………
 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
 ข้อ ๔ ให้นายกเทศมนตรีต�าบล………….เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอ�านาจ
ออกระเบียบ ประกาศ หรือค�าสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
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หมวด ๑
บททั่วไป

 ข้อ ๕ การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขตราชการส่วนท้องถิ่นเป็นอ�านาจของราชการส่วนท้องถิ่น 
 ในการด�าเนินการตามวรรคหนึ่ง ราชการส่วนท้องถิ่นอาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการ
ส่วนท้องถิ่นอื่นด�าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้
  ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควรราชการส่วนท้องถ่ินอาจมอบให้บุคคลใดด�าเนินการขนหรือก�าจัดมูลฝอย
ติดเชื้อ แทนภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถ่ินหรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด�าเนินกิจการ
รบัท�าการขน หรอืก�าจดัมูลฝอยติดเช้ือโดยท�าเป็นธรุกจิหรอืโดยได้รบัประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการกไ็ด้
 บทบัญญัติตามข้อนี้ มิให้ใช้บังคับกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วซ่ึงต้องจัดการ
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน แต่ให้ผู้ด�าเนินกิจการโรงงานที่มีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วและผู้ด�าเนินกิจการ
รับท�าการเก็บ ขนหรือก�าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วดังกล่าวแจ้งการด�าเนินกิจการเป็นหนังสือ
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
 ข้อ ๖ ในกรณท่ีีเจ้าพนกังานท้องถ่ินจะมอบให้บคุคลอ่ืนด�าเนนิการขนมลูฝอยตดิเช้ือแทน หรอืจะอนญุาต
ให้บคุคลใดด�าเนนิกจิการขนมูลฝอยติดเช้ือโดยท�าเป็นธรุกจิหรอืโดยได้รบัประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบรกิาร 
ให้เจ้าพนกังานท้องถิน่ประกาศก�าหนดเขตพืน้ทีท่ีร่าชการส่วนท้องถิน่มอบให้บคุคลอืน่ด�าเนนิการขนมลูฝอยตดิเชือ้
แทน หรอืเขตพืน้ทีก่ารอนุญาตให้บคุคลใดด�าเนนิกจิการขนมลูฝอยตดิเช้ือโดยท�าเป็นธรุกจิหรอืโดยได้รบัประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 
 ข้อ ๗ ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท ทิ้ง หรือท�าให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะ ซึ่งมูลฝอยติดเชื้อ นอกจาก
ถ่าย เท หรือทิ้ง หรือก�าจัด ณ สถานที่ หรือตามวิธีที่ราชการส่วนท้องถิ่นก�าหนดหรือจัดให้
 ให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดให้มีสถานที่ถ่าย เท หรือทิ้งมูลฝอยติดเชื้อในที่หรือทางสาธารณะ
หรือก�าหนดให้มีวิธีก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ถ่าย เท หรือท้ิงโดยวิธีอื่นตามมาตรฐานท่ีก�าหนดตามเทศบัญญัตินี้ 
รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 ข้อ ๘ ห้ามมิให้ผู้ใดท�าการเก็บ ขน และก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อ เว้นแต่จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงือ่นไขทีก่�าหนดตามเทศบญัญตันิี ้รวมทัง้กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบญัญติั
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
 ข้อ ๙ เทศบญัญตัใินส่วนทีว่่าด้วยการก�าจดัมลูฝอยตดิเชือ้ให้ใช้บงัคบัแก่ผูป้ระกอบกจิการสถานบริการ
การสาธารณสขุหรอืผูป้ระกอบกจิการห้องปฏบิติัการเชือ้อนัตรายทีด่�าเนนิการก�าจดัมลูฝอยตดิเชือ้ด้วยตนเองด้วย 
และให้สถานบรกิารการสาธารณสขุหรอืห้องปฏบิตักิารเช้ืออนัตรายนัน้แจ้งให้ราชการส่วนท้องถ่ินจดัส่งเจ้าหน้าที่
ไปท�าการตรวจสอบระบบก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก�าหนด และเมื่อราชการส่วนท้องถิ่น 
ได้ให้ความเหน็ชอบแล้ว ผูด้�าเนนิการสถานบรกิารการสาธารณสขุหรอืผูด้�าเนนิการห้องปฏบัิตกิารเชือ้อนัตราย
ดังกล่าวจึงจะด�าเนินการก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยตนเองได้
 ข้อ ๑๐ ในการปฏบิติัการตามเทศบญัญัตินี ้ให้ผูป้ระกอบกจิการสถานบรกิารการสาธารณสขุ ผูป้ระกอบ
กิจการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย และราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ด�าเนินการ
ก�าจดัมูลฝอยตดิเชือ้ภายใต้การควบคมุดูแลของราชการส่วนท้องถิน่ และบคุคลซึง่ได้รบัใบอนญุาตจากเจ้าพนกังาน 
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ท้องถิน่ให้ด�าเนนิกิจการรับท�าการขน และก�าจัดมูลฝอยตดิเชือ้โดยท�าเป็นธุรกจิหรอืโดยได้รบัประโยชน์ตอบแทน
ด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี ด�าเนินการดังต่อไปนี้
 (๑) ในการเก็บมูลฝอยติดเชื้อ ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บมูลฝอยติดเชื้ออย่างน้อย 
หนึ่งคน โดยเจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติส�าเร็จการศึกษาไม่ต�่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขา
วิชาวิทยาศาสตร์ ในด้านสาธารณสุข สุขาภิบาล ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านใดด้านหนึ่ง
 (๒) ในการขนมูลฝอยติดเชื้อต้องจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบในการขนมูลฝอยติดเช้ืออย่างน้อย 
หนึ่งคน โดยเจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติส�าเร็จการศึกษาไม่ต�่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขา
วิชาวิทยาศาสตร์ด้านสาธารณสุข สุขาภิบาล ด้านใดด้านหนึ่ง
 (๓) ในการก�าจดัมลูฝอยตดิเชือ้ ต้องจดัให้มเีจ้าหน้าทีผู่ร้บัผดิชอบในการก�าจดัมลูฝอยตดิเชือ้ อย่างน้อย
สองคน โดยคนหนึง่ต้องมคีณุสมบตัติามทีก่�าหนดใน (๒) ส่วนอีกคนหนึง่ต้องมีคณุสมบติัส�าเรจ็การศกึษาไม่ต�า่กว่า
ปรญิญาตรีหรอืเทยีบเท่าในสาขาวศิวกรรมศาสตร์ในด้านสขุาภิบาล วศิวกรรมสิง่แวดล้อม และวศิวกรรมเครือ่งกล 
ด้านใดด้านหนึ่ง
 (๔) ในกรณีที่มีการด�าเนินการทั้ง (๒) และ (๓) จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการขน และ
การก�าจัดมูลฝอยติดเชื้ออย่างน้อยสองคน ซึ่งมีคุณสมบัติตาม (๓) ก็ได้
 ความในวรรคหน่ึงไม่ใช้บังคบัแก่การขนและการก�าจดัมลูฝอยตดิเชือ้ด้วยตนเองของราชการส่วนท้องถิน่
หรือสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ แต่ราชการส่วนท้องถิ่น หรือ
สถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการนั้นจะต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของตน
อย่างน้อยหนึ่งคนซึ่งมีคุณสมบัติตาม (๓) เป็นผู้รับผิดชอบในการขนและการก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อนั้น หรืออาจ
แต่งตัง้เจ้าหน้าทีข่องตนอย่างน้อยหนึง่คนซึง่ต้องผ่านการอบรมเจ้าหน้าทีผู่ร้บัผดิชอบในการขน และการก�าจดั
มูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการขนและการก�าจัดมูลฝอยติดเชื้ออาจแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกซึ่งมี
คุณสมบัติดังกล่าวก็ได้
 ข้อ ๑๑ ในการขนและการก�าจดัมูลฝอยตดิเชือ้ภายในสถานบรกิารการสาธารณสขุซึง่มใิช่ สถานพยาบาล
ของทางราชการและสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ หรือภายในห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายของเอกชน 
ให้ผู้ประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุข หรือผู้ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการเช้ืออันตราย ควบคุม
ดแูลให้ผู้ด�าเนินการสถานบรกิารการสาธารณสขุหรอืผูด้�าเนนิการห้องปฏบิตักิารเชือ้อันตรายจดัให้มเีจ้าหน้าที่
ผูร้บัผดิชอบในการขนและการก�าจดัมลูฝอยตดิเชือ้และด�าเนนิการขนและก�าจดัมลูฝอยตดิเชือ้ทีเ่กดิขึน้ให้เป็น
ไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ตามเทศบัญญัตินี้และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 ข้อ ๑๒ ในการขนและการก�าจัดมูลฝอยติดเช้ือของราชการส่วนท้องถิ่นหรือสถานพยาบาลของ
ทางราชการหรอืสถานพยาบาลสตัว์ของทางราชการ ให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภมิูภาค ราชการส่วนท้องถ่ิน 
สภากาชาดไทย หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่จัดตั้งสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตว์ 
ของทางราชการ แล้วแต่กรณี ควบคุมดูแลให้ผู้ด�าเนินการสถานพยาบาลของทางราชการหรือผู้ด�าเนินการ
สถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการนั้นแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบในการขนและการก�าจัดมูลฝอยติดเช้ือ
ด�าเนินการขน และก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ตามเทศบัญญัตินี้
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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 ในการขนและการก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อของบุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถ่ินมอบให้ด�าเนินการขน
และก�าจัดมลูฝอยตดิเชือ้แทนภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถ่ิน และของบุคคลซึง่ได้รับใบอนญุาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ด�าเนินกิจการรับท�าการขนหรือก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยท�าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ควบคุม
ดูแลให้บุคคลดังกล่าวจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และด�าเนินการขนและก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขตามที่ก�าหนดไว้ตามเทศบัญญัตินี้และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ในการมอบให้บุคคลใดด�าเนินการขนและก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อ หรือการออกใบอนุญาตให้บุคคลใด 
ด�าเนินกิจการรับท�าการขนและการก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นก�าหนดระยะเวลา และเส้นทางขน 
ตลอดจนเงื่อนไขหรือข้อปฏิบัติอื่น ๆ  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปที่ก�าหนดไว้ตามเทศบัญญัตินี้และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง ให้บุคคลดังกล่าวถือปฏิบัติไว้ด้วย 
 ข้อ ๑๓ บุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ด�าเนินการขนและก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อแทนภายใต้
การควบคมุดแูลของราชการส่วนท้องถิน่ และบคุคลซ่ึงได้รบัใบอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถิน่ให้ด�าเนนิกจิการ 
รบัท�าการเกบ็ ขน หรอืก�าจดัมลูฝอยตดิเชือ้ โดยท�าเป็นธรุกจิหรอืโดยได้รบัประโยชน์ตอบแทนด้วยการคดิค่าบรกิาร 
แล้วแต่กรณ ีมหีน้าทีค่วบคุมดูแลการปฏบิตังิานของเจ้าหน้าท่ีผูร้บัผิดชอบในการขนและการก�าจดัมลูฝอยตดิเช้ือ 
และด�าเนินการขนและก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ตามเทศบัญญัตินี้
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 ข้อ ๑๔ ให้ผู้ด�าเนินการสถานบริการการสาธารณสุข ผู้ด�าเนินการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย และ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีหน้าที่ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการขนและการก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อของตน 
และด�าเนินการขนและก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ตามเทศบัญญัตินี้
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

หมวด ๒
หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 

ส่วนที่ ๑
การเก็บมูลฝอยติดเชื้อ

 ข้อ ๑๕ ให้เก็บบรรจุมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะส�าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ ดังต่อไปนี้
 (๑) มูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุของมีคม ให้เก็บบรรจุในภาชนะส�าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
ที่เป็นกล่องหรือถัง
 (๒) มลูฝอยติดเช้ืออืน่ซึง่มิใช่ประเภทวสัดขุองมีคม ให้เกบ็บรรจใุนภาชนะส�าหรบับรรจมุลูฝอยตดิเชือ้
ที่เป็นถุง 
 ภาชนะส�าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง ต้องใช้เพียงครั้งเดียวและต้องท�าลายพร้อมกับ
การก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อนั้น
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 ข้อ ๑๖ ภาชนะส�าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
 (๑) ภาชนะส�าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นกล่องหรือถังต้องท�าด้วยวัสดุที่แข็งแรงทนทานต่อ
การแทงทะลุและการกัดกร่อนของสารเคมี เช่น พลาสติกแข็งหรือโลหะ มีฝาปิดมิดชิด และป้องกันการรั่วไหล
ของของเหลวภายในได้ และสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกโดยผู้ขนย้ายไม่มีการสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ
 (๒) ภาชนะส�าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นถุงต้องท�าจากพลาสติกหรือวัสดุอื่นที่มีความเหนียว
ไม่ฉีกขาดง่าย ทนทานต่อสารเคมีและการรับน�้าหนัก กันน�้าได้ ไม่รั่วซึมและไม่ดูดซึม
 ภาชนะส�าหรบับรรจมุลูฝอยตดิเชือ้ตามวรรคหนึง่ ต้องมสีแีดง ทบึแสง และมข้ีอความสีด�าทีม่ขีนาด
สามารถอ่านได้ชัดเจนว่า “มูลฝอยติดเชื้อ” อยู่ภายใต้รูปหัวกะโหลกไขว้ คู่กับตราหรือสัญลักษณ์ที่ใช้ระหว่าง
ประเทศตามทีก่ระทรวงสาธารณสขุก�าหนด และต้องมข้ีอความว่า “ห้ามน�ากลบัมาใช้อีก” และ “ห้ามเปิด” ในกรณี
ที่สถานบริการการสาธารณสุขมิได้ด�าเนินการก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยตนเอง สถานบริการการสาธารณสุข
ดังกล่าวจะต้องระบุชื่อของตนไว้ที่ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ และในกรณีที่ภาชนะส�าหรับบรรจุมูลฝอย
ตดิเช้ือน้ันใช้ส�าหรบัเกบ็มลูฝอยติดเชือ้ไว้เพือ่รอการขนไปก�าจัดเกนิกว่าเจด็วนันบัแต่วนัท่ีเกิดมลูฝอยตดิเช้ือนัน้ 
ให้ระบุวันที่ที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อดังกล่าวไว้ที่ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อด้วย
 ภาชนะส�าหรบับรรจมุลูฝอยตดิเชือ้ตามวรรคหนึง่ มไีด้หลายขนาดตามความเหมาะสมของการเกบ็ 
การขน และการก�าจัด 
 ข้อ ๑๗ การเก็บมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะส�าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้ออาจจะจัดให้มีภาชนะรองรับ
ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อก็ได้ โดยภาชนะรองรับนั้นจะต้องท�าด้วยวัสดุที่แข็งแรง ทนทานต่อสารเคมี ไม่รั่วซึม 
ท�าความสะอาดได้ง่าย และต้องมีฝาปิดเปิดมิดชิด เว้นแต่ในห้องท่ีมีการป้องกันสัตว์ท่ีเป็นพาหะน�าโรค และ
จ�าเป็นต้องใช้งานตลอดเวลาจะไม่มีฝาปิดเปิดก็ได้
 ภาชนะรองรับตามวรรคหนึ่งให้ใช้ได้หลายครั้งแต่ต้องดูแลรักษาให้สะอาดอยู่เสมอ
 ข้อ ๑๘ การเก็บมูลฝอยติดเชื้อต้องด�าเนินการดังต่อไปนี้
 (๑) ต้องเกบ็มลูฝอยตดิเชือ้ตรงแหล่งเกดิมลูฝอยตดิเชือ้นัน้ และต้องเกบ็ลงในภาชนะส�าหรบับรรจุ
มูลฝอยติดเชื้อ โดยไม่ปนกับมูลฝอยอื่น และในกรณีที่ไม่สามารถเก็บลงในภาชนะส�าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
ได้โดยทนัททีีเ่กดิมลูฝอยตดิเชือ้จะต้องเกบ็มลูฝอยตดิเชือ้น้ันลงในภาชนะส�าหรบับรรจมูุลฝอยติดเชือ้โดยเรว็ท่ีสุด
เมื่อมีโอกาสที่สามารถจะท�าได้
 (๒) ต้องบรรจุมลูฝอยติดเชือ้ไม่เกนิสามในสีส่่วนของความจขุองภาชนะส�าหรบับรรจมูุลฝอยตดิเช้ือ
ทีเ่ป็นกล่องหรอืถังแล้วปิดฝาให้แน่น หรอืไม่เกินสองในสามส่วนของความจขุองภาชนะส�าหรบับรรจมุลูฝอยตดิเชือ้
ที่เป็นถุงแล้วผูกมัดปากถุงด้วยเชือกหรือวัสดุอื่นให้แน่น
 (๓) กรณีการเก็บมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายในห้องปฏิบัติการ
เชื้ออันตรายที่มีปริมาณมาก หากยังไม่เคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อนั้นออกไปทันที จะต้องจัดให้มี 
ที่หรือมุมหนึ่งของห้องส�าหรับเป็นที่รวมภาชนะที่ได้บรรจุมูลฝอยติดเชื้อแล้ว เพื่อรอการเคลื่อนย้ายไปเก็บกัก
ในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ แต่ห้ามเก็บไว้เกินหนึ่งวัน
 (๔) จดัให้มทีีพ่กัรวมมลูฝอยตดิเชือ้เพือ่รอการขนไปก�าจดั และต้องท�าความสะอาดและฆ่าเชือ้โรค
ในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้ออย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง
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 ข้อ ๑๙ ในการเก็บมูลฝอยติดเช้ือจะต้องจดัให้มทีีพ่กัรวมมลูฝอยตดิเชือ้ท่ีเป็นห้องหรอืเป็นอาคารเฉพาะ
แยกจากอาคารอ่ืน โดยมลีกัษณะดังต่อไปนี ้ส�าหรบัใช้เกบ็กกัภาชนะบรรจุมลูฝอยตดิเช้ือเพือ่รอการขนไปก�าจดั
 (๑) มีลักษณะไม่แพร่เชื้อ และอยู่ในที่ที่สะดวกต่อการขนมูลฝอยติดเชื้อไปก�าจัด
 (๒) มีขนาดกว้างเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อได้อย่างน้อยสองวัน
 (๓) พื้นและผนังต้องเรียบ ท�าความสะอาดได้ง่าย
 (๔) มีรางหรือท่อระบายน�้าทิ้งเชื่อมต่อกับระบบบ�าบัดน�้าเสีย
 (๕) มีลักษณะโปร่ง ไม่อับชื้น
 (๖) มีการป้องกันสัตว์ แมลง เข้าไป มีประตูกว้างพอสมควรตามขนาดของห้อง หรืออาคาร
เพื่อสะดวกต่อการปฏิบัติงาน และปิดด้วยกุญแจหรือปิดด้วยวิธีอื่นที่บุคคลทั่วไปไม่สามารถที่จะเข้าไปได้
 (๗) มข้ีอความเป็นค�าเตอืนทีม่ขีนาดสามารถเหน็ได้ชดัเจนว่า “ทีพ่กัรวมมลูฝอยตดิเชือ้” ไว้ทีห่น้าห้อง
หรือหน้าอาคาร
 (๘) มลีานส�าหรับล้างรถเข็นอยูใ่กลท้ี่พกัรวมมูลฝอยติดเชือ้ และลานนัน้ต้องมีรางหรอืท่อรวบรวม
น�้าเสียจากการล้างรถเข็นเข้าสู่ระบบบ�าบัดน�้าเสีย
 ในกรณีที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้เกินเจ็ดวัน ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง 
ต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่สิบองศาเซลเซียสหรือต�่ากว่านั้นได้
 ข้อ ๒๐ การเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปเก็บกักในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อเพื่อ
รอการขนไปก�าจัดต้องด�าเนินการให้ถูกสุขลักษณะ ดังนี้
 (๑) ต้องมีผู้ปฏิบัติงานซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ โดยบุคคลดังกล่าวต้องผ่านการฝึกอบรม
การป้องกันและระงับการแพร่เช้ือหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลา
ที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนด
 (๒) ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ ถุงมือยางหนา ผ้ากันเปื้อน 
ผ้าปิดปาก ปิดจมูก และรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน และถ้าในการปฏิบัติงาน ร่างกาย
หรอืส่วนใดส่วนหนึง่ไปสมัผสักบัมลูฝอยติดเชือ้ ให้ผูป้ฏบิตังิานต้องท�าความสะอาดร่างกายหรอืส่วนท่ีอาจสัมผสั
มูลฝอยติดเชื้อโดยทันที
 (๓) ต้องกระท�าทุกวันตามตารางเวลาที่ก�าหนด เว้นแต่มีเหตุจ�าเป็น
 (๔) ต้องเคลื่อนย้ายโดยใช้รถเข็นส�าหรับเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะตามที่
ก�าหนดในข้อ ๒๒ เว้นแต่มูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นมีปริมาณน้อยที่ไม่จ�าเป็นต้องใช้รถเข็นจะเคล่ือนย้าย
โดยผู้ปฏิบัติงานซึ่งมีคุณสมบัติตาม (๑) ก็ได้
 (๕) ต้องมีเส้นทางเคลื่อนย้ายที่แน่นอน และในระหว่างการเคลื่อนย้ายไปท่ีพักรวมมูลฝอยติดเช้ือ
ห้ามแวะหรือหยุดพัก ณ ที่ใด
 (๖) ต้องกระท�าโดยระมัดระวัง ห้ามโยน หรือลากภาชนะส�าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
 (๗) กรณีที่มีมูลฝอยติดเชื้อตกหล่นหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือแตกระหว่างทางห้ามหยิบ
ด้วยมือเปล่า ต้องใช้คีมคีบหรือหยิบด้วยถุงมือยางหนา หากเป็นของเหลวให้ซับด้วยกระดาษ แล้วเก็บมูลฝอย
ติดเชื้อหรือกระดาษนั้นในภาชนะส�าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อใบใหม่ แล้วท�าความสะอาดด้วยน�้ายาฆ่าเชื้อ
ที่บริเวณพื้นนั้นก่อนเช็ดถูตามปกติ
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 (๘) ต้องท�าความสะอาดและฆ่าเชื้อรถเข็นและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่างน้อยวันละครั้ง และ
ห้ามน�ารถเข็นมูลฝอยติดเชื้อไปใช้ในกิจการอย่างอื่น
 ข้อ ๒๑ รถเขน็ส�าหรบัเคลือ่นย้ายภาชนะบรรจมูุลฝอยติดเชือ้อย่างน้อยต้องมีลักษณะและเง่ือนไขดังน้ี
 (๑) ท�าด้วยวัสดุที่ท�าความสะอาดได้ง่าย ไม่มีแง่มุมอันจะเป็นแหล่งหมักหมมของเช้ือโรค และ
สามารถท�าความสะอาดด้วยน�้าได้
 (๒) มีพืน้และผนงัทบึ เมือ่จัดวางภาชนะบรรจมุลูฝอยตดิเช้ือแล้วต้องปิดฝาให้แน่น เพือ่ป้องกนัสตัว์
และแมลงเข้าไป
 (๓) มีข้อความสแีดงทีม่ขีนาดสามารถมองเหน็ชดัเจนอย่างน้อยสองด้านว่า “รถเขน็มลูฝอยตดิเชือ้ 
ห้ามน�าไปใช้ในกิจการอื่น”
 (๔) ต้องมอีปุกรณ์หรอืเครือ่งมอืส�าหรบัใช้เกบ็มลูฝอยตดิเชือ้ทีต่กหล่นระหว่างการเคลือ่นย้าย และ
อปุกรณ์หรือเคร่ืองมอืส�าหรบัใช้ท�าความสะอาดและฆ่าเชือ้บรเิวณทีม่ลูฝอยตดิเชือ้ตกหล่น ตลอดเวลาทีท่�าการ
เคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
 ข้อ ๒๒ สถานบริการการสาธารณสุขดังต่อไปนี้จะไม่จัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อก็ได้ แต่ต้องจัด
ให้มีบริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้เป็นการเฉพาะ
 (๑) สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
 (๒) สถานพยาบาลสัตว์ประเภทที่ไม่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน หรือประเภทที่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้
ค้างคืนตามชนิดและจ�านวนไม่เกินที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนด
 (๓) สถานทีท่ีอ่าจมีมลูฝอยตดิเชือ้ตามทีก่ระทรวงสาธารณสขุก�าหนดบรเิวณท่ีพกัภาชนะบรรจมุลูฝอย
ติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง ให้มีลักษณะตามที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนด

ส่วนที่ ๒
การขนมูลฝอยติดเชื้อ

 ข้อ ๒๓ ราชการส่วนท้องถิน่ รวมทัง้บคุคลซึง่ราชการส่วนท้องถิน่มอบให้ด�าเนนิการขนมลูฝอยตดิเชือ้
แทนภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น และบุคคลซ่ึงได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
ให้ด�าเนินกิจการ รับท�าการขน หรือก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยท�าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน 
ด้วยการคิดค่าบรกิารซึง่รับท�าการขนมลูฝอยติดเชือ้จากท่ีพกัรวมมูลฝอยตดิเช้ือของสถานบรกิารการสาธารณสขุ
หรือของห้องปฏบัิติการเชือ้อนัตรายเพือ่น�าไปก�าจดัภายนอกสถานบรกิารการสาธารณสขุหรอืภายนอกบริเวณ
ที่ตั้งห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายต้องจัดให้มี 
 (๑) ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะตามที่ก�าหนดในเทศบัญญัติน้ี โดยให้มีจ�านวนที่
เพียงพอกับการประกอบการหรือการให้บริการ
 (๒) ผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานประจ�ายานพาหนะต้องมีความรู้เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ โดยผ่าน
การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนด 
 (๓) ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือเพ่ือรอการก�าจัดซ่ึงมีคุณลักษณะเช่นเดียวกับท่ีพักรวม
มลูฝอยตดิเชือ้ ต้องมขีนาดกว้างขวางเพยีงพอทีจ่ะเก็บกกัภาชนะบรรจมุลูฝอยตดิเช้ือไว้ได้จนกว่าจะขนไปก�าจดั 
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และให้มข้ีอความเป็นค�าเตอืนว่า “ทีเ่กบ็กกัภาชนะบรรจมูุลฝอยตดิเชือ้” ด้วยสแีดง และมขีนาดทีส่ามารถมองเหน็
ได้ชัดเจนแสดงไว้ในสภาพถาวรด้วย 
 (๔) ในการเก็บมูลฝอยติดเชื้อตาม (๓) จะต้องจัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นห้อง หรือเป็น
อาคารเฉพาะแยกจากอาคารอื่นโดยมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
  ก. มีลักษณะไม่แพร่เชื้อ และอยู่ในที่สะดวกต่อการขนมูลฝอยติดเชื้อไปก�าจัด 
  ข. มีขนาดกว้างขวางเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อได้อย่างน้อยสองวัน 
  ค. พื้นและผนังต้องเรียบ ท�าความสะอาดได้ง่าย 
  ง. มีราง หรือท่อระบายน�้าทิ้งเชื่อมต่อกับระบบบ�าบัดน�้าเสีย 
  จ. มีลกัษณะโปร่ง ไม่อับชืน้ มีการป้องกนัสตัว์และแมลงเข้าไป มปีระตูกว้างพอสมควรตามขนาด
ของห้องหรอือาคารเพือ่สะดวกต่อการปฏบิติังาน และปิดด้วยกญุแจ หรอืปิดด้วยวิธอีืน่ทีบ่คุคลทัว่ไปไม่สามารถ
จะเข้าไปได้ 
  ช. มีข้อความเป็นค�าเตือนที่มีขนาดสามารถเห็นได้ชัดเจนว่า “ท่ีพักรวมมูลฝอยติดเช้ือ” ไว้ท่ี
หน้าห้องหรือหน้าอาคาร 
  ซ. มลีานส�าหรับล้างรถเขน็อยูใ่กล้ท่ีพกัรวมมลูฝอยตดิเช้ือ และลานนัน้ต้องมรีางหรอืท่อรวบรวม
น�้าเสียจากการล้างรถเข็นเข้าสู่ระบบบ�าบัดน�้าเสีย 
  ในกรณีที่เก็บกักภาชนะมูลฝอยติดเชื้อไว้เกินเจ็ดวัน ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง 
ต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่สิบองศาเซลเซียสหรือต�่ากว่านั้น 
 (๕) บรเิวณทีจ่อดเกบ็ยานพาหนะขนมูลฝอยตดิเช้ือท่ีเป็นสถานท่ีเฉพาะ มขีนาดกว้างขวางเพยีงพอ 
มีรางหรือท่อระบายน�้าเสียจากการล้างยานพาหนะเข้าสู่ระบบบ�าบัดน�้าเสีย และต้องท�าความสะอาดบริเวณ 
ที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้ออย่างสม�่าเสมอ 
 ข้อ ๒๔ การขนมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุข หรือ 
ของห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายเพื่อน�าไปก�าจัดภายนอกสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายนอกบริเวณที่ตั้ง
ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย ต้องด�าเนินการให้ถูกสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ต้องขนโดยยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อเท่านั้น 
 (๒) ต้องขนอย่างสม�่าเสมอตามวันและเวลาท่ีก�าหนด โดยค�านึงถึงปริมาณของมูลฝอยติดเช้ือ 
และสถานที่จัดเก็บ เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจ�าเป็น
 (๓) ผู้ปฏิบัติงานประจ�ายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อต้องด�าเนินการให้ถูกสุขลักษณะ ดังนี้ 
  ก. ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ ถุงมือยางหนา ผ้ากันเปื้อน 
ผ้าปิดปาก ปิดจมูก และรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน และถ้าในการปฏิบัติงาน ร่างกาย
หรอืส่วนใดส่วนหนึง่ไปสมัผสักบัมลูฝอยตดิเช้ือ ให้ผูป้ฏบิตังิานต้องท�าความสะอาดร่างกาย หรอืส่วนทีอ่าจสัมผสั
มูลฝอยติดเชื้อโดยทันที 
  ข. ต้องกระท�าโดยระมัดระวัง ห้ามโยน หรือลากภาชนะส�าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 
  ค. กรณีที่มีมูลฝอยติดเชื้อตกหล่นหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกระหว่างทาง ห้ามหยิบ
ด้วยมือเปล่า ต้องใช้คีมคีบหรือหยิบด้วยถุงมือยางหนา หากเป็นของเหลวให้ซับด้วยกระดาษ แล้วเก็บมูลฝอย
ติดเชื้อหรือกระดาษนั้นในภาชนะส�าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อใบใหม่ แล้วท�าความสะอาดด้วยน�้ายาฆ่าเชื้อ
ที่บริเวณพื้นนั้นก่อนเช็ดถูตามปกติ 
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 (๔) ผู้ขับขี่ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ และผู้ปฏิบัติงานประจ�ายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ
ต้องระมัดระวังมิให้มูลฝอยติดเชื้อและภาชนะส�าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตกหล่นในระหว่างการขน 
 ห้ามน�ายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อไปใช้ในกิจการอย่างอื่น และให้ท�าความสะอาดและฆ่าเช้ือ
อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง เว้นแต่กรณีภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือแตกหรือมีการรั่วไหลต้องท�าความสะอาด
ในโอกาสแรกที่สามารถจะท�าได้ 
 ข้อ ๒๕ ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อต้องมีลักษณะและเงื่อนไข ดังนี้ 
 (๑) ตัวถังปิดทึบ ผนังด้านในต้องบุด้วยวัสดุที่ทนทาน ท�าความสะอาดได้ง่ายไม่รั่วซึม 
 (๒) ในกรณีที่เป็นยานพาหนะส�าหรับใช้ขนมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ ที่เก็บกัก
ภาชนะบรรจมุลูฝอยตดิเชือ้ไว้เกนิเจด็วนั ทีพ่กัรวมมลูฝอยตดิเชือ้ดงักล่าวต้องสามารถควบคมุอณุหภมูใิห้อยูท่ี่
สบิองศาเซลเซียสหรอืต�า่กว่านัน้ ภายในตัวถงัของยานพาหนะนัน้ต้องสามารถควบคมุอุณหภมูใิห้อยูท่ี่สบิองศา
เซลเซียสหรือต�่ากว่านั้น และจะต้องติดเครื่องเทอร์โมมิเตอร์ที่สามารถอ่านค่าอุณหภูมิภายในตัวถังไว้ด้วย 
 (๓) ข้อความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนปิดไว้ท่ีภายนอกตัวถังด้านข้างท้ังสองด้าน
ว่า “ใช้เฉพาะขนมูลฝอยติดเชื้อ” 
 (๔) กรณีราชการส่วนท้องถิน่ท�าการขนมลูฝอยติดเชือ้ ให้ราชการส่วนท้องถ่ินน้ันแสดงชือ่ของราชการ
ส่วนท้องถิ่นด้วยตัวหนังสือสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้าน
ของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ 
 กรณีบุคคลซึ่งได้รับมอบจากราชการส่วนท้องถ่ินให้เป็นผู้ด�าเนินการขนมูลฝอยติดเช้ือแทนภายใต ้
การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่นท�าการขนมูลฝอยติดเช้ือ ให้บุคคลนั้นแสดงช่ือราชการส่วนท้องถ่ิน 
ด้วยตวัหนังสอืสีแดงทีม่ขีนาดสามารถมองเหน็ได้ชดัเจนไว้ทีภ่ายนอกตวัถงัด้านข้างทัง้สองด้านของยานพาหนะ
ขนมูลฝอยติดเชื้อ พร้อมกับแสดงแผ่นป้ายขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์
ของบคุคลนัน้ไว้ในยานพาหนะขนมลูฝอยติดเชือ้ในบรเิวณท่ีบุคคลภายนอกสามารถมองเหน็ได้อย่างชัดเจนด้วย
 กรณบีคุคลซึง่ได้รบัอนญุาตจากราชการส่วนท้องถิน่ให้เป็นผูด้�าเนนิการรบัท�าการขนมูลฝอยติดเชือ้
โดยท�าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการท�าการขนมูลฝอยติดเชื้อ ให้บุคคลนั้น
แสดงชือ่ราชการส่วนท้องถ่ินด้วยตวัหนงัสอืสแีดงทีม่ขีนาดสามารถมองเห็นได้ชดัเจน พร้อมกบัแผ่นป้ายขนาด
ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ระบุรหัสหรือหมายเลขใบอนุญาต ชื่อ สถานที่ และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคล
นั้นไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ 
 (๕) ต้องมีเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมส�าหรับผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานประจ�า 
ยานพาหนะขนมลูฝอยติดเชือ้ อปุกรณ์หรอืเครือ่งมอืส�าหรบัป้องกนัอบุตัเิหตทุีอ่าจเกดิขึน้จากการตกหล่น หรอื
การรั่วไหลของมูลฝอยติดเชื้อ อุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอัคคีภัย และอุปกรณ์หรือเครื่องมือสื่อสารส�าหรับ
ใช้ติดต่อแจ้งเหตุอยู่ในยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตลอดเวลาที่ท�าการขนมูลฝอยติดเชื้อ
 ข้อ ๒๖ ในกรณีที่ใช้รถเข็นส�าหรับเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือไปก�าจัดยังสถานท่ีก�าจัด 
ที่อยู่ภายในสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายในบริเวณท่ีตั้งห้องปฏิบัติการเช้ืออันตรายแทนยานพาหนะ
ขนมลูฝอยตดิเชือ้ รถเขน็ส�าหรบัเคล่ือนย้ายภาชนะบรรจุมลูฝอยตดิเชือ้อย่างน้อยต้องมลีกัษณะและเงือ่นไข ดงันี ้
 (๑) ท�าด้วยวัสดุที่ท�าความสะอาดได้ง่าย ไม่มีแง่มุมอันจะเป็นแหล่งหมักหมมของเชื้อโรค และสามารถ 
ท�าความสะอาดด้วยน�้าได้ 
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 (๒) มพีืน้และผนงัทบึ เมือ่จดัวางภาชนะบรรจมูุลฝอยตดิเชือ้แล้วต้องปิดฝาให้แน่นเพ่ือป้องกนัสตัว์
และแมลงเข้าไป 
 (๓) มข้ีอความสแีดงทีม่ขีนาดสามารถมองเหน็ชดัเจนอย่างน้อยสองด้านว่า “รถเขน็มลูฝอยตดิเชือ้ 
ห้ามน�าไปใช้ในกิจการอื่น” 
 (๔) ต้องมอีปุกรณ์หรอืเครือ่งมอืส�าหรบัใช้เกบ็มลูฝอยตดิเชือ้ทีต่กหล่นระหว่างการเคลือ่นย้าย และ
อปุกรณ์หรือเคร่ืองมอืส�าหรบัใช้ท�าความสะอาดและฆ่าเชือ้บรเิวณทีม่ลูฝอยตดิเชือ้ตกหล่น ตลอดเวลาทีท่�าการ
เคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 
 ข้อ ๒๗ ในกรณีที่ใช้รถเข็นส�าหรับเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปก�าจัดยังสถานที่ก�าจัด 
ที่อยู่ภายในสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายในบริเวณท่ีตั้งห้องปฏิบัติการเช้ืออันตรายแทนยานพาหนะ
ขนมูลฝอยติดเชื้อ ต้องด�าเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ ดังนี้ 
 (๑) ต้องมีผู้ปฏิบัติงานซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ โดยบุคคลดังกล่าวต้องผ่านการฝึกอบรม
ผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนด 
 (๒) ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ ถุงมือยางหนา ผ้ากันเปื้อน 
ผ้าปิดปาก ปิดจมูก และรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้งตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน และถ้าในการปฏิบัติงาน ร่างกาย
หรอืส่วนใดส่วนหน่ึงไปสมัผสักบัมลูฝอยติดเชือ้ให้ผูป้ฏบิตังิานต้องท�าความสะอาดร่างกาย หรอืส่วนทีอ่าจสมัผสั
มูลฝอยติดเชื้อโดยทันที 
 (๓) ต้องกระท�าทุกวันตามตารางเวลาที่ก�าหนด เว้นแต่มีเหตุจ�าเป็น 
 (๔) ต้องเคลื่อนย้ายโดยใช้รถเข็นส�าหรับเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะตามที่
ก�าหนดในเทศบัญญัตินี้ เว้นแต่มูลฝอยติดเชื้อที่เกิดข้ึนมีปริมาณน้อยท่ีไม่จ�าเป็นต้องใช้รถเข็นจะเคลื่อนย้าย
โดยผู้ปฏิบัติงานซึ่งมีคุณสมบัติตาม (๑) ก็ได้ 
 (๕) ต้องมเีส้นทางเคลือ่นย้ายทีแ่น่นอน และในระหว่างการเคลือ่นย้ายไปทีท่ีพ่กัรวมมลูฝอยตดิเชือ้ 
ห้ามแวะหรือหยุดพัก ณ ที่ใด 
 (๖) ต้องกระท�าโดยระมัดระวัง ห้ามโยน หรือลากภาชนะส�าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 
 (๗) กรณทีีมี่มลูฝอยติดเชือ้ตกหล่นหรอืภาชนะบรรจมุลูฝอยตดิเช้ือแตกระหว่างทาง ห้ามหยบิด้วย
มือเปล่า ต้องใช้คมีคีบหรอืหยบิด้วยถุงมอืยางหนา หากเป็นของเหลวให้ซบัด้วยกระดาษ แล้วเกบ็มลูฝอยตดิเช้ือ
หรือกระดาษน้ันในภาชนะส�าหรบับรรจุมลูฝอยติดเชือ้ใบใหม่ แล้วท�าความสะอาดด้วยน�า้ยาฆ่าเช้ือท่ีบรเิวณพืน้
นั้นก่อนเช็ดถูตามปกติ 
 (๘) ต้องท�าความสะอาดและฆ่าเชื้อรถเข็นและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่างน้อยวันละครั้ง และ
ห้ามน�ารถเข็นมูลฝอยติดเชื้อไปใช้ในกิจการอย่างอื่น 

ส่วนที่ ๓
การก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อ

 ข้อ ๒๘ การก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อต้องด�าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ต้องก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ก�าหนดในเทศบัญญัตินี้ 
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 (๒) ต้องก�าจดัมลูฝอยติดเชือ้ภายในระยะเวลาไม่เกนิสามสบิวนันบัแต่วนัทีข่นจากทีพ่กัรวมมลูฝอย
ติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุขหรือของห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย 
 (๓) ในระหว่างรอก�าจดัมลูฝอยตดิเชือ้ต้องเกบ็กกัภาชนะบรรจมุลูฝอยตดิเชือ้ไว้ในทีเ่กบ็กกัภาชนะ
บรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะเช่นเดียวกับที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามเทศบัญญัตินี้ โดยมีขนาดกว้างขวาง
เพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้ได้จนกว่าจะท�าการก�าจัด รวมท้ังจัดให้มีข้อความ
เป็นค�าเตือนว่า “ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ” ด้วยสีแดง และมีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
แสดงไว้ด้วย 
 (๔) จัดให้มีผู้ปฏบัิตงิานก�าจัดมูลฝอยติดเชือ้ซึง่มคีวามรู้เกีย่วกบัมลูฝอยตดิเชือ้ โดยผ่านการฝึกอบรม
ผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนด 
 (๕) จัดให้มีเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมส�าหรับผู้ปฏิบัติงานก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
รวมทั้งอุปกรณ์หรือเครื่องมือส�าหรับป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการตกหล่นหรือการรั่วไหลของมูลฝอย
ติดเชื้อและอุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอัคคีภัยไว้ประจ�าบริเวณที่ตั้งระบบก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อ
  (๖) กรณีที่สถานบริการการสาธารณสุข ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย หรือผู้ที่ได้รับอนุญาต ใช้วิธี 
ก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีการอื่นที่มิใช่วิธีเผาในเตาเผา ให้สถานบริการการสาธารณสุข ห้องปฏิบัติการ
เชือ้อนัตราย หรือผู้ทีไ่ด้รบัอนญุาตนัน้ตรวจวเิคราะห์ เพือ่ตรวจสอบเกณฑ์มาตรฐานในการก�าจดัมลูฝอยตดิเชือ้
เป็นประจ�าทุกเดือน และให้รายงานผลการตรวจวิเคราะห์นั้นให้ราชการส่วนท้องถิ่นทราบเป็นประจ�าภายใน
วันที่ห้าของทุกเดือน 
 ข้อ ๒๙ การก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อ มีวิธีการดังนี้ 
 (๑) เผาในเตาเผา 
 (๒) ท�าลายเชื้อด้วยไอน�้า 
 (๓) ท�าลายเชื้อด้วยความร้อน 
 (๔) วิธีอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนด 
 ข้อ ๓๐ การก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยการเผาในเตาเผาให้ใช้เตาเผาที่มีห้องเผามูลฝอยติดเชื้อ และ
ห้องเผาควนั การเผามลูฝอยตดิเชือ้ให้เผาทีอ่ณุหภมูไิม่ต�า่กว่าเจด็ร้อยหกสบิองศาเซลเซยีส และในการเผาควนั
ให้เผาด้วยอุณหภูมิไม่ต�่ากว่าหนึ่งพันองศาเซลเซียส ทั้งนี้ ตามแบบเตาเผาที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนด
หรือเห็นชอบ และในการเผาต้องมีการควบคุมมาตรฐานอากาศเสียที่ปล่อยจากเตาเผาตามที่กระทรวงสาธารณสุข
ก�าหนด 
 ข้อ ๓๑ การก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีการท�าลายเชื้อด้วยไอน�้าหรือวิธีท�าลายเชื้อด้วยความร้อน 
หรอืวธิอีืน่จะต้องด�าเนนิการให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานทางชวีภาพโดยมปีระสทิธภิาพทีส่ามารถท�าลายเชือ้บัคเตรี 
เชื้อรา ไวรัส และปาราสิตในมูลฝอยติดเชื้อได้หมด 
 ภายหลงัการก�าจดัมูลฝอยติดเช้ือด้วยวิธีดงักล่าวตามวรรคหนึง่แล้ว ต้องมกีารตรวจสอบเกณฑ์มาตรฐาน
ทางชีวภาพโดยวิธีการตรวจวิเคราะห์เชื้อบะซิลลัสสะเทียโรเธอร์โมฟิลลัสหรือบะซิลลัสซับทิลิส แล้วแต่กรณี 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนด
 ข้อ ๓๒ เศษของมูลฝอยติดเชื้อที่เหลือหลังจากการเผาในเตาเผาหรือที่ผ่านการก�าจัดเชื้อแล้ว 
ให้ด�าเนินการก�าจัดตามวิธีก�าจัดมูลฝอยทั่วไป เว้นแต่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนดเป็นอย่างอื่น 



68 ตัวอย่างร่างเทศบัญญัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

หมวด ๓
ใบอนุญาต

  
 ข้อ ๓๓ ห้ามมิให้ผูใ้ดด�าเนนิกจิการรบัท�าการขน หรอืก�าจดัมลูฝอยตดิเชือ้โดยท�าเป็นธรุกจิหรอืโดย
ได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 ข้อ ๓๔ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ด�าเนินกิจการรับท�าการขน หรือก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยท�าเป็นธุรกิจ
หรือโดยได้รบัประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตราชการส่วนท้องถ่ิน จะต้องยืน่ค�าขอรับใบอนญุาต
ตามแบบที่ก�าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 
 (๑) ส�าเนาบัตรประจ�าตัว (ประชาชน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ อื่นๆระบุ...........)
 (๒) ส�าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 (๓) อื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก�าหนดและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
 ข้อ ๓๕ เมือ่ได้รบัค�าขอรบัใบอนญุาตหรอืค�าขอต่ออายใุบอนญุาต ให้เจ้าพนกังานท้องถิน่ตรวจสอบ
ความถูกต้องของค�าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นค�าขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อด�าเนินการ หากไม่สามารถด�าเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดท�า
บนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลกัฐานยืน่เพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่�าหนด โดยให้เจ้าหน้าที่
และผู้ยื่นค�าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
 เจ้าพนกังานท้องถิน่ต้องออกใบอนญุาตหรอืมีหนงัสือแจ้งค�าส่ังไม่อนญุาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนญุาต
ทราบภายในสามสิบวนันบัแต่วนัได้รับค�าขอซึง่มีรายละเอียดถูกต้องหรอืครบถ้วนตามทีก่�าหนดในเทศบัญญตันิี้
 ในกรณีที่มีเหตุจ�าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค�าสั่งไม่อนุญาต
ได้ภายในก�าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้องมี
หนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ�าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก�าหนดเวลาตามวรรคสอง 
หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็น
หนงัสอืให้ผูย้ืน่ค�าขอทราบถงึเหตแุห่งความล่าช้าทกุเจด็วนัจนกว่าจะพจิารณาแล้วเสรจ็ พร้อมส�าเนาแจ้ง ก.พ.ร. 
ทราบทุกครั้ง
 ข้อ ๓๖ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน(หรือตามที่เห็นสมควร)นับแต่วันที่
ได้รับหนงัสอืแจ้งการอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถิน่ เว้นแต่จะมเีหตอัุนสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนกังานท้องถิน่
ทราบแล้ว 
 ข้อ ๓๗ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และ
ให้ใช้ได้เพียงในเขตอ�านาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น
 การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องย่ืนค�าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค�าขอพร้อมกับ
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
 ข้อ ๓๘ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย 
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
 ข้อ ๓๙ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท�าลาย หรือช�ารุดในสาระที่ส�าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ยืน่ค�าขอรบัใบแทนใบอนญุาตภายในสบิห้าวันนบัแต่วนัทีไ่ด้ทราบถงึการสญูหาย ถกูท�าลาย หรอืช�ารดุ ตามแบบ
ที่ก�าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้
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 การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขดังต่อไปนี้
 (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค�าขอรับใบแทนใบอนุญาตน�าส�าเนาบันทึกการแจ้งความ
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
 (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท�าลาย หรือช�ารุดในสาระที่ส�าคัญ ให้ผู้ยื่นค�าขอรับใบแทนใบอนุญาต
น�าใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
 ข้อ ๔๐ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม 
บทแห่งพระราชบัญญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรอืเทศบญัญตันิี ้หรอืเง่ือนไขทีร่ะบไุว้ในใบอนญุาต
ในเรื่องที่ก�าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่น
มีอ�านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
 ข้อ ๔๑ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจออกค�าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
 (๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
 (๒) ต้องค�าพพิากษาถงึทีส่ดุว่าได้กระท�าความผดิตามพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕
 (๓) ไม่ปฏบิติัหรอืปฏบิตัไิม่ถกูต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง 
หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องท่ีก�าหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามท่ีได้
รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรง
ต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด�ารงชีพของประชาชน
 ข้อ ๔๒ ค�าสัง่พกัใช้ใบอนญุาตและค�าสัง่เพกิถอนใบอนญุาต ให้ท�าเป็นหนงัสอืแจ้งให้ผูร้บัใบอนญุาต
ทราบ ในกรณทีีไ่ม่พบผูร้บัใบอนญุาต หรอืผูร้บัใบอนญุาตไม่ยอมรบัค�าสัง่ดงักล่าว ให้ส่งค�าสัง่โดยทางไปรษณย์ี
ตอบรับ หรือให้ปิดค�าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล�าเนาหรือส�านักท�าการงานของผู้รับใบอนุญาต 
และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค�าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค�าสั่งไปถึง หรือวันปิดค�าสั่ง แล้วแต่กรณี
 ข้อ ๔๓ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส�าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก�าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

หมวด ๔
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ

  

 ข้อ ๔๔ เจ้าของหรือผูค้รอบครองอาคารหรอืสถานทีใ่ดๆ ซึง่อยูใ่นเขตพืน้ทีก่ารให้บรกิารเก็บ ขนมูลฝอย
ติดเชื้อของราชการส่วนท้องถิ่น หรือเขตพื้นที่ที่ราชการส่วนท้องถ่ินมอบให้บุคคลอื่นด�าเนินการแทนจะต้อง
เสียค่าธรรมเนียมการให้บริการขน และก�าจัดมูลฝอยติดเช้ือแก่ราชการส่วนท้องถ่ินตามอัตราท่ีก�าหนดไว ้
ท้ายเทศบญัญัตนิี ้ทัง้นี ้การจดัเกบ็ค่าธรรมเนยีมการก�าจดัมลูฝอยตดิเชือ้ ราชการส่วนท้องถิน่จะต้องด�าเนนิการ
ให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามที่ก�าหนดในเทศบัญญัตินี้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 ข้อ ๔๕ ผู ้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีก�าหนดไว้
ท้ายเทศบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตส�าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาต



70 ตัวอย่างร่างเทศบัญญัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

สิ้นอายุส�าหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังด�าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม
ภายในเวลาทีก่�าหนด ให้ช�าระค่าปรับเพ่ิมขึน้อกีร้อยละยีส่บิของจ�านวนค่าธรรมเนยีมทีค้่างช�าระ เว้นแต่ผูไ้ด้รบั
ใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด�าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก�าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
 ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช�าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด�าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจ�านวน 
 ข้อ ๔๖ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น

หมวด ๕
ค่าบริการขั้นสูง

  
 ขอ้ ๔๗ ผู้ได้รับใบอนญุาตให้เปน็ผู้ด�าเนนิกิจการตามเทศบัญญตัินี้จะพึงเรียกเกบ็คา่บริการจากผู้ใช้
บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามที่ก�าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้

หมวด ๖
บทก�าหนดโทษ

  
 ข้อ ๔๘ ผูใ้ดฝ่าฝืนค�าสัง่ของเจ้าพนกังานหรือไม่ปฏบัิตติามเทศบัญญติันีต้้องระวางโทษตามท่ีก�าหนด
ไว้ในบทก�าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
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บทเฉพาะกาล
(ถ้าไม่มีหมวดนี้ให้ตัดออก)

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

 ประกาศ ณ วันที่………………....... 

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

  เห็นชอบ

(ลงชื่อ)
 (………………..................…………)
      ผู้ว่าราชการจังหวัด……….............………… 
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อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการขน ก�าจัด และการออกใบอนุญาต
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลต�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
  ค่าขนมูลฝอยติดเชื้อ 
  ให้เก็บค่าธรรมเนียมเป็น 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)
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๒. ค่าก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
 (ก) ค่าก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อเป็นรายเดือน 
  ๑) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน ๑๓ ลิตร 
   หรือน�้าหนักไม่เกิน ๒ กิโลกรัม เดือนละ .... บาท
  ๒) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑๓ ลิตร 
   หรือน�้าหนักเกิน ๒ กิโลกรัม ให้คิดเป็นหน่วย 
   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�าเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
 (ก) รับท�าการขนมูลฝอยติดเชื้อ ฉบับละ .... บาท
 (ข) รับท�าการก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อ ฉบับละ .... บาท
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อัตราค่าบริการขั้นสูงการให้บริการขน และก�าจัด
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลต�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)
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๒. ค่าก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
 (ก) ค่าก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อเป็นรายเดือน 
  ๑) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน ๑๓ ลิตร 
   หรือน�้าหนักไม่เกิน ๒ กิโลกรัม เดือนละ .... บาท
  ๒) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑๓ ลิตร 
   หรือน�้าหนักเกิน ๒ กิโลกรัม ให้คิดเป็นหน่วย 
   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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แบบค�าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการ..................................................................................

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

 ๑. ข้าพเจ้า................................................................................. อาย.ุ..............ปี สญัชาต.ิ...................... 
โดย..............................................................................................................................................ผูม้อี�านาจลงนาม 
แทนนิตบิคุคลปรากฏตาม......................................................................................................................................
ทีอ่ยูเ่ลขที.่..............................หมูท่ี.่..............ตรอก/ซอย.......................................ถนน......................................... 
แขวง/ต�าบล......................................เขต/อ�าเภอ........................................จังหวัด........................................
หมายเลขโทรศัพท์...............................................................ผู้ขออนุญาต
 ๒. พร้อมค�าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้วดังนี้
    ส�าเนาบัตรประจ�าตัว(ประชาชน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ อื่นๆ ระบุ....................)
   ส�าเนาใบอนญุาตตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง ได้แก่...................................................................
............................................................................................................ 
    หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
    ใบมอบอ�านาจ(ในกรณีที่มีการมอบอ�านาจ)
    ส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
    หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ�านาจลงนามแทนนิติบุคคล
    เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก�าหนด คือ
    ๑).......................................................................
    ๒).......................................................................
 ขอรับรองว่าข้อความในค�าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ

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

ค�าขอเลขที่......./...........

(เจ้าหน้าที่กรอก)
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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)..............................................................
ดังนั้น กรุณาน�าเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน..........วันนับตั้งแต่วันนี้
เป็นต้นไป

(ลงชื่อ) ............................................ 
           (...........................................)
ต�าแหน่ง...........................................
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ที่ .........................    ส�านักงาน..................................................
..................................................................

       วันที่.........เดือน........................... พ.ศ. ........
เรื่อง ค�าแนะน�าให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ
เรียน ...................................................................................................
อ้างถึง ใบรับค�าขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต เลขที่...............ลงวันที่.......เดือน...................พ.ศ. .......
 ตามทีท่่านได้ยืน่ค�าขอรบัใบอนุญาต/ต่ออายใุบอนญุาตประกอบกิจการ...............................................
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับค�าขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น
 เน่ืองจากเจ้าพนกังานได้ตรวจสภาพด้านสขุลกัษณะของสถานที ่เครือ่งมอืหรอือปุกรณ์ ระบบก�าจดั
หรอืบ�าบดัของเสยีและอืน่ๆ ของสถานทีป่ระกอบกจิการของท่านแล้วพบว่ายงัไม่ถกูต้อง ครบถ้วน ตามทีก่�าหนด
ไว้ในข้อก�าหนดของท้องถิ่น ดังนี้
   ๑. ................................................................................................................................
   ๒. ................................................................................................................................
   ๓. ................................................................................................................................
   ๔. ................................................................................................................................
 ฉะนั้น จึงขอให้ท่านแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์เพื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะได้ด�าเนินการพิจารณา
การอนุญาตต่อไป

                 ขอแสดงความนับถือ

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

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

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

.....................................
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ...............................................................  โทร. ............................................
ที่ ........................   วันที่ ......... เดือน........................... พ.ศ. .........
เรื่อง รายงานผลการตรวจสภาพของสถานที่ประกอบกิจการเพื่อประกอบการพิจารณาการอนุญาต
เรียน เจ้าพนักงานท้องถิ่น
 ตามทีร่าชการส่วนท้องถิน่ได้รบัค�าขอรบัใบอนญุาตประกอบกจิการ....................................................
และได้ออกใบรับค�าขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. .......... นั้น
 จากการตรวจสภาพด้านสขุลกัษณะของสถานที ่เครือ่งมอืหรอือปุกรณ์ ระบบก�าจดัหรอืบ�าบดัของเสีย
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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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
 เน่ืองจากมีเหตุจ�าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่สามารถออกใบอนุญาตหรือยังไม่สามารถมีค�าสั่ง
ไม่อนุญาตได้ภายในเวลา ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับค�าขอดังกล่าวดังนี้
   ๑. ..................................................................................
   ๒. ...................................................................................
   ๓. ...................................................................................
 ดังนั้น จึงขอแจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตออกไปเป็นเวลา ๑๕ วันนับแต่วันที่.................. 
และต้องขออภัย มา ณ โอกาสนี้ด้วย
  
        ขอแสดงความนับถือ

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

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

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

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

    วันที่......... เดือน........................... พ.ศ. ........
เรื่อง แจ้งการอนุญาตประกอบกิจการ.................................................................................................
เรียน .............................................................................
อ้างถึง ใบรับค�าขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. ..........
 ตามทีท่่านได้ยืน่ค�าขอรบัใบอนญุาตประกอบกจิการ.............................................................................
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับค�าขออนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น
 บดัน้ี เจ้าพนกังานท้องถิน่ได้พจิารณาออกใบอนญุาตให้แก่ท่านเรยีบร้อยแล้ว จงึขอให้ท่านมาติดต่อ
ขอรับใบอนุญาต ณ ส�านักงาน.............................................................................ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันได้รับ
หนังสือนี้ 
 ทัง้น้ี หากท่านไม่สามารถมารบัใบอนญุาตภายในระยะเวลาดงักล่าว กรณุาแจ้งให้เจ้าพนกังานท้องถิน่
ทราบด้วย
  

        ขอแสดงความนับถือ

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

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

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

.....................................
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ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ..................................................................

เล่มที่..........เลขที่............./................
 (๑) เจ้าพนกังานท้องถิน่อนุญาตให้........................................................................สญัชาต.ิ...................
อยูบ้่านเลขที.่.............หมูท่ี.่.......ต�าบล.............................อ�าเภอ...........................จงัหวดั......................................
หมายเลขโทรศัพท์...........................................
 ชื่อสถานประกอบกิจการ........................................................... ประเภท........................................ 
ตัง้อยูเ่ลขที.่.....................หมูท่ี.่.........ต�าบล.............................อ�าเภอ...........................จังหวดั..............................
หมายเลขโทรศัพท์..................................
 อตัราค่าธรรมเนยีมปีละ.....................บาท(.........................................................) ตามใบเสรจ็รบัเงนิ
เล่มที่...........เลขที่.................ลงวันที่............................................
 (๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�าหนดใน
ข้อก�าหนดของท้องถิ่น
 (๓) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ 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) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ
ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท
 (๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นค�าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาต
สิ้นอายุ

(มีต่อด้านหลัง)
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รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม

วัน/เดือน/ปี

ที่ออกใบอนุญาต

วัน/เดือน/ปี

ที่สิ้นอายุใบอนุญาต

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ)

เจ้าพนักงานท้องถิ่นเล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ปี
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ที่ .........................    ส�านักงาน...................................................
...................................................................

             วันที่......... เดือน........................... พ.ศ. ........
เรื่อง ค�าสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
เรียน .............................................................................
อ้างถึง (๑) ใบรับค�าขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต เลขที่............ลงวันที่.......เดือน................พ.ศ. ......
 (๒) หนงัสอืแจ้งค�าแนะน�าให้แก้ไขปรบัปรงุสภาพของสถานท่ีประกอบกจิการ ท่ี............. ลว. ............

 ตามทีท่่านได้ยืน่ค�าขอรับใบอนญุาต/ต่ออายใุบอนญุาตประกอบกิจการ...........................................
และเจ้าพนักงานได้มีหนังสือแจ้งค�าแนะน�าให้ท่านแก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน ตามที่ก�าหนดไว้ในข้อก�าหนดของท้องถิ่นภายในเวลาที่ก�าหนด ตามที่อ้างถึงนั้น 
 จากการตรวจสอบปรากฏว่าท่านไม่สามารถแก้ไขปรบัปรงุสภาพของสถานทีป่ระกอบกจิการให้ถกูต้อง 
ครบถ้วน ตามที่ก�าหนดไว้ในข้อก�าหนดของท้องถิ่น ดังนี้
  ๑. .....................................................................................................................................
  ๒. .....................................................................................................................................
  ๓. .....................................................................................................................................
  ๔. .....................................................................................................................................
  ๕. .....................................................................................................................................
 ดังนั้น อาศัยอ�านาจตามมาตรา ๕๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีค�าสั่งไม่ออกใบอนุญาตให้ท่านประกอบกิจการตามที่ได้ยื่นค�าขอไว้
 อนึง่ หากท่านไมพ่อใจค�าสัง่นี ้ท่านมสีทิธอิทุธรณ์ต่อรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุได้ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันทราบค�าสั่งนี้
 ทั้งนี้ การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามค�าสั่ง เว้นแต่รัฐมนตรีจะเห็นสมควรให้มีการทุเลา
การบังคับตามค�าสั่งนั้นไว้ชั่วคราว
        ขอแสดงความนับถือ

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

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

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

.....................................
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติการจัดการสิ่งปฏิกูล

พ.ศ. ....
  

หลักการ

 ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูล

เหตุผล

 โดยที่การจัดการสิ่งปฏิกูลที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน 
การจัดการสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะจะควบคุมและป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายของโรค
และไม่ก่อให้เกดิเหตุเดือดร้อนร�าคาญต่อประชาชน และไม่ก่อให้เกดิมลพษิต่อสิง่แวดล้อมอกีด้วย ซึง่การจดัการ 
สิ่งปฏิกูลมีขั้นตอนการด�าเนินการหลายขั้นตอนตั้งแต่การเก็บ ขน และก�าจัด สมควรก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการสิ่งปฏิกูล หลักเกณฑ์การอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด�าเนินกิจการ 
รับท�าการเก็บ ขน หรือก�าจัดสิ่งปฏิกูลโดยท�าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
และอตัราค่าธรรมเนยีมการให้บรกิารเกบ็ ขน หรอืก�าจดัสิง่ปฏกิลูของราชการส่วนท้องถ่ินและอตัราค่าธรรมเนยีม
การออกใบอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด�าเนินกิจการรับท�าการเก็บ ขน หรือก�าจัดสิ่งปฏิกูลโดยท�าเป็นธุรกิจ
หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ จึงตราเทศบัญญัตินี้ 
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( ร่าง )
เทศบัญญัติเทศบาล……………………..

การจัดการสิ่งปฏิกูล 
พ.ศ. ….

  

 โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูล
 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมประกอบมาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕  
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เทศบาล……..........…โดยความเห็นชอบ
ของสภาเทศบาล…….........…และผู้ว่าราชการจังหวัด…….......................…จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาล……….การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ….”
 ข้อ ๒ เทศบญัญติันีใ้ห้ใช้บงัคบัในเขตเทศบาล………. ตัง้แต่เมือ่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ทีส่�านกังาน
เทศบาล………..แล้วเจ็ดวัน 
 ข้อ ๓ ในเทศบัญญัตินี้
 “สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะของคน หรือสิ่งอื่นใดท่ีปนเปื ้อนอุจจาระ
หรือปัสสาวะ
 “การจดัการสิง่ปฏกิลู” หมายความว่า กระบวนการด�าเนนิการต้ังแต่การรองรับ การขน และการก�าจดั
สิ่งปฏิกูล
 “ส้วม” หมายความว่า สถานที่ที่จัดไว้ส�าหรับถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะ และให้หมายความรวมถึง
ระบบรองรับสิ่งปฏิกูล 
 “ส้วมส่วนรวม” หมายความว่า ส้วมที่จัดไว้เพื่อให้บริการเป็นการท่ัวไปภายในหน่วยงานของรัฐ 
เอกชน หรือสถานที่ต่าง ๆ และให้หมายความรวมถึงส้วมสาธารณะ ไม่ว่าจะมีการจัดเก็บค่าใช้จ่ายหรือไม่ 
 “ส้วมเคลื่อนที่” หมายความว่า ส้วมที่ติดตั้งในยานพาหนะหรือแพ 
 “ส้วมช่ัวคราว” หมายความว่า ส้วมทีไ่ม่ได้สร้างเป็นการถาวร และให้หมายความรวมถงึส้วมประกอบ
ส�าเร็จรูป
 “ถังเก็บกักสิ่งปฏิกูล” หมายความว่า ถังหรือบ่อที่มีลักษณะที่มิดชิด น�้าซึมผ่านไม่ได้เพื่อใช้เป็น
ที่รองรับสิ่งปฏิกูลจากส้วมก่อนขนไปก�าจัด
 “การขนสิง่ปฏกิลู” หมายความว่า การสบูสิง่ปฏกิลูจากถงัเกบ็กกัสิง่ปฏกิลูแล้วน�าไปยงัระบบบ�าบดั
หรือก�าจัดสิ่งปฏิกูลรวม
 “การก�าจัดสิ่งปฏิกูล” หมายความว่า การปรับปรุงหรือแปรสภาพสิ่งปฏิกูลให้ปราศจากมลภาวะ 
สภาพอันน่ารังเกียจ หรือการก่อให้เกิดโรค เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์หรือท�าลาย 
 “กากตะกอน” หมายความว่า ส่วนที่เป็นของแข็งซึ่งเหลือจากการก�าจัดสิ่งปฏิกูล
 “ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาล..........................
 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรี........…………
 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
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 ข้อ ๔ ให้นายกเทศมนตรี………….เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอ�านาจ
ออกระเบียบ ประกาศ หรือค�าสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

หมวด ๑
บททั่วไป

 ข้อ ๕ การจัดการสิ่งปฏิกูลในเขตราชการส่วนท้องถิ่นเป็นอ�านาจของราชการส่วนท้องถิ่น 
 ในการด�าเนินการตามวรรคหนึ่ง ราชการส่วนท้องถิ่นอาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการ
ส่วนท้องถิ่นอื่นด�าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้ 
 ในกรณทีีม่เีหตุอนัสมควรราชการส่วนท้องถิน่อาจมอบให้บคุคลใดด�าเนนิการขนหรอืก�าจดัสิง่ปฏกิลู 
แทนภายใต้การควบคมุดแูลของราชการส่วนท้องถิน่หรอือาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผูด้�าเนินกจิการรบัท�าการขน 
หรือก�าจัดสิ่งปฏิกูลโดยท�าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการก็ได้ 
 ข้อ ๖ ในกรณีท่ีเจ้าพนกังานท้องถิน่จะมอบให้บคุคลอืน่ด�าเนนิการขนสิง่ปฏกิลูแทน หรอืจะอนญุาต
ให้บุคคลใดด�าเนินกิจการขนสิ่งปฏิกูลโดยท�าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  
ให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินประกาศก�าหนดเขตพืน้ทีท่ีร่าชการส่วนท้องถิน่มอบให้บคุคลอืน่ด�าเนนิการขนสิง่ปฏกิลูแทน
หรอืเขตพืน้ท่ีการอนญุาตให้บคุคลใดด�าเนนิกจิการขนสิง่ปฏกูิลโดยท�าเป็นธุรกจิหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน
ด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ  
 ข้อ ๗ ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท ทิ้ง หรือท�าให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งสิ่งปฏิกูล นอกจากถ่าย เท 
ทิ้ง หรือก�าจัด ณ สถานที่หรือตามวิธีที่ราชการส่วนท้องถิ่นก�าหนดหรือจัดให้
 ข้อ ๘ ราชการส่วนท้องถิน่ หรอืราชการส่วนท้องถ่ินร่วมกบัหน่วยงานของรฐั หรอืราชการส่วนท้องถิน่อืน่ 
ที่ด�าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน และบุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถ่ินมอบให้ด�าเนินการขน และก�าจัดส่ิงปฏิกูล
ภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถ่ิน รวมท้ังบุคคลซ่ึงได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน
ให้ด�าเนินกิจการรับท�าการขน และก�าจัดสิ่งปฏิกูลโดยท�าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชนต์อบแทนด้วยการ
คิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี ต้องด�าเนินการขน และก�าจัดสิ่งปฏิกูลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไข
ที่ก�าหนดไว้ตามเทศบัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 ข้อ ๙ ในกรณีที่มีการจัดงานมหรสพ งานเทศกาล งานแสดงสินค้า การชุมนุม การชุมนุมสาธารณะ
หรือกิจกรรมอืน่ใดในลกัษณะท�านองเดียวกนัซึง่ใช้เวลาในการด�าเนนิการตัง้แต่สามชัว่โมงขึน้ไป ผูจั้ดหรอืผูร้บัผดิชอบ
การด�าเนินการดังกล่าว ต้องจัดให้มีส้วม ส้วมส่วนรวม ส้วมเคลื่อนที่ หรือส้วมชั่วคราวที่ถูกสุขลักษณะส�าหรับ
ให้บริการอย่างเพียงพอ 
 เมื่อการด�าเนินการตามวรรคหนึ่งเสร็จสิ้น ในกรณีที่มีการติดตั้งส้วมเคลื่อนที่หรือส้วมชั่วคราว ให้ผู้จัด
หรือผู ้รับผิดชอบรื้อถอนและปรับสภาพพื้นที่บริเวณดังกล่าวให้เรียบร้อยและถูกสุขลักษณะ ในการนี้
ให้เจ้าพนกังานท้องถิน่หรอืเจ้าพนกังานสาธารณสขุมีอ�านาจตรวจสอบความเรียบร้อยในการร้ือถอนและปรับสภาพ
พื้นที่ดังกล่าว 
 ข้อ ๑๐ ในกรณทีีเ่กดิสาธารณภยัตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั หรอืเกดิ
เหตฉุกุเฉนิ ให้ราชการส่วนท้องถิน่หรอืหน่วยงานของรฐัจดัให้มส้ีวมเคลือ่นทีห่รอืส้วมชัว่คราวทีถ่กูสขุลกัษณะ
ส�าหรับให้บริการตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ 
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หมวด ๒
หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการสิ่งปฏิกูล

ส่วนที่ ๑
สุขลักษณะของห้องส้วม

 ข้อ ๑๑ เจ้าของหรอืผูค้รอบครองอาคาร หรอืสถานทีท่ีใ่ห้บรกิารส้วมส่วนรวมต้องด�าเนนิการให้ส้วม
ดังกล่าวถูกสุขลักษณะตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ ดังต่อไปนี้
 (๑) จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปที่ถูกสุขลักษณะ สะอาด มีฝาปิดมิดชิด และอยู่ในสภาพดี 
ไม่รั่วซึม ตั้งอยู่ในบริเวณอ่างล้างมือหรือบริเวณใกล้เคียง
 (๒) จัดให้มีสบู่ส�าหรับล้างมือซึ่งพร้อมใช้งานได้
 (๓) ดูแลพื้น ผนัง เพดาน โถส้วม โถปัสสาวะ และที่กดเปิดปิดน�้าของโถส้วม และโถปัสสาวะ
ให้สะอาด รวมทั้งต้องบ�ารุงรักษาให้พร้อมใช้งานได้ 
 (๔) จัดให้มีถังเก็บกักส่ิงปฏิกูลที่มีสภาพดี ไม่ช�ารุด ไม่แตก หรือรั่วซึม สามารถป้องกันสัตว์
และแมลงพาหะน�าโรค เมื่อถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลเต็มหรือเลิกใช้งานต้องขนสิ่งปฏิกูลไปก�าจัดให้ได้มาตรฐาน
 ข้อ ๑๒ ยานพาหนะหรือแพที่มีส้วมเคลื่อนที่ ให้เจ้าของยานพาหนะหรือแพต้องด�าเนินการให้ส้วม
ดังกล่าวถูกสุขลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก�าหนด
 ข้อ ๑๓ ผูท้ีจ่ดัให้มส้ีวมชัว่คราวต้องด�าเนนิการให้ส้วมดงักล่าวถกูสขุลกัษณะตลอดเวลาทีเ่ปิดให้บรกิาร
ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก�าหนด

ส่วนที่ ๒
สุขลักษณะในการขนสิ่งปฏิกูล

 ข้อ ๑๔ ราชการส่วนท้องถ่ิน หรือราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หรือราชการ 
ส่วนท้องถิ่นอื่นที่ด�าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน และบุคคลซ่ึงราชการส่วนท้องถ่ินมอบให้ด�าเนินการขน
สิ่งปฏิกูลภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นให้ด�าเนินกิจการรับท�าการขนสิ่งปฏิกูลโดยท�าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริการ แล้วแต่กรณี ต้องขนสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
 (๑) จดัให้มยีานพาหนะขนสิง่ปฏกิลูและอุปกรณ์ท่ีจ�าเป็นตามท่ีก�าหนดไว้ในเทศบัญญัตนิีท่ี้มจี�านวน
เพียงพอกับการให้บริการ
 (๒) ด�าเนินการสบูสิง่ปฏิกลูในช่วงเวลาทีเ่หมาะสม โดยต้องมมีาตรการป้องกนักลิน่ในขณะทีท่�าการ
สูบสิ่งปฏิกูล เพื่อไม่ให้รบกวนอาคารสถานที่ใกล้เคียงจนเป็นเหตุร�าคาญ
 (๓) ท�าความสะอาดท่อส�าหรับใช้สูบสิ่งปฏิกูลหลังจากสูบสิ่งปฏิกูลเสร็จแล้ว โดยการสูบน�้าสะอาด
จากถงัเพือ่ล้างภายในท่อหรอืสายสูบ และท�าความสะอาดท่อหรือสายสบูด้านนอกทีส่มัผัสสิง่ปฏกูิลด้วยน�า้ยาฆ่าเช้ือ
 (๔) ในกรณีที่มีสิ่งปฏิกูลหกหล่น ให้ท�าลายเชื้อโรคด้วยน�้ายาฆ่าเชื้อ แล้วท�าความสะอาดด้วยน�้า
 (๕) จดัให้มอีปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบคุคลทีเ่หมาะสม และมสีภาพพร้อมใช้งานส�าหรบัผูป้ฏบิติั
งานสูบและขนสิ่งปฏิกูล รวมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน 



89ตัวอย่างร่างเทศบัญญัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้น ไว้ประจ�ายานพาหนะขนสิ่งปฏิกูล และตรวจตราควบคุมให้มีการใส่
อุปกรณ์หรือเครื่องมือดังกล่าว
 (๖) ผูป้ฏบิตังิานสบูและขนสิง่ปฏกิลูต้องสวมเสือ้ผ้ามิดชดิ ถุงมือยางหนา ผ้าปิดปาก ปิดจมูก และสวมรองเท้า
พื้นยางหุ้มแข้ง และต้องท�าความสะอาด ถุงมือยางหนา และรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง ทุกครั้งหลังการปฏิบัติงาน
 (๗) ต้องท�าความสะอาดยานพาหนะขนสิง่ปฏกิลูหลงัจากท่ีออกปฏบัิตงิานอย่างน้อยวันละหนึง่ครัง้ 
และน�้าเสียที่เกิดจากการท�าความสะอาดต้องเข้าสู่ระบบบ�าบัดหรือก�าจัดน�้าเสีย หรือบ่อซึม โดยบ่อซึมต้องอยู่
ห่างจากแม่น�้า คู คลอง หรือแหล่งน�้าธรรมชาติไม่น้อยกว่าสิบเมตร
 (๘) ต้องจัดให้มสีถานทีเ่ฉพาะทีม่ขีนาดกว้างขวางเพยีงพอส�าหรบัจอดเกบ็ยานพาหนะขนสิง่ปฏกิลู
 (๙) ห้ามน�ายานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลไปใช้กิจการอื่น และห้ามน�าสิ่งปฏิกูลไปทิ้งในที่สาธารณะ
 ข้อ ๑๕ ราชการส่วนท้องถ่ิน หรือราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หรือราชการ 
ส่วนท้องถิน่อ่ืนท่ีด�าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกนั และบคุคลซึง่ราชการส่วนท้องถิน่มอบให้ด�าเนนิการขน และ
ก�าจัดสิ่งปฏิกูลภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคลซึ่งได ้รับใบอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ด�าเนินกิจการรับท�าการขน และก�าจัดสิ่งปฏิกูลโดยท�าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี ต้องจัดให้ผู้ปฏิบัติงานที่ท�าหน้าที่สูบและขนสิ่งปฏิกูล
ได้รับการตรวจสุขภาพประจ�าปี และได้รับการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล
 ข้อ ๑๖ ยานพาหนะส�าหรับขนสิ่งปฏิกูลต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
 (๑) ถังที่ใช้บรรจุสิ่งปฏิกูลต้องมีฝาเปิดและปิดอยู่ด้านบน โดยสามารถปิดได้มิดชิด ไม่รั่วซึม และ
ป้องกันกลิ่น สัตว์ และแมลงพาหะน�าโรคได้
 (๒) ท่อหรือสายที่ใช้สูบสิ่งปฏิกูลต้องไม่รั่วซึม
 (๓) มีป๊ัมสบูสิง่ปฏกิลูทีส่ามารถสบูตะกอนหนกัได้ และมมีาตรวดัสิง่ปฏกิลูซึง่อยูใ่นสภาพทีใ่ช้การได้ดี
 (๔) มีช่องเกบ็อปุกรณ์ท�าความสะอาดประจ�ายานพาหนะสบูสิง่ปฏิกลู เช่น ถงัใส่น�า้ ไม้กวาด น�า้ยา
ฆ่าเชื้อโรค เป็นต้น
 (๕) บนตวัถงัทีใ่ช้บรรจสุิง่ปฏิกูลต้องมีข้อความว่า “ใช้เฉพาะขนสิง่ปฏกิลู” โดยสามารถมองเหน็ได้
ชัดเจนจากภายนอก
 ในกรณีที่การขนสิ่งปฏิกูลด�าเนินการโดยราชการส่วนท้องถ่ิน ให้ราชการส่วนท้องถ่ินนั้นแสดงช่ือ 
ของราชการส่วนท้องถิน่ด้วยตวัหนงัสอืขนาดทีส่ามารถมองเหน็ได้ชัดเจนไว้ทีภ่ายนอกตวัถังด้านข้างทัง้สองด้าน
ของยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
 ในกรณีที่การขนสิ่งปฏิกูลด�าเนินการโดยผู้ที่ได้รับมอบให้เป็นผู้ขนสิ่งปฏิกูลภายใต้การควบคุมดูแล
ของราชการส่วนท้องถิน่ ให้ผูท้ีรั่บมอบนัน้แสดงชือ่ราชการส่วนท้องถิน่ด้วยตวัหนงัสอืขนาดทีส่ามารถมองเหน็
ได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้านของยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูล พร้อมกับแสดงแผ่นป้ายระบุชื่อ 
ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่ได้รับมอบในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
 ในกรณีที่การขนสิ่งปฏิกูลด�าเนินการโดยผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากราชการส่วนท้องถิ่น ให้ผู้ที่ได้รับ
ใบอนญุาตแสดงรหสัหรอืหมายเลขทะเบยีนใบอนญุาต ในกรณทีีไ่ด้รบัใบอนญุาตจากราชการส่วนท้องถิน่หลายแห่ง
ให้แสดงเฉพาะเลขทะเบียนใบอนญุาตใบแรก และให้เกบ็ส�าเนาหลกัฐานใบอนญุาตใบอืน่ไว้ทีย่านพาหนะขนสิง่ปฏกิลู
เพือ่การตรวจสอบ โดยทกุกรณต้ีองแสดงแผ่นป้ายระบชุือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ของบรษิทัหรือเจ้าของ
กิจการขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ท่ีภายนอกตัวถังด้านข้างท้ังสองด้านของยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูล
ในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้ชัดเจนโดยตัวอักษรต้องมีความสูงไม่น้อยกว่าสบิเซนตเิมตร
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 ข้อ ๑๗ ในการขนสิง่ปฏกิลู ให้ราชการส่วนท้องถิน่ก�าหนดเส้นทางและออกเอกสารก�ากบัการขนส่ง 
เพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูล 

ส่วนที่ ๓
สุขลักษณะในการก�าจัดสิ่งปฏิกูล

 ข้อ ๑๘ การก�าจัดสิ่งปฏิกูลไม่ว่าจะใช้วิธีการใด การน�าน�้าทิ้งและกากตะกอนที่ผ่านการก�าจัด
สิ่งปฏิกูลแล้วไปใช้ประโยชน์หรือปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมต้องได้มาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ต้องได้มาตรฐานปริมาณไข่หนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไล ดังต่อไปนี้ด้วย

ประเภท

ไข่หนอนพยาธิ

จ�านวน/กรัม

หรือลิตร

แบคทีเรียอีโคไล

(Escherichia Coli Bacteria)

(จ�านวน/๑๐๐กรัม หรือ

เอ็ม.พี.เอ็น/๑๐๐ มล.)

๑. กากตะกอน < ๑ < ๑o๓

๒. น�้าทิ้ง < ๑ < ๑o๓

 วธีิการเกบ็ตัวอย่างและวธิกีารตรวจหาไข่หนอนพยาธแิละแบคทเีรยีอโีคไลในกากตะกอนและน�า้ทิง้
ที่ผ่านการก�าจัดสิ่งปฏิกูลต้องเป็นไปตามที่รัฐมนตรีก�าหนด
 ข้อ ๑๙ ผู้ปฏิบัติงานก�าจัดสิ่งปฏิกูลต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจ�าปี และผ่านการฝึกอบรมความรู้
เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลตามหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนด
 ข้อ ๒๐ ในสถานทีก่�าจัดสิง่ปฏกิลูต้องจัดให้มีอปุกรณ์ป้องกันอนัตรายทีเ่หมาะสมส�าหรับผูป้ฏบัิตงิาน
ก�าจดัส่ิงปฏกิลู และมอีปุกรณ์หรอืเครือ่งมอืป้องกนัอบุตัเิหตทุีอ่าจเกดิขึน้จากการปฏบิตังิาน ตลอดจนเครือ่งมือ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นติดตั้งไว้
 ข้อ ๒๑ ผู้ปฏบิติังานก�าจัดส่ิงปฏกิลูต้องสวมเสือ้คลุม ถงุมอืยางหนา ผ้ายางกนัเป้ือน ผ้าปิดปาก ปิดจมกู 
และสวมรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง และต้องท�าความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมือยางหนา ผ้ายางกันเปื้อน และรองเท้า
พื้นยางหุ้มแข้ง ทุกครั้งหลังการปฏิบัติงาน

หมวด ๓
ใบอนุญาต

  

 ข้อ ๒๒ ห้ามมใิห้ผูใ้ดด�าเนนิกจิการรบัท�าการขน หรอืก�าจดัสิง่ปฏกิลูโดยท�าเป็นธรุกจิหรอืโดยได้รบั
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 ข้อ ๒๓ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ด�าเนินกิจการรับท�าการขน หรือก�าจัดสิ่งปฏิกูลโดยท�าเป็นธุรกิจ
หรือโดยได้รบัประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตราชการส่วนท้องถ่ิน จะต้องยืน่ค�าขอรับใบอนญุาต
ตามแบบที่ก�าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 
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 (๑) ส�าเนาบัตรประจ�าตัว (ประชาชน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ อื่นๆระบุ...........)
 (๒) ส�าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 (๓) อื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก�าหนดและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
 ข้อ ๒๔ เมือ่ได้รบัค�าขอรบัใบอนญุาตหรอืค�าขอต่ออายใุบอนญุาต ให้เจ้าพนกังานท้องถิน่ตรวจสอบ
ความถูกต้องของค�าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นค�าขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อด�าเนินการ หากไม่สามารถด�าเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดท�า
บนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลกัฐานยืน่เพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่�าหนด โดยให้เจ้าหน้าที่
และผู้ยื่นค�าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย
  เจ้าพนกังานท้องถิน่ต้องออกใบอนญุาตหรอืมีหนงัสือแจ้งค�าส่ังไม่อนญุาตพร้อมด้วยเหตผุลให้ผู้ขออนญุาต
ทราบภายในสามสิบวนันบัแต่วนัได้รบัค�าขอซ่ึงมีรายละเอียดถูกต้องหรอืครบถ้วนตามทีก่�าหนดในเทศบัญญตันิี้
 ในกรณีที่มีเหตุจ�าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค�าสั่งไม่อนุญาตได ้
ภายในก�าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้องมี
หนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ�าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก�าหนดเวลาตามวรรคสอง 
หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้ง
เป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค�าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส�าเนาแจ้ง 
ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง
 ข้อ ๒๕ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน(หรือตามที่เห็นสมควร)นับแต่วันที่ได้
รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ทราบแล้ว 
 ข้อ ๒๖ บรรดาใบอนุญาตทีอ่อกให้ตามเทศบญัญตันิีใ้ห้มอีายหุนึง่ปีนบัแต่วนัทีอ่อกใบอนญุาต และให้
ใช้ได้เพยีงในเขตอ�านาจของราชการส่วนท้องถิน่เท่านัน้ การขอต่ออายใุบอนญุาตจะต้องยืน่ค�าขอก่อนใบอนุญาต
สิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค�าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่น
จะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
 ข้อ ๒๗ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย 
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
 ข้อ ๒๘ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท�าลาย หรือช�ารุดในสาระที่ส�าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ยื่นค�าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท�าลาย หรือช�ารุด 
ตามแบบที่ก�าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้
 การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขดังต่อไปนี้
 (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค�าขอรับใบแทนใบอนุญาตน�าส�าเนาบันทึกการแจ้งความ
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
 (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท�าลาย หรือช�ารุดในสาระที่ส�าคัญ ให้ผู้ยื่นค�าขอรับใบแทนใบอนุญาต
น�าใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
 ข้อ ๒๙ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
บทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาตในเรือ่งทีก่�าหนดไว้เกีย่วกบัการประกอบกจิการตามท่ีได้รบัใบอนญุาตตามเทศบัญญตันิี ้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอ�านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
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 ข้อ ๓๐ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจออกค�าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
 (๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
 (๒) ต้องค�าพพิากษาถงึทีส่ดุว่าได้กระท�าความผดิตามพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕
 (๓) ไม่ปฏบิติัหรอืปฏบิตัไิม่ถกูต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง 
หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องท่ีก�าหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามท่ีได้
รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรง
ต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด�ารงชีพของประชาชน
 ข้อ ๓๑ ค�าสัง่พกัใช้ใบอนญุาตและค�าสัง่เพกิถอนใบอนญุาต ให้ท�าเป็นหนงัสอืแจ้งให้ผูร้บัใบอนญุาต
ทราบ ในกรณทีีไ่ม่พบผูร้บัใบอนญุาต หรอืผูร้บัใบอนญุาตไม่ยอมรบัค�าสัง่ดงักล่าว ให้ส่งค�าสัง่โดยทางไปรษณย์ี
ตอบรับ หรือให้ปิดค�าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล�าเนาหรือส�านักท�าการงานของผู้รับใบอนุญาต 
และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค�าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค�าสั่งไปถึง หรือวันปิดค�าสั่ง แล้วแต่กรณี
 ข้อ ๓๒ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส�าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก�าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

หมวด ๔
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ

  

 ข้อ ๓๓ เจ้าของหรอืผูค้รอบครองอาคารหรอืสถานทีใ่ด ๆ  ซึง่อยูใ่นเขตพืน้ทีก่ารให้บรกิารขนสิง่ปฏกิลู
ของราชการส่วนท้องถิน่ หรอืเขตพืน้ทีท่ีร่าชการส่วนท้องถิน่มอบให้บคุคลอืน่ด�าเนนิการแทนจะต้องเสยีค่าธรรมเนียม
การให้บริการขน และก�าจัดสิ่งปฏิกูลแก่ราชการส่วนท้องถิ่นตามอัตราที่ก�าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ ทั้งนี้  
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการก�าจัดสิ่งปฏิกูล ราชการส่วนท้องถ่ินจะต้องด�าเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
ตามที่ก�าหนดในเทศบัญญัตินี้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 ข้อ ๓๔ ผู ้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีก�าหนดไว้
ท้ายเทศบญัญตันิีใ้นวนัท่ีมารบัใบอนญุาตส�าหรับกรณทีีเ่ป็นการขอรบัใบอนญุาตครัง้แรก หรอืก่อนใบอนญุาตสิน้อายุ
ส�าหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังด�าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายใน
เวลาที่ก�าหนด ให้ช�าระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ�านวนค่าธรรมเนียมท่ีค้างช�าระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบ
อนุญาตจะได้บอกเลิกการด�าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก�าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
 ในกรณทีีผู่ม้หีน้าทีต้่องเสยีค่าธรรมเนยีมตามวรรคหนึง่ค้างช�าระค่าธรรมเนยีมตดิต่อกนัเกนิกว่าสองครัง้ 
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด�าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
จนครบจ�านวน 
 ข้อ ๓๕ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น
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หมวด ๕
ค่าบริการขั้นสูง

  

 ขอ้ ๓๖ ผู้ได้รับใบอนญุาตให้เปน็ผู้ด�าเนนิกิจการตามเทศบัญญตัินี้จะพึงเรยีกเกบ็คา่บริการจากผู้ใช้
บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามที่ก�าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้

หมวด ๖
บทก�าหนดโทษ

  

 ข้อ ๓๗ ผูใ้ดฝ่าฝืนค�าสัง่ของเจ้าพนกังานหรือไม่ปฏบัิตติามเทศบัญญติันีต้้องระวางโทษตามท่ีก�าหนด
ไว้ในบทก�าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

บทเฉพาะกาล
(ถ้าไม่มีหมวดนี้ให้ตัดออก)

  

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

 ประกาศ ณ วันที่………………....... 

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

    เห็นชอบ

(ลงชื่อ)
 (……………………................……)
      ผู้ว่าราชการจังหวัด……......…………… 
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อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการขน ก�าจัด และการออกใบอนุญาต
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาล……………………..

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�าเป็นธุรกิจ หรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
  (ก) รับท�าการขนสิ่งปฏิกูล ฉบับละ .... บาท
  (ข) รับท�าการก�าจัดสิ่งปฏิกูล ฉบับละ ... บาท
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อัตราค่าบริการขั้นสูงการให้บริการขน และก�าจัด
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาล……………………..

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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แบบค�าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการ..................................................................................

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

 ๑. ข้าพเจ้า................................................................................. อาย.ุ..............ปี สญัชาต.ิ...................... 
โดย..............................................................................................................................................ผูม้อี�านาจลงนาม 
แทนนิตบิคุคลปรากฏตาม......................................................................................................................................
ทีอ่ยูเ่ลขที.่..............................หมูท่ี.่..............ตรอก/ซอย.......................................ถนน......................................... 
แขวง/ต�าบล......................................เขต/อ�าเภอ........................................จังหวัด........................................
หมายเลขโทรศัพท์...............................................................ผู้ขออนุญาต
 ๒. พร้อมค�าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้วดังนี้
    ส�าเนาบัตรประจ�าตัว(ประชาชน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ อื่นๆ ระบุ....................)
   ส�าเนาใบอนญุาตตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง ได้แก่...................................................................
............................................................................................................ 
    หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
    ใบมอบอ�านาจ(ในกรณีที่มีการมอบอ�านาจ)
    ส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
    หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ�านาจลงนามแทนนิติบุคคล
    เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก�าหนด คือ
    ๑).......................................................................
    ๒).......................................................................
 ขอรับรองว่าข้อความในค�าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ

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

ค�าขอเลขที่......./...........

(เจ้าหน้าที่กรอก)
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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 กรณุาน�าเอกสารหลกัฐานทีย่งัไม่ครบทัง้หมดมายืน่ต่อเจ้าพนกังานท้องถิน่ภายใน..........วนันบัตัง้แต่วนั
นี้เป็นต้นไป

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



98 ตัวอย่างร่างเทศบัญญัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

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

            วันที่.........เดือน........................... พ.ศ. ........
เรื่อง ค�าแนะน�าให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ
เรียน ...................................................................................................
อ้างถึง ใบรับค�าขออนญุาต/ต่ออายใุบอนญุาต เลขที.่..............ลงวนัที.่......เดอืน...................พ.ศ. .................
 ตามทีท่่านได้ยืน่ค�าขอรบัใบอนุญาต/ต่ออายใุบอนญุาตประกอบกิจการ...............................................
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับค�าขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น
 เน่ืองจากเจ้าพนกังานได้ตรวจสภาพด้านสขุลกัษณะของสถานที ่เครือ่งมอืหรอือปุกรณ์ ระบบก�าจดั
หรอืบ�าบดัของเสยีและอืน่ๆ ของสถานทีป่ระกอบกจิการของท่านแล้วพบว่ายงัไม่ถกูต้อง ครบถ้วน ตามทีก่�าหนด
ไว้ในข้อก�าหนดของท้องถิ่น ดังนี้
   ๑. ................................................................................................................................
   ๒. ................................................................................................................................
   ๓. ................................................................................................................................
   ๔. ................................................................................................................................
 ฉะนั้น จึงขอให้ท่านแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์เพื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะได้ด�าเนินการพิจารณา
การอนุญาตต่อไป

                 ขอแสดงความนับถือ

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

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

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

.....................................
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ...............................................................  โทร. ............................................
ที่ ........................   วันที่ ......... เดือน........................... พ.ศ. .........
เรื่อง รายงานผลการตรวจสภาพของสถานที่ประกอบกิจการเพื่อประกอบการพิจารณาการอนุญาต
เรียน เจ้าพนักงานท้องถิ่น
 ตามทีร่าชการส่วนท้องถิน่ได้รบัค�าขอรบัใบอนญุาตประกอบกจิการ....................................................
และได้ออกใบรับค�าขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. .......... นั้น
 จากการตรวจสภาพด้านสขุลกัษณะของสถานที ่เครือ่งมอืหรอือปุกรณ์ ระบบก�าจดัหรอืบ�าบดัของเสีย
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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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
 เน่ืองจากมีเหตุจ�าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่สามารถออกใบอนุญาตหรือยังไม่สามารถมีค�าสั่ง
ไม่อนุญาตได้ภายในเวลา ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับค�าขอดังกล่าวดังนี้
   ๑. ..................................................................................
   ๒. ...................................................................................
   ๓. ...................................................................................
 ดังนั้น จึงขอแจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตออกไปเป็นเวลา ๑๕ วันนับแต่วันที่.................. 
และต้องขออภัย มา ณ โอกาสนี้ด้วย
  
        ขอแสดงความนับถือ

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

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

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

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

    วันที่......... เดือน........................... พ.ศ. ........
เรื่อง แจ้งการอนุญาตประกอบกิจการ.................................................................................................
เรียน .............................................................................
อ้างถึง ใบรับค�าขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. ..........
 ตามทีท่่านได้ยืน่ค�าขอรบัใบอนญุาตประกอบกจิการ.............................................................................
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับค�าขออนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น
 บดัน้ี เจ้าพนกังานท้องถิน่ได้พจิารณาออกใบอนญุาตให้แก่ท่านเรยีบร้อยแล้ว จงึขอให้ท่านมาติดต่อ
ขอรับใบอนุญาต ณ ส�านักงาน.............................................................................ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันได้รับ
หนังสือนี้ 
 ทัง้น้ี หากท่านไม่สามารถมารบัใบอนญุาตภายในระยะเวลาดงักล่าว กรณุาแจ้งให้เจ้าพนกังานท้องถิน่
ทราบด้วย
  

        ขอแสดงความนับถือ

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

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

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

.....................................
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ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ..................................................................

เล่มที่..........เลขที่............./................
 (๑) เจ้าพนกังานท้องถิน่อนุญาตให้........................................................................สญัชาต.ิ...................
อยูบ้่านเลขที.่.............หมูท่ี.่.......ต�าบล.............................อ�าเภอ...........................จงัหวดั......................................
หมายเลขโทรศัพท์...........................................
 ชื่อสถานประกอบกิจการ........................................................... ประเภท........................................ 
ตัง้อยูเ่ลขที.่.....................หมูท่ี.่.........ต�าบล.............................อ�าเภอ...........................จังหวดั..............................
หมายเลขโทรศัพท์..................................
 อตัราค่าธรรมเนยีมปีละ.....................บาท(.........................................................) ตามใบเสรจ็รบัเงนิ
เล่มที่...........เลขที่.................ลงวันที่............................................
 (๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�าหนดใน
ข้อก�าหนดของท้องถิ่น
 (๓) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ 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) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ
ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท
 (๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นค�าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาต
สิ้นอายุ

(มีต่อด้านหลัง)
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รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม

วัน/เดือน/ปี

ที่ออกใบอนุญาต

วัน/เดือน/ปี

ที่สิ้นอายุใบอนุญาต

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ)

เจ้าพนักงานท้องถิ่นเล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ปี



104 ตัวอย่างร่างเทศบัญญัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

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

             วันที่......... เดือน........................... พ.ศ. ........
เรื่อง ค�าสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
เรียน .............................................................................
อ้างถึง (๑) ใบรับค�าขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต เลขที่............ลงวันที่.......เดือน................พ.ศ. ......
 (๒) หนงัสอืแจ้งค�าแนะน�าให้แก้ไขปรบัปรงุสภาพของสถานท่ีประกอบกจิการ ท่ี............. ลว. ............

 ตามทีท่่านได้ยืน่ค�าขอรับใบอนญุาต/ต่ออายใุบอนญุาตประกอบกิจการ...........................................
และเจ้าพนักงานได้มีหนังสือแจ้งค�าแนะน�าให้ท่านแก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน ตามที่ก�าหนดไว้ในข้อก�าหนดของท้องถิ่นภายในเวลาที่ก�าหนด ตามที่อ้างถึงนั้น 
 จากการตรวจสอบปรากฏว่าท่านไม่สามารถแก้ไขปรบัปรงุสภาพของสถานทีป่ระกอบกจิการให้ถกูต้อง 
ครบถ้วน ตามที่ก�าหนดไว้ในข้อก�าหนดของท้องถิ่น ดังนี้
  ๑. .....................................................................................................................................
  ๒. .....................................................................................................................................
  ๓. .....................................................................................................................................
  ๔. .....................................................................................................................................
  ๕. .....................................................................................................................................
 ดังนั้น อาศัยอ�านาจตามมาตรา ๕๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีค�าสั่งไม่ออกใบอนุญาตให้ท่านประกอบกิจการตามที่ได้ยื่นค�าขอไว้
 อนึง่ หากท่านไมพ่อใจค�าสัง่นี ้ท่านมสีทิธอิทุธรณ์ต่อรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุได้ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันทราบค�าสั่งนี้
 ทั้งนี้ การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามค�าสั่ง เว้นแต่รัฐมนตรีจะเห็นสมควรให้มีการทุเลา
การบังคับตามค�าสั่งนั้นไว้ชั่วคราว
        ขอแสดงความนับถือ

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

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

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

..................................... 
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 

พ.ศ. ....

หลักการ

 ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์

เหตุผล

 การควบคุมการเลีย้งหรอืปล่อยสตัว์บางชนดิหรอืบางประเภทให้เหมาะสมกบัสภาพการใช้ประโยชน์
ของพื้นที่ในชุมชนจะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหตุเดือดร้อนร�าคาญจากสัตว์เพื่อประโยชน์ในการรักษา
สภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด�ารงชีพของประชาชน และสามารถป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิด
จากสัตว์ สมควรก�าหนดเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ จึงตราเทศบัญญัตินี้
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( ร่าง )
เทศบัญญัติเทศบาล……………………..

ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 
พ.ศ. ….

  
 โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเตมิ ประกอบมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพิม่เตมิ 
เทศบาล……..........…โดยความเหน็ชอบของสภาเทศบาล…….........…และผูว่้าราชการจงัหวดั…….......................
จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาล……….ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ….”
 ข้อ ๒ เทศบญัญติันีใ้ห้ใช้บงัคบัในเขตเทศบาล………. ตัง้แต่เมือ่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ทีส่�านกังาน
เทศบาล………..แล้วเจ็ดวัน 
 ข้อ ๓ ในเทศบัญญัตินี้
 “การเลี้ยงสัตว์” หมายความว่า การเลี้ยงสัตว์ในสถานที่เลี้ยงสัตว์
 “การปล่อยสตัว์” หมายความว่า การเลีย้งสตัว์ในลกัษณะทีม่กีารปล่อยให้อยูน่อกสถานทีเ่ลีย้งสตัว์ 
รวมทั้งการสละการครอบครองสัตว์
 “สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือสถานที่ในลักษณะอื่นที่ใช้
ในการควบคุมสัตว์ที่เลี้ยง
 “เจ้าของสัตว์” หมายความรวมถึงผู้ครอบครองสัตว์ด้วย
 “ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาล..........................
 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรี........…………
 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
 ข้อ ๔ เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด�ารงชีพของประชาชน
ในท้องถิ่นหรือเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ ให้พ้ืนที่ในเขตอ�านาจของราชการส่วนท้องถิ่น
ดังต่อไปนี้ เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
 (๑) ให้พื้นที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์บางชนิดหรือบางประเภทโดยเด็ดขาด ดังนี้
  ๑.๑) (โปรดระบุขอบเขตของพื้นที่).....เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อย....(โปรดระบุชนิด
หรือประเภทสัตว์ เช่น หมู ไก่ นก เป็นต้น) อย่างเด็ดขาด
  ๑.๒) (โปรดระบุขอบเขตของพื้นที่).....เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อย.......(โปรดระบุชนิด
หรือประเภทสัตว์) อย่างเด็ดขาด
  ๑.๓) (โปรดระบุขอบเขตของพื้นที่).....เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อย....(โปรดระบุชนิด
หรือประเภทสัตว์) อย่างเด็ดขาด
  ๑.๔) ..........ฯลฯ
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 (๒) ให้พื้นที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์เกินจ�านวนที่ก�าหนด ดังนี้
  ๒.๑) (โปรดระบุขอบเขตของพื้นที่)...... เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อย....(โปรดระบุชนิด
หรือประเภทสัตว์ เช่น สุนัข หมู ไก่ นก เป็นต้น) เกินจ�านวน..........ตัว
  ๒.๒) (โปรดระบุขอบเขตของพื้นที่)...... เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อย....(โปรดระบุชนิด
หรือประเภทสัตว์) เกินจ�านวน..........ตัว
  ๒.๓) (โปรดระบุขอบเขตของพื้นที่)...... เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อย....(โปรดระบุชนิด
หรือประเภทสัตว์) เกินจ�านวน..........ตัว
  ๒.๔) ...........ฯลฯ
 (๓) ให้พืน้ทีต่่อไปนีเ้ป็นเขตทีก่ารเลีย้งหรือปล่อยสตัว์ต้องอยูภ่ายใต้มาตรการอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
  ๓.๑) (โปรดระบุขอบเขตของพื้นที่).....เป็นเขตที่การเลี้ยงหรือปล่อย......(โปรดระบุชนิด
หรือประเภทสตัว์ เช่น สนุขั แมว เป็นต้น)ต้องด�าเนนิการ(โปรดระบมุาตรการทีจ่ะก�าหนด เช่น การเลีย้งสนุขั แมว 
ต้องฉดีวัคซีนป้องโรคพษิสนุขับ้า การน�าสนุขัออกนอกสถานทีพ่กัต้องมกีารผกูเชอืกหรอือปุกรณ์ควบคมุได้ด้วย 
เป็นต้น)
  ๓.๒) (โปรดระบุขอบเขตของพื้นที่).....เป็นเขตที่การเลี้ยงหรือปล่อย......(โปรดระบุชนิด
หรือประเภทสัตว์) ต้องด�าเนินการ (โปรดระบุมาตรการที่จะก�าหนด)
  ๓.๓) ............ฯลฯ
 ข้อ ๕ ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบสัตว์ในท่ีหรือทางสาธารณะอันเป็นการฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ 
โดยไม่ปรากฏเจ้าของ ให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินมอี�านาจกกัสตัว์ดงักล่าวไว้เป็นเวลาอย่างน้อยสามสบิวนั เม่ือพ้นก�าหนด
แล้วยังไม่มผีูใ้ดมาแสดงหลกัฐานการเป็นเจ้าของเพือ่รับสตัว์คนืให้สตัว์นัน้ตกเป็นของราชการส่วนท้องถ่ิน แต่ถ้า
การกักสัตว์ไว้อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์นั้นหรือสัตว์อื่นหรือต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินสมควร เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์นั้นตามควรแก่กรณีก่อนถึงก�าหนดเวลาดังกล่าวก็ได้ เงินที่ได้
จากการขายหรือขายทอดตลาดเมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขายหรือขายทอดตลาดและค่าเลี้ยงดูสัตว์แล้วให้เก็บ
รักษาไว้แทนสัตว์
 ในกรณีทีม่ไิด้มกีารขายหรือขายทอดตลาดสตัว์ตามวรรคหนึง่และเจ้าของสตัว์มาขอรบัสตัว์คนืภายใน
ก�าหนดเวลาตามวรรคหนึง่ เจ้าของสตัว์ต้องเป็นผูเ้สยีค่าใช้จ่ายส�าหรบัการเลีย้งดสูตัว์ให้แก่ราชการส่วนท้องถ่ิน
ตามจ�านวนที่ได้จ่ายจริงด้วย 
 ในกรณทีีป่รากฏว่าสตัว์ทีเ่จ้าพนกังานท้องถิน่พบนัน้เป็นโรคตดิต่ออนัอาจเป็นอนัตรายต่อประชาชน 
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจท�าลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได้
 ข้อ ๖ ผู้ใดฝ่าฝืนค�าสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่ก�าหนด
ไว้ในบทก�าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
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บทเฉพาะกาล
(ถ้าไม่มีให้ตัดออก)

  

 ข้อ .. ...........................................................................................................
 ข้อ .. ...........................................................................................................
 ข้อ .. ...........................................................................................................
 ข้อ .. ให้นายกเทศมนตรี………….เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอ�านาจออก
ระเบียบ ประกาศ หรือค�าสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

 ประกาศ ณ วันที่………………....... 
 

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

  เห็นชอบ

(ลงชื่อ)
 (…………………………)
      ผู้ว่าราชการจังหวัด…………………
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

พ.ศ. ....
  

หลักการ

 ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

เหตุผล

 โดยท่ีการด�าเนนิกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสขุภาพทีไ่ม่ถูกต้องด้วยสขุลกัษณะอาจเป็นอนัตรายต่อสขุภาพ
ของประชาชน และก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สมควรก�าหนดประเภทของกิจการท่ีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพให้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่น ก�าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปส�าหรับให ้
ผูด้�าเนนิกจิการปฏบัิติเก่ียวกับการดูแลสภาพหรือสุขลกัษณะของสถานทีท่ีใ่ช้ด�าเนนิกจิการและมาตรการป้องกนั
อันตรายต่อสุขภาพ หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ด�าเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อัตราค่าธรรมเนียม
การออกใบอนุญาตให้ด�าเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จึงตราเทศบัญญัตินี้
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( ร่าง )
เทศบัญญัติเทศบาล……………………..

ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
พ.ศ. ….

  
 โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมประกอบมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕  
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เทศบาล……..........…โดยความเห็นชอบ
ของสภาเทศบาล…….........…และผู้ว่าราชการจังหวัด…….......................…จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาล……….......…….ควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ พ.ศ. ….”
 ข้อ ๒ เทศบญัญติันีใ้ห้ใช้บงัคบัในเขตเทศบาล………. ตัง้แต่เม่ือได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ทีส่�านกังาน
เทศบาล………..แล้วเจ็ดวัน 
 ข้อ ๓ ในเทศบัญญัตินี้
 “สถานประกอบกิจการ” หมายความว่า สถานทีท่ีใ่ช้ในการประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตราย ต่อสขุภาพ
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุทีอ่อกตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕
 “ผู้ด�าเนินกิจการ” หมายความว่า ผู้เป็นเจ้าของ หรือบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งรับผิดชอบในการ
ด�าเนินการของสถานประกอบกิจการนั้น
 “ผู้ปฏิบัติงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 
 “มลพษิทางเสยีง” หมายความว่า สภาวะของเสยีอนัเกิดจากการประกอบกจิการของสถานประกอบ
กิจการที่ท�าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
 “มลพิษทางอากาศ” หมายความว่า สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ท�าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
 “มลพษิทางน�า้” หมายความว่า สภาวะของน�า้ทิง้อนัเกิดจากการประกอบกจิการของสถานประกอบ
กิจการที่ท�าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
 “มลพิษทางแสง” หมายความว่า สภาวะของแสงอนัเกดิจากการประกอบกจิการของสถานประกอบ
กิจการที่ท�าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
 “มลพิษทางความร้อน” หมายความว่า สภาวะของความร้อนอันเกิดจากการประกอบกิจการ 
ของสถานประกอบกิจการที่ท�าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
 “มลพษิทางความสัน่สะเทือน” หมายความว่า สภาวะของความสัน่สะเทอืนอนัเกิดจากการประกอบ
กิจการของสถานประกอบกิจการที่ท�าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
 “ของเสยีอนัตราย” หมายความว่า มลูฝอย สิง่ปฏกิลู น�า้เสยี อากาศเสยี มลสารหรอืสิง่อืน่ใด ทีป่นเป้ือน
สารพษิอนัเกิดจากการประกอบกจิการของสถานประกอบกจิการทีท่�าให้มผีลกระทบหรอือาจมผีลกระทบต่อสขุภาพ
อนามัยของสาธารณชน
 “วัตถุอันตราย” หมายความว่า วัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
 “ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาล..........................
 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรี........…………
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 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
 ข้อ ๔ ให้นายกเทศมนตรี………......….เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอ�านาจ
ออกระเบียบ ประกาศ หรือค�าสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

หมวด ๑
บททั่วไป

  

 ข้อ ๕ ให้กิจการประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้ เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่น 
 ๑. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง
  (๑) การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด
  (๒) การประกอบกิจการเล้ียง รวบรวมสตัว์ หรอืธุรกจิอืน่ใดอนัมลีกัษณะท�านองเดยีวกนั เพือ่ให้
ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการในทางตรง 
หรือทางอ้อม 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) การผลติสิง่ของเครือ่งใช้หรอืผลติภณัฑ์อืน่ๆ จากเปลอืก กระดอง กระดกู เขา หนงั ขนสตัว์
หรือส่วนอื่นๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใดๆ ซึ่งมิใช่เพื่อเป็นอาหาร
  (๖) การผลิต โม่ ป่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระท�าอื่นใดต่อสัตว์หรือพืช หรือส่วนหนึ่ง
ส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์
  (๗) การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง
 ๓. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น�้าดื่ม ยกเว้นในสถานที่จ�าหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขาย
ในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
  (๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น�้าพริกแกง น�้าพริกปรุงส�าเร็จ เต้าเจี้ยว ซีอิ๊ว น�้าจิ้ม หรือ
ซอสปรุงรสชนิดต่างๆ
  (๒) การผลติ สะสม หรือแบ่งบรรจ ุอาหารหมกั ดอง จากสตัว์ 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
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  (๘) การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอื่นๆ
  (๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น�้านม หรือผลิตภัณฑ์จากน�้านมสัตว์
  (๑๐) การผลติ สะสม หรอืแบ่งบรรจ ุเนย เนยเทยีม เนยผสม ผลติภณัฑ์เนย ผลติภณัฑ์เนยเทยีม 
และผลิตภัณฑ์เนยผสม
  (๑๑) การผลิตไอศกรีม
  (๑๒) การคั่ว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ
  (๑๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่นๆ
  (๑๔) การผลติ สะสม หรอืแบ่งบรรจ ุเอททลิแอลกอฮอล์ สรุา เบยีร์ ไวน์ น�า้ส้มสายชู 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 เครื่องดื่ม
ชนิดต่างๆ 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) การผลติ บรรจยุาสฟัีน แชมพ ูผ้าเยน็ กระดาษเยน็ เครือ่งส�าอาง รวมทัง้สบูท่ีใ่ช้กบัร่างกาย
  (๓) การผลิต บรรจุส�าลี ผลิตภัณฑ์จากส�าลี
  (๔) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมส�าเร็จรูป
  (๕) การผลิตผงซักฟอก สบู่ น�้า ยาท�า ความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดต่างๆ
 ๕. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
  (๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน�้ามันจากพืช
  (๒) การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ
  (๓) การผลติ หรือแบ่งบรรจแุป้งมนัส�า ปะหลงั แป้งสาค ูแป้งจากพชื หรอืแป้งอืน่ๆ ในท�านองเดยีวกนั
  (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)
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  (๓) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักร หรือก๊าซ หรือไฟฟ้า 
ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑)
  (๔) การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอื่นใด ยกเว้น
กิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 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 หรอื
อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
  (๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการหรือจ�าหน่าย 
และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ 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 เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ 
เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า
 ๘. กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ
  (๑) การผลิตไม้ขีดไฟ
  (๒) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ท�าคิ้ว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร
  (๓) การผลติ พ่น ทาสารเคลอืบเงา หรอืส ีแต่งส�าเรจ็สิง่ของเครือ่งใช้หรอืผลติภณัฑ์จากไม้ หวาย 
ชานอ้อย
  (๔) การอบไม้
  (๕) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป
  (๖) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดด้วยกระดาษ
  (๗) การผลิตกระดาษชนิดต่างๆ
  (๘) การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน
 ๙. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
  (๑) การประกอบกจิการสปาเพ่ือสขุภาพ เว้นแต่เป็นการให้บรกิารในสถานพยาบาลตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถานพยาบาล
  (๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด
  (๓) การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๙ (๑) 
หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
  (๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน�้า อบไอน�้า อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับ
ใบอนุญาตใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
  (๕) การประกอบกจิการโรงแรม สถานทีพั่กทีม่ใิช่โรงแรมทีจ่ดัไว้เพือ่ให้บรกิารพกัชัว่คราวส�าหรบั
คนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการอื่นในท�านองเดียวกัน
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  (๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่าหรือกิจการอื่น
ในท�านองเดียวกัน
  (๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
  (๘) การจดัให้มมีหรสพ การแสดงดนตร ีเต้นร�า ร�าวง รองแงง็ ดสิโกเธค คาราโอเกะ หรอืตูเ้พลง 
หรือการแสดงอื่นๆ ในท�านองเดียวกัน
  (๙) การประกอบกจิการสระว่ายน�า้ หรอืกจิการอืน่ๆ ในท�านองเดยีวกนั เว้นแต่เป็นการให้บรกิาร
ที่ได้รับใบอนุญาตใน ๙ (๑)
  (๑๐) การประกอบกจิการการเล่นสเกต็ หรือโรลเลอร์เบลด หรอืการเล่นอืน่ ๆ  ในท�านองเดยีวกัน
  (๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการท่ีอยู่ในบังคับตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
  (๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกก�าลังกาย
  (๑๓) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน�้าหนัก
  (๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม
  (๑๕) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์
  (๑๖) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
  (๑๗) การประกอบกจิการห้องปฏบิตักิารทางการแพทย์ การสาธารณสุข วทิยาศาสตร์หรอืส่ิงแวดล้อม
  (๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย
  (๑๙) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ
  (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
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  (๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม
  (๙) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว
  (๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย
  (๑๑) การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว
  (๑๒) การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพื้นผิวกระจก แก้ว หิน หรือวัตถุอื่นใด ยกเว้น
กิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 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) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ 
หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
  (๗) การโม่ สะสม หรือบดชัน
  (๘) การผลิตสีหรือน�้ามันผสมสี
  (๙) การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์
  (๑๐) การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
  (๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
  (๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง
  (๑๓) การผลิตน�้าแข็งแห้ง
  (๑๔) การผลติ สะสม ขนส่งดอกไม้เพลงิ หรอืสารเคมอีนัเป็นส่วนประกอบในการผลติดอกไม้เพลงิ
  (๑๕) การผลิตแชลแล็ค หรือสารเคลือบเงา
  (๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารก�าจัดศัตรูพืชหรือพาหะน�าโรค
  (๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว
 ๑๓. กิจการอื่นๆ
  (๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร
  (๒) การผลติ ซ่อมเครือ่งอเิลก็ทรอนกิส์ เครือ่งไฟฟ้า อปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์ หรอือุปกรณ์ไฟฟ้า
  (๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
  (๔) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร
  (๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช�ารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้
  (๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า
  (๗) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจภุณัฑ์ทีใ่ช้แล้วเพือ่น�าไปใช้ใหม่หรอืแปรสภาพเป็นผลติภณัฑ์ใหม่
  (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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 ข้อ ๖ ผู้ด�าเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องควบคุมภายในท้องถิ่นต้องด�าเนินการให้เป็น
ไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�าหนดตามเทศบัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวง
ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
 สถานประกอบกจิการท่ีต้ังอยูใ่นท้องทีท่ีก่ฎหมายว่าด้วยการผังเมอืงหรอืกฎหมายว่าด้วย การควบคมุ
อาคารมีผลใช้บงัคับ สถานประกอบกจิการทีเ่ป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรอืสถานประกอบกจิการ
ทีม่กีารประกอบกจิการเกีย่วกบัวตัถอัุนตราย ต้องปฏบิติัตามกฎหมายว่าด้วยการน้ันและกฎหมายท่ีเกีย่วข้องด้วย 
แล้วแต่กรณี

หมวด ๒
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปส�าหรับให้ผู้ด�าเนินกิจการปฏิบัติ

เกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ด�าเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ

ส่วนที่ ๑
สถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล

 ข้อ ๗ สถานประกอบกจิการต้องต้ังอยูห่่างจากศาสนสถาน โรงพยาบาล สถานศกึษา สถานเลีย้งเดก็ 
สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยพักฟื้นหรือผู้พิการ หรือสถานที่อื่นใดที่ต้องมีการคุ้มครองสุขภาพของประชาชน
เป็นพเิศษ ซึง่จะต้องไม่อยูใ่นระยะท่ีอาจส่งผลกระทบต่อสขุภาพของประชาชน หรอืจะต้องมรีะบบป้องกนัผลกระทบ
ต่อสุขภาพของประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โดยค�านึงถึงลักษณะและประเภทของสถานประกอบกิจการ ท้ังนี้ 
ตามที่รัฐมนตรีก�าหนด
 ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับสถานประกอบกิจการที่เป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
 ข้อ ๘ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องเป็นอาคารที่มีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสมที่จะ
ประกอบกิจการที่ขออนุญาตได้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 ทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ หรือทางออกฉุกเฉิน ให้มีลักษณะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง มีแสงสว่างเพียงพอ และมีป้ายหรือเครื่องหมายแสดง
ชัดเจน โดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างเมื่อระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง
 ข้อ ๙ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่าง และการระบายอากาศ 
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 ข้อ ๑๐ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องมีห้องน�้าและห้องส้วมตามแบบและจ�านวนที่ก�าหนด 
ในกฎหมายว่าด้วยการควบคมุอาคารและกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง และมกีารดแูลรกัษาความสะอาดให้อยูใ่นสภาพ
ที่ถูกสุขลักษณะเป็นประจ�าทุกวัน
 ข้อ ๑๑ สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ รวบรวม หรือก�าจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ ดังนี้
 (๑) มภีาชนะบรรจหุรอืภาชนะรองรบัทีเ่หมาะสมและเพยีงพอกับประเภทและปริมาณของมลูฝอย 
รวมทั้งมีการท�าความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับ และบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยู่เสมอ
 (๒) ในกรณีที่มีการก�าจัดมูลฝอยเอง ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น และต้อง
ด�าเนินการให้ถูกต้องตามเทศบัญญัติท้องถิ่น และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 (๓) กรณีทีม่มีลูฝอยทีป่นเป้ือนสารพษิ หรอืวตัถอุนัตราย หรอืสิง่อ่ืนใดทีอ่าจเป็นอนัตรายต่อสขุภาพ
หรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจะต้องด�าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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 ข้อ ๑๒ สถานประกอบกิจการต้องดูแลมิให้มีน�้าท่วมขังบริเวณสถานประกอบกิจการและจัดให้มี
การระบายน�้าหรือการด�าเนินการอย่างใดๆ ด้วยวิธีที่เหมาะสม เพื่อไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร�าคาญ
หรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่ประชาชนในบริเวณใกล้เคียง
 ในกรณีที่มีน�้าทิ้งหรือน�้าเสียเกิดขึ้นจากสถานประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง ซึ่งการด�าเนินการของ
สถานประกอบกิจการดังกล่าวอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยโรงงานหรือกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
และรกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาติ สถานประกอบกจิการนัน้ต้องด�าเนนิการตามทีก่ฎหมายดงักล่าวก�าหนด
 ข้อ ๑๓ สถานประกอบกิจการต้องมีการป้องกัน และก�าจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะน�าโรค
ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด
 ข้อ ๑๔ สถานประกอบกิจการท่ีมีโรงอาหารหรือห้องครัวท่ีจัดไว้ส�าหรับการประกอบอาหาร การปรุง
อาหาร หรือการสะสมอาหารส�าหรบัผูป้ฏบิตังิาน ต้องด�าเนนิการให้ถูกต้องตามหลกัสขุาภบิาลอาหารทีก่�าหนด
ตามเทศบญัญตัท้ิองถิน่ รวมทัง้กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุ 
พ.ศ. ๒๕๓๕
 ข้อ ๑๕ สถานประกอบกิจการต้องจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย ปลอดภัย เป็นสัดส่วน 
และดูแลรักษาความสะอาดให้ถูกต้องตามสุขลักษณะและอนามัยเพื่อให้เกิดความปลอดภัย และไม่ก่อให้เกิด
เหตุร�าคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 ข้อ ๑๖ สถานประกอบกจิการต้องจดัให้มนี�า้ด่ืมสะอาดทีม่คีณุภาพไม่ต�า่กว่าเกณฑ์คณุภาพน�า้บรโิภค
ของกรมอนามัยส�าหรับผู ้ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอทุกวัน รวมท้ังจัดให้มีภาชนะรองรับน�้าดื่มท่ีสะอาด
และปราศจากส่ิงปนเป้ือนทีอ่าจเป็นอนัตรายต่อสขุภาพ และสถานทีต่ัง้น�า้ดืม่และลกัษณะการน�าน�า้มาดืม่ต้อง
ไม่เกิดการปนเปื้อนจากสิ่งสกปรกหรือสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 ข้อ ๑๗ สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีน�้าใช้ที่มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมต่อการประกอบ
กิจการนั้นๆ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงน�้าที่ใช้ในกระบวนการผลิต 

ส่วนที่ ๒ 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการป้องกันเหตุร�าคาญ

 ข้อ ๑๘ สถานประกอบกจิการต้องมมีาตรการความปลอดภยัในการท�างานและปฏบัิตใิห้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 ข้อ ๑๙ สถานประกอบกิจการที่มีการด�าเนินการเก่ียวกับวัตถุอันตราย ต้องมีสถานท่ีท่ีปลอดภัย
ส�าหรับเก็บรักษาวตัถอุนัตรายหรอืสิง่ของทีอ่าจก่อให้เกดิอันตรายหรอือคัคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะตามกฎหมาย 
ว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 ข้อ ๒๐ สถานประกอบกิจการที่ผู้ปฏิบัติงานอาจเปรอะเปื้อนจากสารเคมี วัตถุอันตราย หรือสิ่งอื่น
ใดอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องจัดให้มีที่ช�าระร่างกายฉุกเฉิน และที่ล้างตาฉุกเฉินตามความจ�าเป็น
และเหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่ก�าหนดไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 ข้อ ๒๑ สถานประกอบกจิการต้องใช้อปุกรณ์ เคร่ืองมอื หรอืเครือ่งจกัรทีม่สีภาพทีป่ลอดภยัส�าหรบั
การใช้งานในสถานประกอบกจิการ และต้องมีการตดิตัง้ในลกัษณะทีแ่ขง็แรง มัน่คง และปลอดภยั โดยมรีะบบ
ป้องกนัอนัตราย และป้ายค�าเตือนหรอืค�าแนะน�าในการป้องกนัอันตรายจากอปุกรณ์ เครือ่งมอื หรอืเครือ่งจกัรนัน้ 
ทั้งน้ี การจัดวางหรือการจัดเก็บอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือเครื่องจักรต้องเป็นระเบียบไม่กีดขวางทางเดิน
และการปฏิบัติงาน และต้องมีการดูแล ตรวจสอบและบ�ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา
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 ข้อ ๒๒ สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วย 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 ข้อ ๒๓ สถานประกอบกจิการใดทีป่ระกอบกจิการอาจก่อให้เกดิมลพษิทางเสยีง มลพษิทางอากาศ 
มลพิษทางน�้า มลพิษทางแสง มลพิษทางความร้อน มลพิษทางความสั่นสะเทือน ของเสียอันตราย หรือมีการใช้
สารเคมีหรือวัตถุอันตรายจะต้องด�าเนินการควบคุมป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุร�าคาญหรืออาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้น

หมวด ๓
ใบอนุญาต

  
 ข้อ ๒๔ เมื่อพ้นก�าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ใดด�าเนินกิจการ
ที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่นในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
 ในการออกใบอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจก�าหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ
เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่ก�าหนดไว้โดยทั่วไปในเทศบัญญัตินี้ก็ได้
 ใบอนุญาตให้ใช้ได้ส�าหรับกิจการประเภทเดียวและส�าหรับสถานที่แห่งเดียว
 ข้อ ๒๕ ผูใ้ดประสงค์จะเป็นผูด้�าเนนิกจิการทีต้่องมกีารควบคมุภายในท้องถิน่ในลกัษณะทีเ่ป็นการค้า
จะต้องยืน่ค�าขอรบัใบอนญุาตตามแบบทีก่�าหนดไว้ท้ายเทศบญัญตันิี ้พร้อมกบัเอกสารและหลกัฐานดงัต่อไปนี้ 
 (๑) ส�าเนาบัตรประจ�าตัว (ประชาชน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ อื่นๆระบุ...........)
 (๒) ส�าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 (๓) อื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก�าหนดและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
 ข้อ ๒๖ เมือ่ได้รบัค�าขอรบัใบอนญุาตหรอืค�าขอต่ออายใุบอนญุาต ให้เจ้าพนกังานท้องถิน่ตรวจสอบ
ความถูกต้องของค�าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นค�าขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อด�าเนินการ หากไม่สามารถด�าเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดท�า
บนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลกัฐานยืน่เพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่�าหนด โดยให้เจ้าหน้าที่
และผู้ยื่นค�าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
 เจ้าพนกังานท้องถิน่ต้องออกใบอนญุาตหรอืมีหนงัสือแจ้งค�าส่ังไม่อนญุาตพร้อมด้วยเหตผุลให้ผู้ขออนญุาต
ทราบภายในสามสิบวนันบัแต่วนัได้รับค�าขอซึง่มีรายละเอียดถูกต้องหรอืครบถ้วนตามทีก่�าหนดในเทศบัญญตันิี้
 ในกรณีที่มีเหตุจ�าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค�าสั่งไม่อนุญาต 
ได้ภายในก�าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้องมี
หนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ�าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก�าหนดเวลาตามวรรคสอง 
หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้ง
เป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค�าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส�าเนาแจ้ง 
ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง
 ข้อ ๒๗ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน(หรือตามที่เห็นสมควร)นับแต่วันที่ได้
รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ทราบแล้ว 
 ข้อ ๒๘ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และ
ให้ใช้ได้เพียงในเขตอ�านาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น



119ตัวอย่างร่างเทศบัญญัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

 การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องย่ืนค�าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค�าขอพร้อมกับ
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
 ข้อ ๒๙ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย 
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
 ข้อ ๓๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท�าลาย หรือช�ารุดในสาระที่ส�าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ยืน่ค�าขอรบัใบแทนใบอนญุาตภายในสบิห้าวันนบัแต่วนัทีไ่ด้ทราบถงึการสญูหาย ถกูท�าลาย หรอืช�ารดุ ตามแบบ
ที่ก�าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้
 การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขดังต่อไปนี้
 (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค�าขอรับใบแทนใบอนุญาตน�าส�าเนาบันทึกการแจ้งความ
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
 (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท�าลาย หรือช�ารุดในสาระที่ส�าคัญ ให้ผู้ยื่นค�าขอรับใบแทนใบอนุญาต
น�าใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
 ข้อ ๓๑ ในกรณทีีป่รากฏว่าผูร้บัใบอนญุาตตามเทศบญัญตันิี ้ไม่ปฏบิตัหิรอืปฏบิตัไิม่ถกูต้องตามบท
แห่งพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตน้ีิ หรือเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในใบอนุญาต
ในเรื่องที่ก�าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่น
มีอ�านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
 ข้อ ๓๒ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจออกค�าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
 (๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
 (๒) ต้องค�าพพิากษาถงึทีส่ดุว่าได้กระท�าความผดิตามพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕
 (๓) ไม่ปฏบิตัหิรอืปฏบิตัไิม่ถกูต้องตามบทแห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง 
หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องท่ีก�าหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามท่ีได้
รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรง
ต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด�ารงชีพของประชาชน
 ข้อ ๓๓ ค�าสัง่พกัใช้ใบอนญุาตและค�าสัง่เพกิถอนใบอนญุาต ให้ท�าเป็นหนงัสอืแจ้งให้ผูร้บัใบอนญุาต
ทราบ ในกรณทีีไ่ม่พบผูร้บัใบอนญุาต หรอืผูร้บัใบอนญุาตไม่ยอมรบัค�าสัง่ดงักล่าว ให้ส่งค�าสัง่โดยทางไปรษณย์ี
ตอบรับ หรือให้ปิดค�าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล�าเนาหรือส�านักท�าการงานของผู้รับใบอนุญาต 
และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค�าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค�าสั่งไปถึง หรือวันปิดค�าสั่ง แล้วแต่กรณี
 ข้อ ๓๔ ผูถู้กสัง่เพกิถอนใบอนญุาตจะขอรบัใบอนญุาตส�าหรับการประกอบกจิการท่ีถูกเพกิถอนใบอนญุาต
อีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก�าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

หมวด ๔
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ

  

 ข้อ ๓๕ ผูไ้ด้รบัใบอนญุาตต้องเสยีค่าธรรมเนยีมการออกใบอนญุาตตามบญัชค่ีาธรรมเนยีมทีก่�าหนด
ไว้ท้ายเทศบญัญติันีใ้นวนัทีม่ารบัใบอนุญาตส�าหรบักรณทีีเ่ป็นการขอรบัใบอนญุาตครัง้แรก หรอืก่อนใบอนญุาต
สิ้นอายุส�าหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังด�าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม
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ภายในเวลาทีก่�าหนด ให้ช�าระค่าปรบัเพิม่ขึน้อีกร้อยละยีส่บิของจ�านวนค่าธรรมเนียมทีค้่างช�าระ เว้นแต่ผูไ้ด้รบั
ใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด�าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก�าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
 ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช�าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ�านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด�าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจ�านวน 
 ข้อ ๓๖ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น

หมวด ๕
บทก�าหนดโทษ

  

 ข้อ ๓๗ ผูใ้ดฝ่าฝืนค�าสัง่ของเจ้าพนกังานหรือไม่ปฏบัิตติามเทศบัญญติันีต้้องระวางโทษตามท่ีก�าหนด
ไว้ในบทก�าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

บทเฉพาะกาล
(ถ้าไม่มีหมวดนี้ให้ตัดออก)

  

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

 ประกาศ ณ วันที่………………....... 

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

  เห็นชอบ

(ลงชื่อ)
 (……………………...……)
       ผู้ว่าราชการจังหวัด…………………
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บัญชีค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาล……………………..
ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

พ.ศ. ….
  

หมายเหตุ อัตราค่าธรรมเนยีมของแต่ละกจิการควรพจิารณาก�าหนดให้เป็นไปตามความเหมาะสม เช่น ขนาดพืน้ที่ 
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

เดยีวกัน เพือ่ให้ประชาชนเข้าชมหรอืเพือ่ประโยชน์ของกจิการนัน้ ทัง้นี ้ไม่ว่าจะมกีาร

เรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการในทางตรง หรือทางอ้อม หรือไม่ก็ตาม 

….

๒ กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์

(๑) การฆ่า หรือช�าแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จ�าหน่ายอาหาร เร่ขาย หรือขายใน

ตลาด

๑.๑) การฆ่าสัตว์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ......

๑.๑.๑ จ�านวน....ตัว

๑.๑.๒ จ�านวน....ตัว

....

....

....
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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) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก 

เขา หนัง ขนสัตว์หรือส่วนอื่นๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใดๆ 

ซึ่งมิใช่เพื่อเป็นอาหาร

....

(๖) การผลิต โม่ ป่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระท�าอื่นใดต่อสัตว์หรือพืช หรือ

ส่วนหน่ึงส่วนใดของสตัว์หรอืพืชเพือ่เป็นอาหารสตัว์หรอืส่วนประกอบของอาหารสตัว์

....

(๗) การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง ....

๓ กจิการท่ีเกีย่วกบัอาหาร 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 ปลาเจ่า 

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

ไตปลา หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน

....

(๓) การผลติ สะสม หรอืแบ่งบรรจ ุอาหารหมกั ดอง แช่อิม่ จากผกั ผลไม้ หรอืพชือย่างอืน่ ....

(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 ....
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กลุ่ม ประเภทกิจการ อัตราค่า

ธรรมเนียม

(๑๐) การผลติ สะสม หรอืแบ่งบรรจุ เนย เนยเทยีม เนยผสม ผลติภณัฑ์เนย ผลติภณัฑ์

เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม

....

(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 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 เครือ่งส�าอาง ผลติภณัฑ์ท�าความสะอาด

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

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

กับร่างกาย

....

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

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

(๕) การผลติผงซกัฟอก สบู ่น�า้ ยาท�า ความสะอาด หรอืผลติภณัฑ์ท�าความสะอาดต่างๆ ....

๕ กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร

(๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน�้ามันจากพืช ....
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กลุ่ม ประเภทกิจการ อัตราค่า

ธรรมเนียม

(๒) การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ ....

(๓) การผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้งมันส�า ปะหลัง แป้งสาคู แป้งจากพืช หรือแป้งอื่นๆ 

ในท�านองเดียวกัน

....

(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) การผลติภาชนะ เครือ่งประดบั เครือ่งมอื อปุกรณ์ หรือเครือ่งใช้ต่างๆ ด้วยโลหะหรอืแร่ ....

(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 การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟ้า ระบบปรับ

อากาศ หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล

....

(๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการ

หรอืจ�าหน่าย และในการประกอบธรุกจิน้ันมกีารซ่อมหรอืปรบัปรงุยานยนต์ เครือ่งจกัร

หรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย

....
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กลุ่ม ประเภทกิจการ อัตราค่า

ธรรมเนียม

(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 เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของ

ยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า

....

๘ กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ

(๑) การผลิตไม้ขีดไฟ ....

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

(๓) การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งส�าเร็จสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์

จากไม้ หวาย ชานอ้อย

....

(๔) การอบไม้ ....

(๕) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป ....

(๖) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดด้วยกระดาษ ....

(๗) การผลิตกระดาษชนิดต่างๆ ....

(๘) การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน ....

๙ กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ

(๑) การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล

ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

....

(๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด ....

(๓) การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาต

ใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

....

(๔) การประกอบกจิการสถานทีอ่าบน�า้ อบไอน�า้ อบสมนุไพร เว้นแต่เป็นการให้บรกิาร

ทีไ่ด้รบัใบอนญุาตใน ๙ (๑) หรอืในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

....

(๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพื่อให้บริการพัก

ชั่วคราวส�าหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการอื่นใน

ท�านองเดียวกัน

....
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กลุ่ม ประเภทกิจการ อัตราค่า

ธรรมเนียม

(๖) การประกอบกจิการหอพกั อาคารชดุให้เช่า ห้องเช่า หรอืห้องแบ่งเช่าหรอืกจิการ

อื่นในท�านองเดียวกัน

....

(๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ ....

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

หรือตู้เพลง หรือการแสดงอื่นๆ ในท�านองเดียวกัน

....

(๙) การประกอบกิจการสระว่ายน�้า หรือกิจการอื่นๆ ในท�านองเดียวกัน เว้นแต่

เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๙ (๑)

....

(๑๐) การประกอบกิจการการเล่นสเก็ต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่นๆ 

ในท�านองเดียวกัน

....

(๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู ่ในบังคับ

ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

....

(๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกก�าลังกาย ....

(๑๓) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน�้าหนัก ....

(๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม ....

(๑๕) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ ....

(๑๖) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ ....

(๑๗) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์

หรือสิ่งแวดล้อม

....

(๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย ....

(๑๙) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ ....

(๒๐) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ ....

(๒๑) การประกอบกจิการให้บริการสปา อาบน�า้ ตัดขน รบัเล้ียงหรือรบัฝากสตัว์ชัว่คราว ....

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 ....
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กลุ่ม ประเภทกิจการ อัตราค่า

ธรรมเนียม

(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 

ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 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) การผลติสิง่ของเคร่ืองใช้หรือผลติภัณฑ์ด้วยยางเทยีม พลาสตกิ เซลลลูอยด์ เบเกอร์ไลท์ 

หรือวัตถุที่คล้ายคลึง

....

(๗) การโม่ สะสม หรือบดชัน ....
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กลุ่ม ประเภทกิจการ อัตราค่า

ธรรมเนียม

(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 หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการ

ผลิตดอกไม้เพลิง

....

(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 ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้แล้วเพื่อน�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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ค�าขอเลขที่......./...........

(เจ้าหน้าที่กรอก)
แบบค�าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต

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

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

 ๑. ข้าพเจ้า................................................................................. อาย.ุ..............ปี สญัชาต.ิ...................... 
โดย..............................................................................................................................................ผูม้อี�านาจลงนาม 
แทนนิตบิคุคลปรากฏตาม......................................................................................................................................
ทีอ่ยูเ่ลขที.่..............................หมูท่ี.่..............ตรอก/ซอย.......................................ถนน......................................... 
แขวง/ต�าบล......................................เขต/อ�าเภอ........................................จังหวัด........................................
หมายเลขโทรศัพท์...............................................................ผู้ขออนุญาต
 ๒. พร้อมค�าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้วดังนี้
    ส�าเนาบัตรประจ�าตัว(ประชาชน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ อื่นๆ ระบุ....................)
   ส�าเนาใบอนญุาตตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง ได้แก่...................................................................
............................................................................................................ 
    หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
    ใบมอบอ�านาจ(ในกรณีที่มีการมอบอ�านาจ)
    ส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
    หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ�านาจลงนามแทนนิติบุคคล
    เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก�าหนด คือ
    ๑).......................................................................
    ๒).......................................................................
 ขอรับรองว่าข้อความในค�าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ) .............................................. ผู้ขออนุญาต
     (............................................)
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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)..............................................................
ดังนั้น กรุณาน�าเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน..........วันนับตั้งแต่วันนี้
เป็นต้นไป

(ลงชื่อ) ............................................. 
           (...........................................)
ต�าแหน่ง............................................
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ที่ .........................    ส�านักงาน..................................................
..................................................................

             วันที่.........เดือน........................... พ.ศ. ........
เรื่อง ค�าแนะน�าให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ
เรียน ...................................................................................................
อ้างถึง ใบรับค�าขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต เลขที่...............ลงวันที่.........เดือน..................พ.ศ. .............
 ตามทีท่่านได้ยืน่ค�าขอรบัใบอนุญาต/ต่ออายใุบอนญุาตประกอบกิจการ...............................................
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับค�าขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น
 เน่ืองจากเจ้าพนกังานได้ตรวจสภาพด้านสขุลกัษณะของสถานที ่เครือ่งมอืหรอือปุกรณ์ ระบบก�าจัด
หรอืบ�าบดัของเสยีและอืน่ๆ ของสถานทีป่ระกอบกจิการของท่านแล้วพบว่ายงัไม่ถกูต้อง ครบถ้วน ตามทีก่�าหนด
ไว้ในข้อก�าหนดของท้องถิ่น ดังนี้
  ๑) .....................................................................................................................................
  ๒) .....................................................................................................................................
  ๓) .....................................................................................................................................
  ๔) .....................................................................................................................................
 ฉะนั้น จึงขอให้ท่านแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์เพื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะได้ด�าเนินการพิจารณา
การอนุญาตต่อไป

                 ขอแสดงความนับถือ

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

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

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

.....................................
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ...............................................................  โทร. ............................................
ที่ ........................   วันที่ ......... เดือน........................... พ.ศ. .........
เรื่อง รายงานผลการตรวจสภาพของสถานที่ประกอบกิจการเพื่อประกอบการพิจารณาการอนุญาต
เรียน เจ้าพนักงานท้องถิ่น
 ตามทีร่าชการส่วนท้องถิน่ได้รบัค�าขอรบัใบอนญุาตประกอบกจิการ....................................................
และได้ออกใบรับค�าขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. .......... นั้น
 จากการตรวจสภาพด้านสขุลกัษณะของสถานที ่เครือ่งมอืหรอือปุกรณ์ ระบบก�าจดัหรอืบ�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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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
 เน่ืองจากมีเหตุจ�าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่สามารถออกใบอนุญาตหรือยังไม่สามารถมีค�าสั่ง
ไม่อนุญาตได้ภายในเวลา ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับค�าขอดังกล่าวดังนี้
   ๑. ..................................................................................
   ๒. ...................................................................................
   ๓. ...................................................................................
 ดังนั้น จึงขอแจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตออกไปเป็นเวลา ๑๕ วันนับแต่วันที่.................. 
และต้องขออภัย มา ณ โอกาสนี้ด้วย
  
                 ขอแสดงความนับถือ

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

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

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

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

             วันที่......... เดือน........................... พ.ศ. ........
เรื่อง แจ้งการอนุญาตประกอบกิจการ.................................................................................................
เรียน .............................................................................
อ้างถึง ใบรับค�าขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. ..........
 ตามทีท่่านได้ยืน่ค�าขอรบัใบอนญุาตประกอบกจิการ.............................................................................
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับค�าขออนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น
 บดัน้ี เจ้าพนกังานท้องถิน่ได้พจิารณาออกใบอนญุาตให้แก่ท่านเรยีบร้อยแล้ว จงึขอให้ท่านมาติดต่อ
ขอรับใบอนุญาต ณ ส�านักงาน............................................................................ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันได้รับ
หนังสือนี้ 
 ทัง้นี ้หากท่านไม่สามารถมารบัใบอนญุาตภายในระยะเวลาดงักล่าว กรณุาแจ้งให้เจ้าพนกังานท้องถิน่
ทราบด้วย
  
                  ขอแสดงความนับถือ

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

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

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

.....................................
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(มีต่อด้านหลัง)

ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ..................................................................

เล่มที่..........เลขที่............./................
 (๑) เจ้าพนกังานท้องถิน่อนุญาตให้........................................................................สญัชาต.ิ...................
อยูบ้่านเลขที.่.............หมูท่ี.่.......ต�าบล.............................อ�าเภอ...........................จงัหวดั......................................
หมายเลขโทรศัพท์...........................................
 ชื่อสถานประกอบกิจการ........................................................... ประเภท........................................ 
ตัง้อยูเ่ลขที.่.....................หมูท่ี.่.........ต�าบล.............................อ�าเภอ...........................จังหวดั..............................
หมายเลขโทรศัพท์..................................
 อตัราค่าธรรมเนยีมปีละ.....................บาท(.........................................................) ตามใบเสรจ็รบัเงนิ
เล่มที่...........เลขที่.................ลงวันที่............................................
 (๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�าหนด
ในข้อก�าหนดของท้องถิ่น
 (๓) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ 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) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ
ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท
 (๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นค�าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาต
สิ้นอายุ
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รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม

วัน/เดือน/ปี

ที่ออกใบอนุญาต

วัน/เดือน/ปี

ที่สิ้นอายุใบอนุญาต

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ)

เจ้าพนักงานท้องถิ่นเล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ปี
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ที่ .........................    ส�านักงาน...................................................
...................................................................

             วันที่......... เดือน........................... พ.ศ. ........
เรื่อง ค�าสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
เรียน .............................................................................
อ้างถึง (๑) ใบรบัค�าขออนญุาต/ต่ออายใุบอนุญาต เลขที.่............ลงวนัที.่.......เดอืน................พ.ศ. ................
 (๒) หนงัสอืแจ้งค�าแนะน�าให้แก้ไขปรบัปรงุสภาพของสถานท่ีประกอบกจิการ ท่ี............ ลว. .............

 ตามทีท่่านได้ยืน่ค�าขอรบัใบอนุญาต/ต่ออายใุบอนญุาตประกอบกิจการ...............................................
และเจ้าพนักงานได้มีหนังสือแจ้งค�าแนะน�าให้ท่านแก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน ตามที่ก�าหนดไว้ในข้อก�าหนดของท้องถิ่นภายในเวลาที่ก�าหนด ตามที่อ้างถึงนั้น 
 จากการตรวจสอบปรากฏว่าท่านไม่สามารถแก้ไขปรบัปรงุสภาพของสถานทีป่ระกอบกจิการให้ถกูต้อง 
ครบถ้วน ตามที่ก�าหนดไว้ในข้อก�าหนดของท้องถิ่น ดังนี้
  ๑. .....................................................................................................................................
  ๒. .....................................................................................................................................
  ๓. .....................................................................................................................................
  ๔. .....................................................................................................................................
  ๕. .....................................................................................................................................
 ดังนั้น อาศัยอ�านาจตามมาตรา ๕๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีค�าสั่งไม่ออกใบอนุญาตให้ท่านประกอบกิจการตามที่ได้ยื่นค�าขอไว้
 อนึง่ หากท่านไมพ่อใจค�าสัง่นี ้ท่านมสีทิธอิทุธรณ์ต่อรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุได้ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันทราบค�าสั่งนี้
 ทั้งนี้ การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามค�าสั่ง เว้นแต่รัฐมนตรีจะเห็นสมควรให้มีการทุเลา
การบังคับตามค�าสั่งนั้นไว้ชั่วคราว

                 ขอแสดงความนับถือ

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

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

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

..................................... 
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติสุขลักษณะในการด�าเนินกิจการ...........................

พ.ศ. ....

หลักการ

 ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยสุขลักษณะในการด�าเนินกิจการ................................................. 

เหตุผล

 โดยทีก่ารด�าเนนิกจิการ.................................................ทีไ่ม่ถกูต้องด้วยสขุลกัษณะอาจเป็นอนัตราย
ต่อสุขภาพของประชาชน และก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สมควรก�าหนดสุขลักษณะส�าหรับ
ให้ผู้ด�าเนินกิจการ.................................................ปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที ่
ที่ใช้ด�าเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ จึงตราเทศบัญญัตินี้
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( ร่าง )

เทศบัญญัติเทศบาล……………………..

สุขลักษณะในการด�าเนินกิจการ................................................

พ.ศ. ….

  

 โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยสุขลักษณะในการด�าเนินกิจการ................................... 

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมประกอบมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕  

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เทศบาล……..........…โดยความเห็นชอบ

ของสภาเทศบาล…….........…และผู้ว่าราชการจังหวัด…….......................…จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ เทศบญัญัติน้ีเรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาล…………….สขุลกัษณะในการด�าเนนิกิจการ................. 

พ.ศ. ….” 

 ข้อ ๒ เทศบญัญติันีใ้ห้ใช้บงัคบัในเขตเทศบาล………. ตัง้แต่เม่ือได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ทีส่�านกังาน

เทศบาล………..แล้วเจ็ดวัน 

 ข้อ ๓ ในเทศบัญญัตินี้

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

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

 “ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาล..........................

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

 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

 ข้อ ๔ ให้นายกเทศมนตรี………….เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอ�านาจ

ออกระเบียบ ประกาศ หรือค�าสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

หมวด ๑

บททั่วไป

 ข้อ ๕ ผูด้�าเนนิกจิการ...................................... ต้องด�าเนนิการให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และ

เง่ือนไขทีก่�าหนดตามเทศบญัญติันี ้รวมทัง้กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญตัิ

การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
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 สถานประกอบกจิการท่ีต้ังอยูใ่นท้องทีท่ีก่ฎหมายว่าด้วยการผังเมอืงหรอืกฎหมายว่าด้วย การควบคมุ

อาคารมีผลใช้บงัคับ สถานประกอบกจิการทีเ่ป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรอืสถานประกอบกจิการ

ทีม่กีารประกอบกจิการเกีย่วกบัวตัถอัุนตราย ต้องปฏบิติัตามกฎหมายว่าด้วยการน้ันและกฎหมายท่ีเกีย่วข้องด้วย 

แล้วแต่กรณี 

หมวด ๒
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปส�าหรับให้ผู้ด�าเนินกิจการปฏิบัติ

เกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ด�าเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ
  

ค�าชี้แจง ข้อก�าหนดในหมวดนี้ โปรดตรวจสอบดูว่าคณะกรรมการสาธารณสุขได้มีค�าแนะน�าหลักเกณฑ์
การควบคุมกิจการนี้แล้วหรือไม่ โดย
 ๑) กรณทีีม่คี�าแนะน�าคณะกรรมการสาธารณสขุว่าด้วยหลกัเกณฑ์การควบคมุกิจการนีแ้ล้ว ให้ท่าน
ใช้หลักเกณฑ์ตามค�าแนะน�านั้น โดยสามารถพิจารณาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแห่งท้องที่ของท่านได้
 ๒) กรณีที่ไม่มีค�าแนะน�าคณะกรรมการสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การควบคุมกิจการนี้ ให้ท่าน
ปรึกษาหารือกับเจ้าพนักงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ีจังหวัดของท่าน เพื่อก�าหนดหลักเกณฑ์การควบคุมกิจการนี้
ให้เหมาะสมกับสภาพแห่งท้องที่ของท่าน
 ทั้งนี้ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทุกประเภทท่ีท่านก�าหนดให้ต้องมีการควบคุมในท้องถ่ิน
จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ออกตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการสาธารณสุขเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว และหลักเกณฑ์ที่จะก�าหนดในเทศบัญญัตินี้ก็ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ
กฎกระทรวงดังกล่าว......โปรดระวังด้วย 

หมวด ๓
บทก�าหนดโทษ

  

 ข้อ .. ผู้ใดฝ่าฝืนค�าสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่ก�าหนด
ไว้ในบทก�าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
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บทเฉพาะกาล
(ถ้าไม่มีหมวดนี้ให้ตัดออก)

  

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

 ประกาศ ณ วันที่………………....... 

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

  เห็นชอบ

(ลงชื่อ)
 (…………………………)
      ผู้ว่าราชการจังหวัด…………………
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติสุขลักษณะในการด�าเนินกิจการการผลิต สะสม แบ่งบรรจุ และขนส่งน�้าแข็ง

พ.ศ. ....
  

หลักการ

 ให้มเีทศบญัญตัว่ิาด้วยสขุลกัษณะในการด�าเนนิกจิการการผลิต สะสม แบ่งบรรจ ุและขนส่งน�า้แขง็

เหตุผล

 โดยที่การด�าเนินกิจการการผลิต สะสม แบ่งบรรจุ และขนส่งน�้าแข็งที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
อาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพของประชาชน และก่อให้เกดิมลพษิต่อสิง่แวดล้อมอกีด้วย สมควรก�าหนดสขุลกัษณะ
ส�าหรับให้ผู ้ด�าเนินกิจการการผลิต สะสม แบ่งบรรจุ และขนส่งน�้าแข็งปฏิบัติเก่ียวกับการดูแลสภาพ
หรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ด�าเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ จึงตราเทศบัญญัตินี้
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( ร่าง )
เทศบัญญัติเทศบาล……………………..

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

  

 โดยที่เป็นการสมควรใหมีเทศบัญญัติว่าด้วยควบคุมกิจการการผลิต สะสม แบ่งบรรจุ และขนส่ง
น�้าแข็ง
 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมประกอบมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ 
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เทศบาล……..........…โดยความเห็นชอบ
ของสภาเทศบาล…….........…และผู้ว่าราชการจังหวัด…….......................…จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ เทศบญัญติันีเ้รยีกว่า “เทศบญัญตัเิทศบาล…………….สขุลักษณะในการด�าเนนิกจิการการผลติ 
สะสม แบ่งบรรจุ และขนส่งน�้าแข็ง พ.ศ. ….”
 ข้อ ๒ เทศบญัญติันีใ้ห้ใช้บงัคบัในเขตเทศบาล………. ตัง้แต่เม่ือได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ทีส่�านกังาน
เทศบาล………..แล้วเจ็ดวัน
 ข้อ ๓ ในเทศบัญญัตินี้
 “สถานประกอบกิจการ” หมายถึง สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต ตัด บด โม่
สะสม แบ่งบรรจุ และค้าส่งน�้าแข็งเพื่อการจ�าหน่าย ยกเว้นการผลิตเพื่อใช้ในสถานที่จ�าหน่ายอาหาร และเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน
 “น�้าแข็ง” หมายถึง น�้าที่น�ามาผ่านกระบวนการท�าความเย็นจนแข็งตัวเป็นก้อน เช่น น�้าแข็งซอง
น�้าแข็งหลอด น�้าแข็งบด เป็นต้น
 “ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาล..........................
 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรี........…………
 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
 ข้อ ๔ ให้นายกเทศมนตรี………….เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอ�านาจ
ออกระเบียบ ประกาศ หรือค�าสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

หมวด ๑
บททั่วไป

 ข้อ ๕ ผู้ด�าเนินกิจการการผลิต สะสม แบ่งบรรจุ และขนส่งน�้าแข็งต้องด�าเนินการให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไขทีก่�าหนดตามเทศบญัญตันิี ้รวมทัง้กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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 สถานประกอบกจิการท่ีต้ังอยูใ่นท้องทีท่ีก่ฎหมายว่าด้วยการผังเมอืงหรอืกฎหมายว่าด้วย การควบคมุ
อาคารมีผลใช้บงัคับ สถานประกอบกจิการทีเ่ป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรอืสถานประกอบกจิการ
ทีม่กีารประกอบกจิการเกีย่วกบัวตัถอัุนตราย ต้องปฏบิติัตามกฎหมายว่าด้วยการน้ันและกฎหมายท่ีเกีย่วข้องด้วย 
แล้วแต่กรณี 

หมวด ๒
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปส�าหรับให้ผู้ด�าเนินกิจการปฏิบัติ

เกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ด�าเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ
  

ส่วนที่ ๑
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะในการควบคุมการประกอบกิจการการผลิต

 ข้อ ๖ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสถานที่ตั้ง และสุขลักษณะอาคารที่ใช้ในการผลิต
  ๑) ตั้งอยู่ห่างจากชุมชน หรือสาธารณสถาน ได้แก่ สถานศึกษา ศาสนสถาน โบราณสถาน 
สถานพยาบาล หรือสถานที่อื่นๆ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยผังเมือง และกฎหมายอ่ืน 
ทีเ่ก่ียวข้อง และอยูห่่างจากแหล่งท่ีก่อให้เกดิมลพษิหรอืแหล่งทีก่่อให้เกดิการปนเป้ือนกบัผลิตภณัฑ์ เช่น โรงบ�าบดั
น�้าเสีย สถานที่ก�าจัดมูลฝอย เมรุเผาศพ สถานที่ผลิตวัตถุมีพิษ สถานที่เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น โดยมิให้ใช้บังคับกับ
สถานประกอบกิจการที่ตั้งขึ้นก่อนวันที่ข้อก�าหนดของท้องถิ่นใช้บังคับและมีข้อจ�ากัดเรื่องสถานที่ตั้ง ทั้งนี้ ต้องมี
การป้องกันเหตุร�าคาญ และผลกระทบต่อสุขภาพแก่ผู้อาศัยในบริเวณใกล้เคียงอย่างมีประสิทธิภาพ
  ๒) อาคารผลิตและบริเวณโดยรอบ ควรมีลักษณะดังต่อไปนี้
   ๑. อาคารผลิตและบริเวณโดยรอบสะอาด ไม่มีน�้าขัง ไม่มีการสะสมสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว
สิ่งปฏิกูลมูลฝอย และมีระบบระบายน�้าอยู่ในสภาพดี
   ๒. ในกรณทีีอ่าคารผลติอยูใ่กล้เคยีงบรเิวณทีม่สีภาพไม่เหมาะสม อาจก่อให้เกดิการปนเป้ือน 
ต้องมีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการปนเปื้อน
   ๓. อาคารผลิตมีขนาดเหมาะสม มีการออกแบบและก่อสร้างในลักษณะท่ีง่ายต่อการ
ท�าความสะอาด บ�ารุงรักษา แยกบริเวณผลิตให้เป็นสัดส่วน เพื่อป้องกันการปนเปื้อน
   ๔. พืน้ ผนงั เพดานของอาคารผลติ ต้องก่อสร้างด้วยวสัดทุีค่งทน เรยีบ ท�าความสะอาดง่าย 
ไม่ดูดซับน�้า ไม่เป็นแหล่งสะสมของสิ่งสกปรกและเชื้อโรค
   ๕. จัดให้มีพื้นที่เพียงพอที่จะติดตั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต
ให้เป็นไปตามสายงานการผลิตแต่ละประเภท
   ๖. จัดให้มแีสงสว่างเพียงพอต่อการปฏบัิติงาน หลอดไฟในอาคารผลติต้องมีครอบป้องกัน
และมีการระบายอากาศที่เหมาะสม
   ๗. พื้นผิวบริเวณปฏิบัติงานที่สัมผัสกับน�้าแข็ง ต้องท�าด้วยวัสดุผิวเรียบ ไม่เป็นสนิม 
ไม่ท�าปฏกิิรยิากับน�า้แขง็ และท�าความสะอาดได้ง่าย และมีความสงูในระดบัทีส่ามารถป้องกนัการปนเป้ือนสิง่สกปรก
สู่น�้าแข็ง เช่น กรณีเป็นโต๊ะต้องสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๖๐ ซม.กรณียกพื้นต้องสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๒๐ ซม.
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 ข้อ ๗ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักรในการผลิต
  ๑) ภาชนะ และอุปกรณ์ในการผลิตที่สัมผัสกับน�้าแข็ง ต้องไม่เป็นสนิม ท�าจากวัสดุที่ไม่ท�า
ปฏิกิริยากับน�้าแข็งที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค
  ๒) ออกแบบและตดิตัง้เครือ่งมอื อปุกรณ์ และเครือ่งจักรทีใ่ช้อย่างเหมาะสม เพ่ือความสะดวก
ในการท�าความสะอาด และป้องกันการปนเปื้อนที่อาจจะเกิดขึ้น
  ๓) ถังเก็บกักน�า้ดบิ ท่อส่งน�า้ และเครือ่งมอือืน่ๆ ต้องอยูใ่นสภาพด ีและไม่ท�าให้เกดิการปนเป้ือน
ระหว่างการผลิต
 ข้อ ๘ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมกระบวนการผลิต และขนส่ง
  ๑) การด�าเนนิการทกุขัน้ตอนจะต้องมกีารควบคุมตามหลกัสขุาภบิาลทีด่ตีัง้แต่การตรวจสอบ
คุณภาพน�้าดิบ การส่งน�้า การจัดเตรียม การผลิต การบรรจุ การเก็บรักษาน�้าแข็ง
   ๑. น�า้ทีใ่ช้ในการผลติ น�า้ทีใ่ช้แช่ส�าหรับถอดน�า้แขง็ออกจากซอง ต้องมคีณุภาพได้มาตรฐาน
น�้าบริโภค มีการตรวจสอบคุณภาพอย่างสม�่าเสมอ
   ๒. น�้าแข็งที่ผลิตต้องมีการขนย้าย เก็บรักษาและน�าไปใช้ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ
   ๓. มกีารควบคุมและจัดท�าบนัทกึความเข้มข้นของคลอรนีคงเหลอืในน�า้ บริเวณจดุต่างๆ 
ของกระบวนการผลิต เช่น อ่างคลอรีนส�าหรับจุ่มรองเท้าบูท น�้าในบ่อแช่ซอง น�้าส�าหรับล้างพื้น เป็นต้น
   ๔. จัดท�าบันทึกและรายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน�้าแข็ง เพื่อให้สามารถ
ตรวจสอบได้
   ๕. ภาชนะบรรจนุ�า้แข็งเพ่ือจ�าหน่ายต้องสะอาด ใช้บรรจเุฉพาะน�า้แขง็เท่านัน้ และต้องมี
ฉลากระบุชื่อ ที่อยู่ของสถานที่ผลิต และมีเลขสารบบตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยน�้าแข็ง
  ๒) ในการขนส่งน�า้แขง็ให้มภีาชนะรองรบัไม่วางกบัพืน้โดยตรง และพาหนะขนส่งต้องสะอาด 
มีการท�าลายเชื้อที่พื้นผิวพาหนะก่อนการขนส่งทุกครั้ง
 ข้อ ๙ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสุขาภิบาล
  ๑) น�า้ใช้ภายในสถานประกอบกิจการต้องเป็นน�า้สะอาดและจดัให้มกีารปรบัปรงุคณุภาพ
น�้าตามความจ�าเป็น
  ๒) จัดให้มีห้องส้วมโดยต้องแยกจากบริเวณผลิต หรือไม่เปิดตรงสู่บริเวณผลิต
  ๓) จัดให้มีอ่างล้างมือในบริเวณผลิตและอ่างล้างมือหน้าห้องส้วม มีสบู่และมีอุปกรณ์
ที่ท�าให้มือแห้งที่ถูกสุขอนามัย
  ๔) จดัให้มมีาตรการป้องกนั ควบคุม ก�าจดัสตัว์และแมลงพาหะน�าโรคในสถานประกอบกิจการ
  ๕) ห้ามน�าสัตว์เลี้ยงเข้าไปในบริเวณอาคารผลิต
  ๖) จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ มีจ�านวนเพียงพอ โดยจัดวางในบริเวณ
ที่เหมาะสมไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนต่อวัตถุดิบ ภาชนะอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์
  ๗) จัดให้มกีารบ�าบดัน�า้เสยีตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อม
แห่งชาติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ๘) จัดให้มีทางระบายน�้าทิ้งและสิ่งโสโครกอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และไม่ก่อ
ให้เกิดการปนเปื้อนเข้าสู่กระบวนการผลิต
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  ๙) การด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ของสถานประกอบการ จดัให้มมีาตรการป้องกนั เพือ่ไม่ท�าให้
เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุร�าคาญหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน และผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง
 ข้อ ๑๐ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบ�ารุงรักษา และการท�าความสะอาด
  ๑) พื้น ผนัง เพดานและบริเวณอาคารสถานที่ผลิตต้องท�าความสะอาด และบ�ารุงรักษา
ให้อยู่ในสภาพดี รวมทั้งมีการจัดท�าบันทึกการท�าความสะอาดเป็นประจ�า
  ๒) ถังเก็บกักน�้า ระบบปรับปรุงคุณภาพน�้า ท่อส่งน�้า เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักร 
ต้องมีการบ�ารุงรักษา และท�าความสะอาด ตามก�าหนดเวลาที่เหมาะสม
  ๓) การใช้สารเคมใีนการล้างท�าความสะอาด ต้องอยูภ่ายใต้เงือ่นไขท่ีปลอดภยั และการเก็บ
รักษาวัตถุดังกล่าวจะต้องแยกเก็บเป็นสัดส่วน
  ๔) สารหล่อลื่นเครื่องมือ เครื่องจักร ตลอดจนเคมีวัตถุที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ต้องเป็น
สารที่อนุญาตให้ใช้ในกระบวนการผลิตอาหาร
 ข้อ ๑๑ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน
  ๑) ผู้ปฏิบัติงานต้องไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคน่ารังเกียจ หรือมีบาดแผลอันอาจก่อให้เกิด
การปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์ และมีการตรวจสุขภาพประจ�าปี
  ๒) ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตทุกคน ขณะปฏิบัติงานต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
   ๑. สวมเสื้อผ้าที่สะอาด เสื้อมีแขนที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนสู่ผลิตภัณฑ์ได้
   ๒. ตัดเล็บมือให้สั้นอยู่เสมอ ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนเริ่มปฏิบัติงานและหลังการ
ปนเปื้อน
   ๓. ไม่สวมเครือ่งประดบัต่างๆ เช่น แหวน สายข้อมอื สายสญิจน์ สายสร้อย ต่างห ูและ
อื่นๆ ขณะปฏิบัติงาน
   ๔. ในกรณท่ีีมบีาดแผลต้องใช้ทีปิ่ดแผลชนดิกนัน�า้ และสวมถงุมอืทบัอีกชัน้ขณะปฏบิตังิาน 
โดยถุงมือต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สะอาด ท�าด้วยวัสดุที่ไม่มีสารละลายหลุดออกมาปนเปื้อนผลิตภัณฑ์
   ๕. มกีารท�าความสะอาดรองเท้าบูททีใ่ช้ในบรเิวณผลติ เช่น การจุม่รองเท้าในสารละลาย
คลอรีนก่อนเข้าบริเวณผลิต
   ๖. ไม่บริโภคอาหารและเครื่องดื่ม ไม่สูบบุหรี่ ในบริเวณปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผลิต
   ๗. เสื้อผ้า เครื่องใช้ส่วนตัว มีที่เก็บเป็นสัดส่วนและแยกจากบริเวณการผลิต
   ๘. กรณเีจบ็ป่วยไม่สบาย ต้องหยดุงานจนกว่าจะหาย หรือปรับเปลีย่นหน้าทีท่ีไ่ม่เก่ียวกับ
กระบวนการผลิต
  ๓) ผูป้ฏบิตังิานต้องได้รบัการอบรม หรอืการแนะน�าเกีย่วกับสขุอนามยัทีด่แีละความปลอดภยั
ในการปฏิบัติงาน
  ๔) ผู้ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตหรือบุคคลภายนอกที่เข้าบริเวณผลิตต้องปฏิบัติตัว
เช่นเดียวกับผู้ปฏิบัติงานในบริเวณผลิต
 ข้อ ๑๒ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัย และการจัดบริการส�าหรับผู้ปฏิบัติงาน
  ๑) จัดให้มีป้ายสัญลักษณ์เตือนภัย สัญญาณแจ้งเหตุอันตราย และข้อปฏิบัติเก่ียวกับ
ความปลอดภยัตดิตัง้ตามต�าแหน่งต่างๆทีส่�าคญั รวมถึงจดัให้มีระบบการป้องกนัอุบติัเหตุจากเครือ่งจกัร และอ่ืนๆ
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  ๒) จัดให้มีระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และมีเครื่องดับเพลิงท่ีเหมาะสมใช้การได้ดี 
ตั้งอยู่ในต�าแหน่งที่สามารถใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว และผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง
  ๓) มีการป้องกันอันตรายจากเสียงดัง ายในสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานและกฎหมายเกี่ยวข้อง
  ๔) มกีารป้องกนัอนัตรายจากสารเคม ีและกลิน่สารเคมใีนบรเิวณการผลติจากการประกอบ
กิจการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ๕) มมีาตรการความปลอดภยัเกีย่วกับระบบท�าความเยน็ทีใ่ช้แอมโมเนยีเป็นสารท�าความเยน็
ในโรงงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
  ๖) มีมาตรการหรือแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท�างาน หรือกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ เช่น เหตุเพลิงไหม้ สารเคมีรั่วไหลที่อาจมีผลต่อชีวิต ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม 
สถานประกอบการต้องแจ้งหน่วยงานราชการท่ีเกีย่วข้องทราบทนัท ีและมมีาตรการในการควบคมุให้ผูป้ฏบิตังิานทกุคน
ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เช่น
   ๑. จัดท�าผังอพยพ แสดงที่ตั้งทางหนีไฟหรือทางฉุกเฉิน
   ๒. ต้องมีความรู้ในการรับมือกับเหตุฉุกเฉิน
   ๓. จดัให้มกีารปฐมพยาบาลเบือ้งต้น การดแูลสขุภาพอนามยัส�าหรบัผูป้ฏบิตังิานกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉิน
   ๔. มีระบบแจ้งเตือนหรือแผนความปลอดภัย และมีการซ้อมแผนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
เช่นเพลิงไหม้ หรือ สารเคมีรั่วไหล เป็นต้น
  ๗) จัดให้มีการตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานประจ�าปีของผู้ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ปัจจยัเสีย่งเพือ่ประเมนิผลกระทบต่อสขุภาพจากการปฏบัิตงิานตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภยั อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน
  ๘) จัดให้มีห้องพยาบาลหรือชุดปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นไว้ในสถานประกอบกิจการและ
พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

ส่วนที่ ๒
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะในการควบคุมการประกอบกิจการการสะสม แบ่งบรรจุและค้าส่งน�้าแข็ง

 ข้อ ๑๓ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะอาคาร
  ๑) อาคารและบริเวณโดยรอบอาคารสะอาด ไม่มีน�้าขัง ไม่มีการสะสมสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว 
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
  ๒) พื้น ผนัง เพดานของอาคารต้องก่อสร้างด้วยวัสดุที่คงทน เรียบ ท�าความสะอาดง่าย 
ไม่ดูดซับน�้าไม่เป็นแหล่งสะสมของสิ่งสกปรกและเชื้อโรค
  ๓) สถานที่สะสม แบ่งบรรจุ จ�าหน่าย ต้องแยกเป็นสัดส่วนไม่ปะปนกับที่อยู่อาศัยหรือ
การประกอบกิจการอื่นๆ เพื่อให้ป้องกันการปนเปื้อน
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  ๔) จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอ และมีการระบายอากาศที่ดี
  ๕) ห้ามน�าสัตว์เลี้ยงเข้าไปในบริเวณที่สะสม และแบ่งบรรจุน�้าแข็ง
  ๖) พื้นผิวบริเวณปฏิบัติงานที่สัมผัสกับน�้าแข็ง ต้องท�าด้วยวัสดุผิวเรียบ ไม่เป็นสนิม ไม่ท�า
ปฏิกิริยากับน�้าแข็ง และท�าความสะอาดได้ง่าย และมีความสูงในระดับที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนสิ่งสกปรก
สู่น�้าแข็งเช่น กรณีเป็นโต๊ะ ต้องสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๖๐ ซม.กรณียกพื้น ต้องสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๒๐ ซม.
 ข้อ ๑๔ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของอุปกรณ์ ภาชนะที่ใช้บรรจุ
  ๑) ภาชนะและอปุกรณ์ทีส่มัผสักบัน�า้แขง็ ท�าจากวสัดทุีป่ลอดภยัไม่ท�าปฏกิริยิากบัน�า้แขง็ 
อยู่ในสภาพดี ไม่เป็นสนิม
  ๒) วสัดทุีใ่ช้คลมุหรอืห่อหุ้มน�า้แข็ง มสีภาพดสีะอาด ไม่เป็นทีส่ะสมของสิง่สกปรกและเชือ้โรค
และป้องกันการปนเปื้อนได้
  ๓) ภาชนะบรรจุน�้าแข็งต้องสะอาด มีสภาพดี ท�าจากวัสดุที่ไม่ท�าปฏิกิริยากับน�้าแข็ง
  ๔) ภาชนะบรรจนุ�า้แขง็เพือ่จ�าหน่ายต้องสะอาด ใช้บรรจเุฉพาะน�า้แขง็เท่านัน้ ไม่เคยใช้บรรจุ
สิ่งของอื่น และต้องมีฉลากระบุชื่อ ที่อยู่ของสถานที่ผลิต และมีเลขสารบบตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยน�้าแข็ง ในกรณีที่รับมาจากโรงผลิตแล้วน�ามาแบ่งบรรจุขายต้องมีหลักฐานให้ทราบถึงแหล่งที่มา
ของน�้าแข็งได้
 ข้อ ๑๕ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมกระบวนการและการขนส่ง
  ๑) การสะสม แบ่งบรรจุการขนส่งและจ�าหน่ายน�า้แขง็ ต้องมภีาชนะบรรจหุรอืวสัดปุกคลมุ
หรือห่อหุ้มอย่างมิดชิดเพื่อป้องกันการปนเปื้อน
  ๒) พาหนะที่ใช้ในการขนส่งต้องสะอาดโดยเฉพาะส่วนที่บรรทุกผลิตภัณฑ์ต้องมี
การท�าความสะอาดอย่างสม�า่เสมอ หากมกีารน�าไปบรรทกุสิง่ของอืน่ๆต้องมกีารท�าความสะอาดก่อนน�ามาใช้
ขนส่งน�้าแข็ง
 ข้อ ๑๖ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสุขาภิบาล
  ๑) น�า้ใช้ภายในสถานประกอบกจิการต้องเป็นน�า้สะอาดและจดัให้มกีารปรบัปรงุคณุภาพน�า้
ตามความจ�าเป็น
  ๒) จดัให้มห้ีองส้วมโดยต้องแยกจากบรเิวณสะสม แบ่งบรรจุ และค�าส่งน�า้แขง็หรอืไม่เปิด
ตรงสู่บริเวณบริเวณสะสม แบ่งบรรจุ และค�าส่งน�้าแข็ง
  ๓) จัดให้มีอ่างล้างมือหน้าห้องส้วม มีสบู่และมีอุปกรณ์ที่ท�าให้มือแห้งที่ถูกสุขอนามัย
  ๔) จดัให้มมีาตรการป้องกนั ควบคุม และก�าจดัสตัว์แมลงพาหะน�าโรคในสถานประกอบกิจการ
อย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
  ๕) จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ มีจ�านวนเพียงพอ โดยจัดวางในบริเวณ
ที่เหมาะสมไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนต่อวัตถุดิบ ภาชนะอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์
  ๖) จัดให้มีรางระบายน�้าที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสม และไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนเข้าสู่
กระบวนการสะสม แบ่งบรรจุ
  ๗) การด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ของสถานประกอบการ จดัให้มมีาตรการป้องกนั เพือ่ไม่ท�าให้
เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุร�าคาญหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง
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 ข้อ ๑๗ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบ�ารุงรักษา และการท�าความสะอาด
  ๑) พื้น และบริเวณอาคารสถานท่ีต้องท�าความสะอาดอย่างสม�่าเสมอและบ�ารุงรักษา
ให้อยู่ในสภาพดี
  ๒) ถังเก็บกักน�้า ต้องมีสภาพดี มีการท�าความสะอาด ตามก�าหนดเวลาที่เหมาะสม
  ๓) เครือ่งมอื อปุกรณ์ และภาชนะบรรจตุ้องมกีารตรวจสภาพและบ�ารุงรักษาอย่างสม�า่เสมอ
ให้อยู่ในสภาพดี ท�าความสะอาดทั้งก่อนและหลังการใช้งาน
  ๔) การใช้สารเคมใีนการล้างท�าความสะอาด ต้องอยูภ่ายใต้เงือ่นไขท่ีปลอดภยั และการเก็บ
รักษาวัตถุดังกล่าวจะต้องแยกเก็บเป็นสัดส่วน
  ๕) สารหล่อลืน่เคร่ืองมอื เคร่ืองจกัร ต้องเป็นสารท่ีอนญุาตให้ใช้ในกระบวนการผลติอาหาร
 ข้อ ๑๘ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน
  ๑) ผู้ปฏิบัติงานต้องไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคน่ารังเกียจ หรือมีบาดแผลอันอาจก่อให้เกิด
การปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์ และมีการตรวจสุขภาพประจ�าปี
  ๒) ผู้ปฏิบัติงานทุกคน ขณะปฏิบัติงานต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
   ๑. สวมเสื้อผ้าที่สะอาด เสื้อมีแขนที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนสู่ผลิตภัณฑ์ได้
   ๒. ตัดเล็บให้สั้นอยู ่เสมอ และล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนเร่ิมปฏิบัติงานและ
หลังการปนเปื้อน
   ๓. ไม่สวมเครื่องประดับต่างๆ เช่น แหวน สายข้อมือ สายสิญจน์ สร้อย ต่างห ูและอื่นๆ
ขณะปฏิบัติงาน
   ๔. ใช้ถงุมอืทีอ่ยูใ่นสภาพสมบรูณ์ และสะอาด ถกูสขุลกัษณะ ท�าด้วยวสัดทุีไ่ม่มสีารละลาย
หลุดออกมาปนเปื้อนผลิตภัณฑ์ ในกรณีที่มีบาดแผลต้องใช้ที่ปิดแผลชนิดกันน�้าก่อนสวมถุงมือ
   ๕. มกีารท�าความสะอาดรองเท้าบูททีใ่ช้ในบรเิวณสะสม แบ่งบรรจ ุเช่น การจุม่รองเท้า
ในสารละลายคลอรีนก่อนเข้าบริเวณสะสม แบ่งบรรจุ
   ๖. ไม่บริโภคอาหารและเครื่องดื่ม ไม่สูบบุหรี่ ในบริเวณที่ปฏิบัติงาน
   ๗. เสื้อผ้า เครื่องใช้ส่วนตัว มีที่เก็บเป็นสัดส่วนและแยกจากบริเวณสะสม แบ่งบรรจุ
น�้าแข็ง
   ๘. กรณเีจบ็ป่วยไม่สบายต้องหยดุงานจนกว่าจะหาย หรอืปรบัเปลีย่นหน้าทีท่ีไ่ม่เกีย่วกบั
กระบวนการสะสมแบ่งบรรจุน�้าแข็ง
  ๓) ผูป้ฏบิตังิานต้องได้รบัการอบรม หรอืการแนะน�าเกีย่วกับสขุอนามยัทีด่แีละความปลอดภยั
ในการปฏิบัติงาน

 ข้อ ๑๙ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัย และการจัดบริการส�าหรับผู้ปฏิบัติงาน
  ๑) จัดให้มีระบบการป้องกันอุบัติเหตุจากเครื่องจักรและอื่นๆ
  ๒) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
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หมวด ๓
บทก�าหนดโทษ

  

 ข้อ ๒๐ ผูใ้ดฝ่าฝืนค�าสัง่ของเจ้าพนกังานหรือไม่ปฏบัิตติามเทศบัญญติันีต้้องระวางโทษตามท่ีก�าหนด
ไว้ในบทก�าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

บทเฉพาะกาล
(ถ้าไม่มีหมวดนี้ให้ตัดออก)

  

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

 ประกาศ ณ วันที่………………....... 

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

  เห็นชอบ

(ลงชื่อ)
 (…………………………)
      ผู้ว่าราชการจังหวัด…………………
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติควบคุมกิจการ....................................

พ.ศ. ....

หลักการ

 ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมกิจการ...................................... 

เหตุผล

 โดยที่การด�าเนินกิจการ..............................ที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
ของประชาชน และก่อให้เกดิมลพษิต่อสิง่แวดล้อมอีกด้วย สมควรก�าหนดให้กจิการ.......................เป็นกจิการท่ีต้อง
มกีารควบคมุภายในท้องถิน่ ก�าหนดหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขท่ัวไปส�าหรบัให้ผูด้�าเนนิกจิการ..................................
ปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานท่ีท่ีใช้ด�าเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตราย
ต่อสุขภาพ หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ด�าเนินกิจการ...................................... และอัตราค่าธรรมเนียมการออก
ใบอนุญาตให้ด�าเนินกิจการ................................ จึงตราเทศบัญญัติน้ี
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( ร่าง )

เทศบัญญัติเทศบาล……………………..

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

พ.ศ. ….

  

 โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยควบคุมกิจการ......................................

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๖๐ ละมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมประกอบมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่ง

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เทศบาล…….............…โดยความเห็นชอบ

ของสภาเทศบาล…….........…และผู้ว่าราชการจังหวัด…….......................…จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ เทศบัญญตันิีเ้รยีกว่า “เทศบญัญตัเิทศบาล…………….ควบคมุกจิการ........................ พ.ศ. ….”

 ข้อ ๒ เทศบญัญติันีใ้ห้ใช้บงัคบัในเขตเทศบาล………. ตัง้แต่เมือ่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ทีส่�านกังาน

เทศบาล………..แล้วเจ็ดวัน 

 ข้อ ๓ ในเทศบัญญัตินี้

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

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

 “ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาล..........................

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

 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

 ข้อ ๔ ให้นายกเทศมนตรี………….เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอ�านาจ

ออกระเบียบ ประกาศ หรือค�าสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

หมวด ๑

บททั่วไป

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

 ข้อ ๖ ผู้ด�าเนินกิจการ...................................... ต้องด�าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเงือ่นไขทีก่�าหนดตามเทศบญัญตันิี ้รวมทัง้กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบญัญติั

การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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 สถานประกอบกจิการท่ีต้ังอยูใ่นท้องทีท่ีก่ฎหมายว่าด้วยการผังเมืองหรือกฎหมายว่าด้วย การควบคมุ

อาคารมผีลใช้บงัคับ สถานประกอบกจิการทีเ่ป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรอืสถานประกอบกจิการ

ทีม่กีารประกอบกจิการเกีย่วกบัวตัถอัุนตราย ต้องปฏบิติัตามกฎหมายว่าด้วยการน้ันและกฎหมายท่ีเกีย่วข้องด้วย 

แล้วแต่กรณี

หมวด ๒
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปส�าหรับให้ผู้ด�าเนินกิจการปฏิบัติ

เกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ด�าเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ
  

ค�าชี้แจง ข้อก�าหนดในหมวดนี้ โปรดตรวจสอบดูว่าคณะกรรมการสาธารณสุขได้มีค�าแนะน�าหลักเกณฑ์
การควบคุมกิจการนี้แล้วหรือไม่ โดย
 ๑) กรณทีีมี่ค�าแนะน�าคณะกรรมการสาธารณสขุว่าด้วยหลกัเกณฑ์การควบคุมกจิการนีแ้ล้ว ให้ท่าน
ใช้หลักเกณฑ์ตามค�าแนะน�านั้น โดยสามารถพิจารณาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแห่งท้องที่ของท่านได้
 ๒) กรณทีีไ่ม่มคี�าแนะน�าคณะกรรมการสาธารณสขุว่าด้วยหลกัเกณฑ์การควบคมุกจิการนี ้ให้ท่าน
ปรึกษาหารือกับเจ้าพนักงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ีจังหวัดของท่าน เพื่อก�าหนดหลักเกณฑ์การควบคุมกิจการนี ้
ให้เหมาะสมกับสภาพแห่งท้องที่ของท่าน
 ทัง้นี ้กิจการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสขุภาพทกุประเภททีท่่านก�าหนดให้ต้องมกีารควบคมุในท้องถิน่จะต้อง
ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ออกตามกฎหมาย
ว่าด้วยการสาธารณสุขเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว และหลักเกณฑ์ที่จะก�าหนดในเทศบัญญัตินี้ก็ต้องไม่ขัดหรือแย้ง
กับกฎกระทรวงดังกล่าว......โปรดระวังด้วย

หมวด ๓
ใบอนุญาต

  

 ข้อ .. เมื่อพ้นก�าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ใดด�าเนินกิจการ
ที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่นในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
 ในการออกใบอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจก�าหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ
เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่ก�าหนดไว้โดยทั่วไปในเทศบัญญัตินี้ก็ได้
 ใบอนุญาตให้ใช้ได้ส�าหรับกิจการประเภทเดียวและส�าหรับสถานที่แห่งเดียว
 ข้อ .. ผูใ้ดประสงค์จะเป็นผูด้�าเนนิกจิการทีต้่องมกีารควบคมุภายในท้องถิน่ในลกัษณะทีเ่ป็นการค้า
จะต้องยืน่ค�าขอรบัใบอนญุาตตามแบบทีก่�าหนดไว้ท้ายเทศบญัญตันิี ้พร้อมกบัเอกสารและหลกัฐานดงัต่อไปนี้ 
 (๑) ส�าเนาบัตรประจ�าตัว (ประชาชน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ อื่นๆระบุ...........)
 (๒) ส�าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 (๓) อื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก�าหนดและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ



154 ตัวอย่างร่างเทศบัญญัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

 ข้อ .. เมื่อได้รับค�าขอรับใบอนุญาตหรือค�าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบ
ความถูกต้องของค�าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นค�าขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อด�าเนินการ หากไม่สามารถด�าเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดท�า
บนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลกัฐานยืน่เพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่�าหนด โดยให้เจ้าหน้าที่
และผู้ยื่นค�าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
 เจ้าพนกังานท้องถิน่ต้องออกใบอนญุาตหรอืมีหนงัสือแจ้งค�าส่ังไม่อนญุาตพร้อมด้วยเหตผุลให้ผู้ขออนญุาต
ทราบภายในสามสิบวนันบัแต่วนัได้รับค�าขอซึง่มีรายละเอียดถูกต้องหรอืครบถ้วนตามทีก่�าหนดในเทศบัญญตันิี้
 ในกรณีที่มีเหตุจ�าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค�าสั่งไม่อนุญาต
ได้ภายในก�าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อกีไม่เกินสองครัง้ครัง้ละไม่เกนิสบิห้าวนั แต่ต้องมี
หนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ�าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก�าหนดเวลาตามวรรคสอง
หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้ง
เป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค�าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส�าเนาแจ้ง 
ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง
 ข้อ .. ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน(หรือตามที่เห็นสมควร)นับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ทราบแล้ว 
 ข้อ .. บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช ้
ได้เพียงในเขตอ�านาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น
 การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องย่ืนค�าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค�าขอพร้อมกับ
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
 ข้อ .. ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย 
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
 ข้อ .. ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท�าลาย หรือช�ารุดในสาระที่ส�าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ยืน่ค�าขอรบัใบแทนใบอนญุาตภายในสบิห้าวันนบัแต่วนัทีไ่ด้ทราบถงึการสญูหาย ถกูท�าลาย หรอืช�ารดุ ตามแบบ
ที่ก�าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้
 การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขดังต่อไปนี้
 (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค�าขอรับใบแทนใบอนุญาตน�าส�าเนาบันทึกการแจ้งความ
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
 (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท�าลาย หรือช�ารุดในสาระที่ส�าคัญ ให้ผู้ยื่นค�าขอรับใบแทนใบอนุญาต
น�าใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
 ข้อ .. ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
บทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ 
ในใบอนุญาตในเรือ่งทีก่�าหนดไว้เกีย่วกบัการประกอบกจิการตามทีไ่ด้รบัใบอนญุาตตามเทศบญัญตันีิ ้เจ้าพนกังาน
ท้องถิ่นมีอ�านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
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 ข้อ .. เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจออกค�าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
 (๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
 (๒) ต้องค�าพพิากษาถงึทีส่ดุว่าได้กระท�าความผดิตามพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕
 (๓) ไม่ปฏบิตัหิรอืปฏบิตัไิม่ถกูต้องตามบทแห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง 
หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องท่ีก�าหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามท่ีได้
รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรง
ต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด�ารงชีพของประชาชน
 ข้อ .. ค�าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค�าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท�าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาต
ทราบ ในกรณทีีไ่ม่พบผูร้บัใบอนญุาต หรอืผูร้บัใบอนญุาตไม่ยอมรบัค�าสัง่ดงักล่าว ให้ส่งค�าสัง่โดยทางไปรษณย์ี
ตอบรับ หรือให้ปิดค�าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล�าเนาหรือส�านักท�าการงานของผู้รับใบอนุญาต 
และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค�าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค�าสั่งไปถึง หรือวันปิดค�าสั่ง แล้วแต่กรณี
 ข้อ .. ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส�าหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก�าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

หมวด ๔
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ

  

 ข้อ .. ผู ้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก�าหนดไว้
ท้ายเทศบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตส�าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาต
สิ้นอายุส�าหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังด�าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม 
ภายในเวลาที่ก�าหนด ให้ช�าระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ�านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช�าระ เว้นแต ่
ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด�าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก�าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
 ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช�าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด�าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจ�านวน 
 ข้อ .. บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น

หมวด ๕
บทก�าหนดโทษ

  

 ข้อ .. ผู้ใดฝ่าฝืนค�าสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่ก�าหนด
ไว้ในบทก�าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
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บทเฉพาะกาล
(ถ้าไม่มีหมวดนี้ให้ตัดออก)

  

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

   ประกาศ ณ วันที่………………....... 

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

  เห็นชอบ

(ลงชื่อ)
 (……………………..........……)
      ผู้ว่าราชการจังหวัด……….....………… 
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อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาล……………………..

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

  

 หมายเหตุ อัตราค่าธรรมเนียมควรพิจารณาก�าหนดให้เป็นไปตามความเหมาะสม(เช่น ขนาดพื้นที่ 
จ�านวนสิ่งของ 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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แบบค�าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการ..................................................................................

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

 ๑. ข้าพเจ้า................................................................................. อาย.ุ..............ปี สญัชาต.ิ...................... 
โดย..............................................................................................................................................ผูม้อี�านาจลงนาม 
แทนนิตบิคุคลปรากฏตาม......................................................................................................................................
ทีอ่ยูเ่ลขที.่..............................หมูท่ี.่..............ตรอก/ซอย.......................................ถนน......................................... 
แขวง/ต�าบล......................................เขต/อ�าเภอ........................................จังหวัด........................................
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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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 กรณุาน�าเอกสารหลกัฐานทีย่งัไม่ครบทัง้หมดมายืน่ต่อเจ้าพนกังานท้องถิน่ภายใน..........วนันบัตัง้แต่วนั
นี้เป็นต้นไป

(ลงชื่อ) ............................................ 
           (...........................................)
ต�าแหน่ง............................................
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ที่ .........................    ส�านักงาน..................................................
..................................................................

             วันที่.........เดือน........................... พ.ศ. ........
เรื่อง ค�าแนะน�าให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ
เรียน ...................................................................................................
อ้างถึง ใบรับค�าขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต เลขที่...............ลงวันที่.........เดือน..................พ.ศ. .............
 ตามทีท่่านได้ยืน่ค�าขอรบัใบอนุญาต/ต่ออายใุบอนญุาตประกอบกิจการ...............................................
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับค�าขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น
 เน่ืองจากเจ้าพนกังานได้ตรวจสภาพด้านสขุลกัษณะของสถานที ่เครือ่งมอืหรอือปุกรณ์ ระบบก�าจดั
หรอืบ�าบดัของเสยีและอืน่ๆ ของสถานทีป่ระกอบกจิการของท่านแล้วพบว่ายงัไม่ถกูต้อง ครบถ้วน ตามทีก่�าหนด
ไว้ในข้อก�าหนดของท้องถิ่น ดังนี้
  ๑) .....................................................................................................................................
  ๒) .....................................................................................................................................
  ๓) .....................................................................................................................................
  ๔) .....................................................................................................................................
 ฉะนั้น จึงขอให้ท่านแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์เพื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะได้ด�าเนินการพิจารณา
การอนุญาตต่อไป

                 ขอแสดงความนับถือ

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

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

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

.....................................
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ...............................................................  โทร. ............................................
ที่ ........................   วันที่ ......... เดือน........................... พ.ศ. .........
เรื่อง รายงานผลการตรวจสภาพของสถานที่ประกอบกิจการเพื่อประกอบการพิจารณาการอนุญาต
เรียน เจ้าพนักงานท้องถิ่น
 ตามทีร่าชการส่วนท้องถิน่ได้รบัค�าขอรบัใบอนญุาตประกอบกจิการ....................................................
และได้ออกใบรับค�าขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. .......... นั้น
 จากการตรวจสภาพด้านสขุลกัษณะของสถานที ่เครือ่งมอืหรอือปุกรณ์ ระบบก�าจดัหรอืบ�าบดัของเสีย
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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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
 เน่ืองจากมีเหตุจ�าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่สามารถออกใบอนุญาตหรือยังไม่สามารถมีค�าสั่ง
ไม่อนุญาตได้ภายในเวลา ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับค�าขอดังกล่าวดังนี้
   ๑. ..................................................................................
   ๒. ...................................................................................
   ๓. ...................................................................................
 ดังนั้น จึงขอแจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตออกไปเป็นเวลา ๑๕ วันนับแต่วันที่.................. 
และต้องขออภัย มา ณ โอกาสนี้ด้วย
  
        ขอแสดงความนับถือ

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

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

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

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

    วันที่......... เดือน........................... พ.ศ. ........
เรื่อง แจ้งการอนุญาตประกอบกิจการ.................................................................................................
เรียน .............................................................................
อ้างถึง ใบรับค�าขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. ..........
 ตามทีท่่านได้ยืน่ค�าขอรบัใบอนญุาตประกอบกจิการ.............................................................................
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับค�าขออนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น
 บดัน้ี เจ้าพนกังานท้องถิน่ได้พจิารณาออกใบอนญุาตให้แก่ท่านเรยีบร้อยแล้ว จงึขอให้ท่านมาติดต่อ
ขอรับใบอนุญาต ณ ส�านักงาน.............................................................................ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันได้รับ
หนังสือนี้ 
 ทัง้น้ี หากท่านไม่สามารถมารบัใบอนญุาตภายในระยะเวลาดงักล่าว กรณุาแจ้งให้เจ้าพนกังานท้องถิน่
ทราบด้วย
  

        ขอแสดงความนับถือ

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

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

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

.....................................
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ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ..................................................................

เล่มที่..........เลขที่............./................
 (๑) เจ้าพนกังานท้องถิน่อนุญาตให้........................................................................สญัชาต.ิ...................
อยูบ้่านเลขที.่.............หมูท่ี.่.......ต�าบล.............................อ�าเภอ...........................จงัหวดั......................................
หมายเลขโทรศัพท์...........................................
 ชื่อสถานประกอบกิจการ........................................................... ประเภท........................................ 
ตัง้อยูเ่ลขที.่.....................หมูท่ี.่.........ต�าบล.............................อ�าเภอ...........................จังหวดั..............................
หมายเลขโทรศัพท์..................................
 อตัราค่าธรรมเนยีมปีละ.....................บาท(.........................................................) ตามใบเสรจ็รบัเงนิ
เล่มที่...........เลขที่.................ลงวันที่............................................
 (๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�าหนด
ในข้อก�าหนดของท้องถิ่น
 (๓) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ 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) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ
ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท
 (๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นค�าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาต
สิ้นอายุ

(มีต่อด้านหลัง)
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รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม

วัน/เดือน/ปี

ที่ออกใบอนุญาต

วัน/เดือน/ปี

ที่สิ้นอายุใบอนุญาต

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ)

เจ้าพนักงานท้องถิ่นเล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ปี
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ที่ .........................    ส�านักงาน...................................................
...................................................................

             วันที่......... เดือน........................... พ.ศ. ........
เรื่อง ค�าสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
เรียน .............................................................................
อ้างถึง (๑) ใบรับค�าขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต เลขที่............ลงวันที่.......เดือน................พ.ศ. ......
 (๒) หนงัสอืแจ้งค�าแนะน�าให้แก้ไขปรบัปรงุสภาพของสถานท่ีประกอบกจิการ ท่ี............. ลว. ............

 ตามทีท่่านได้ยืน่ค�าขอรับใบอนญุาต/ต่ออายใุบอนญุาตประกอบกิจการ...........................................
และเจ้าพนักงานได้มีหนังสือแจ้งค�าแนะน�าให้ท่านแก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน ตามที่ก�าหนดไว้ในข้อก�าหนดของท้องถิ่นภายในเวลาที่ก�าหนด ตามที่อ้างถึงนั้น 
 จากการตรวจสอบปรากฏว่าท่านไม่สามารถแก้ไขปรบัปรงุสภาพของสถานทีป่ระกอบกจิการให้ถกูต้อง 
ครบถ้วน ตามที่ก�าหนดไว้ในข้อก�าหนดของท้องถิ่น ดังนี้
  ๑. .....................................................................................................................................
  ๒. .....................................................................................................................................
  ๓. .....................................................................................................................................
  ๔. .....................................................................................................................................
  ๕. .....................................................................................................................................
 ดังนั้น อาศัยอ�านาจตามมาตรา ๕๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีค�าสั่งไม่ออกใบอนุญาตให้ท่านประกอบกิจการตามที่ได้ยื่นค�าขอไว้
 อนึง่ หากท่านไมพ่อใจค�าสัง่นี ้ท่านมสีทิธอิทุธรณ์ต่อรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุได้ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันทราบค�าสั่งนี้
 ทั้งนี้ การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามค�าสั่ง เว้นแต่รัฐมนตรีจะเห็นสมควรให้มีการทุเลา
การบังคับตามค�าสั่งนั้นไว้ชั่วคราว
        ขอแสดงความนับถือ

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

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

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

..................................... 
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติควบคุมกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ

พ.ศ. ....
  

หลักการ

 ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ 

เหตุผล

 โดยทีก่ารด�าเนนิกจิการให้บรกิารเลีย้งและดแูลเดก็ทีบ้่านของผูรั้บบริการทีไ่ม่ถูกต้องด้วยสขุลกัษณะ
อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเด็ก และอาจก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สมควรก�าหนดให้กิจการ 
ให้บรกิารเลีย้งและดแูลเดก็ทีบ้่านของผูร้บับรกิารเป็นกจิการทีต้่องมกีารควบคุมภายในท้องถิน่ ก�าหนดหลกัเกณฑ์
และเงื่อนไขทั่วไปส�าหรับให้ผู้ด�าเนินกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบ้านของผู้รับบริการปฏิบัติเก่ียวกับ 
การดแูลสภาพหรอืสขุลกัษณะของสถานทีท่ีใ่ช้ด�าเนนิกจิการและมาตรการป้องกนัอนัตรายต่อสขุภาพ หลกัเกณฑ์
การอนญุาตให้ด�าเนินกจิการให้บรกิารเลีย้งและดูแลเดก็ทีบ้่านของผูร้บับรกิารอตัราค่าธรรมเนยีมการออกใบอนญุาต
ให้ด�าเนินกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการจึงตราเทศบัญญัตินี้



168 ตัวอย่างร่างเทศบัญญัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

( ร่าง )
เทศบัญญัติเทศบาล……………………..

ควบคุมกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ  
พ.ศ. ….

  

 โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยควบคุมกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน
ของผู้รับบริการ
 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมประกอบมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕  
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เทศบาล……..........…โดยความเห็นชอบ
ของสภาเทศบาล…….........…และผู้ว่าราชการจังหวัด…….......................…จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาล…………….ควบคุมกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแล
เด็กที่บ้าน พ.ศ. ….” 
 ข้อ ๒ เทศบญัญติันีใ้ห้ใช้บงัคบัในเขตเทศบาล………. ตัง้แต่เมือ่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ทีส่�านกังาน
เทศบาล………..แล้วเจ็ดวัน 
 ข้อ ๓ ในเทศบัญญัตินี้
 “สถานประกอบกจิการ” หมายความว่า สถานทีท่ีใ่ช้ในการประกอบกจิการให้บรกิารเลีย้งและดแูล
เด็กที่บ้าน 
 “ผู้ประกอบกิจการ” หมายความว่า เจ้าของกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบ้าน ซ่ึงมีหน้าท่ี
ต้องขอรบัใบอนุญาตจากเจ้าพนกังานท้องถิน่ก่อนประกอบกจิการ ทัง้นี ้อาจท�าหน้าทีเ่ป็นผูด้�าเนนิการด้วยกไ็ด้
 “ผูด้�าเนนิการ” หมายความว่า ผูจั้ดการหรอืผูท้�าหน้าทีดู่แลการประกอบกจิการและจดัส่งพนกังาน
ไปเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ 
 “พนักงาน” หมายความว่า ผู้ที่ถูกส่งให้ไปท�าหน้าท่ีเลี้ยงและดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุไม่เกิน
หกปีที่บ้านของผู้รับบริการ 
 “ผู้รับบริการ” หมายความว่า ผู้ว่าจ้างให้ผู้ด�าเนินกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านจัดส่ง
พนักงานไปเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของตน 
 “ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาล..........................
 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรี........…………
 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
 ข้อ ๔ ให้นายกเทศมนตรี………….เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอ�านาจ
ออกระเบียบ ประกาศ หรือค�าสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
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หมวด ๑
บททั่วไป

 ข้อ ๕ ให้กิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่น
 ข้อ ๖ ผู้ด�าเนินกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบ้าน ต้องด�าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�าหนดตามเทศบัญญัติน้ี รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความ
ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
 สถานประกอบกจิการท่ีต้ังอยูใ่นท้องทีท่ี่กฎหมายว่าด้วยการผังเมอืงหรือกฎหมายว่าด้วย การควบคมุ
อาคารมผีลใช้บงัคบั สถานประกอบกจิการทีเ่ป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรอืสถานประกอบกิจการ 
ที่มีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและกฎหมายอื่น 
ที่เกี่ยวข้องด้วย แล้วแต่กรณี

หมวด ๒
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปส�าหรับให้ผู้ด�าเนินกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน

ปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ด�าเนินกิจการ
และมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ

  

 ข้อ ๗ คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การปฏิบัติส�าหรับผู้ประกอบกิจการ
  ๑) จ้างหรือจัดให้มีผู้ด�าเนินการและพนักงานที่มีคุณสมบัติตามที่ก�าหนดในเทศบัญญัตินี้
  ๒) ก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้
  ๓) จัดให้มีสถานที่อ�านวยความสะดวกส�าหรับการด�าเนินกิจการและการติดต่อของ
ผู้รับบริการ รวมทั้งการตรวจตราดูแลของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุข
  ๔) การจ้างงานต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองแรงงาน
  ๕) จัดให้มีระบบการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติและการปฏิบัติงานของผู้ด�าเนินการ
และพนักงานที่ท�าหน้าที่เลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน เพื่อประโยชน์ในการตรวจตราของเจ้าพนักงาน
  ๖) จัดให้มีระบบหรือวิธีการ เช่น จัดให้มีรายช่ือบุคลากร หรือสถานบริการสาธารณสุข 
ส�าหรับการให้ค�าปรึกษาในกรณีฉุกเฉินแก่ผู้ด�าเนินการหรือพนักงานได้ตลอดระยะเวลาที่ให้บริการ
  ๗) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี และไม่มีประวัติ 
การกระท�าผิดต่อเด็กหรือละเมิดสิทธิเด็ก
  ๘) มีใบรับรองแพทย์ระบุว่าไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ และไม่เป็น
ผู้ติดสารเสพติด 
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 ข้อ ๘ คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การปฏิบัติส�าหรับผู้ด�าเนินการ
  (๑) ด้านคุณสมบัติ
   ๑) มีอายุไม่ต�่ากว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์
   ๒) มีความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวกับการเลี้ยงและดูแลเด็ก ดังนี้
    ก. มีวฒุกิารศกึษาระดบัปรญิญาตรด้ีานการแพทย์ การสาธารณสขุ หรอืด้านการศกึษา 
(สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย) หรือ
    ข. มวีฒุกิารศกึษาระดับปรญิญาตรสีาขาอืน่ๆ และผ่านการอบรมหลกัสตูรการเลีย้ง
และดูแลเด็กปฐมวัยอย่างน้อยสองร้อยสิบชั่วโมง ที่จัดโดยสถาบันพระบรมราชชนก หรือกรมอนามัย หรือ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หรือโรงเรียนเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ตามหลักสูตรที่ก�าหนด
ไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ หรือ 
    ค. มีประสบการณ์ในการท�างานเก่ียวกับการเลี้ยงและดูแลเด็กปฐมวัยไม่น้อยกว่า
สามปี โดยมหีนงัสอืรบัรอง และผ่านการอบรมหลกัสตูรการเลีย้งและดูแลเด็กอย่างน้อยสีร้่อยย่ีสบิชัว่โมง ท่ีจดัโดย
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หรือ โรงเรียนเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ตามหลักสูตรที่ก�าหนด
ไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
   ๓) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี และไม่มีประวัต ิ
การกระท�าผิดต่อเด็กหรือละเมิดสิทธิเด็ก
   ๔) มีใบรับรองแพทย์ระบุว่ามีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด 
  (๒) ด้านการปฏิบัติ
   ๑) จดัส่งพนกังานทีม่คีณุสมบติัตามเทศบัญญติันีไ้ปเลีย้งและดูแลเด็กทีบ้่านของผูร้บับริการ
   ๒) จดัท�ารายงานการด�าเนนิกจิการไว้ทีส่ถานประกอบกจิการให้สามารถตรวจสอบได้
ตลอดเวลา
   ๓) จัดให้พนักงานได้เข้ารับการอบรมฟื้นฟูด้านการเล้ียงและดูแลเด็กปฐมวัยระหว่าง
ปฏิบัติงานอย่างน้อยทุกสองปี อาจเป็นรูปแบบการประชุมวิชาการหนึ่งถึงสองวัน หรือศึกษาดูงานที่โรงเรียน
หรือสถานรับเลี้ยงเด็กต่างๆ
   ๔) จัดให้มีระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างน้อยทุกสามเดือน
   ๕) จัดท�าทะเบยีนรับ-ส่งพนักงานท่ีไปเลีย้งและดูแลเดก็ท่ีบ้าน และทะเบียนรายละเอียด
ของผู้ด�าเนินการและพนักงาน เช่น รายชื่อ ประวัติ การฝึกอบรม ประวัติการท�างาน เป็นต้น
   ๖) จัดท�าสัญญาการจ้างระหว่างผู้ด�าเนินการและผู้รับบริการเป็นสามฉบับ โดยเก็บท่ี
สถานประกอบกิจการหนึ่งฉบับ ผู้รับบริการหนึ่งฉบับ และพนักงานหนึ่งฉบับ
   ๗) กรณีมีพนักงานหยุดปฏิบัติงานหรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ผู้ด�าเนินการจัดหา
พนักงานไปท�าหน้าที่แทน เพื่อให้การเลี้ยงและดูแลเด็กเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
   ๘) กรณีที่พบว่ามีเหตุฉุกเฉินหรือการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บที่เกิดขึ้นกับเด็กให้ติดต่อ
ขอค�าปรึกษาตามระบบหรือวิธีการตามที่ระบุไว้ในเทศบัญญัตินี้



171ตัวอย่างร่างเทศบัญญัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

   ๙) ในกรณีที่ผู ้ประกอบกิจการเป็นผู้ด�าเนินการเอง ให้มีคุณสมบัติและปฏิบัติตาม
เทศบัญญัตินี้ทุกประการ 
 ข้อ ๙ คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การปฏิบัติส�าหรับพนักงาน
  (๑) ด้านคุณสมบัติ
   ๑) มีอายุไม่ต�่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
   ๒) จบการศึกษาภาคบังคับเก้าปี
   ๓) มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการเลี้ยงและดูแลเด็ก ดังนี้
    ก. มีวฒุกิารศกึษาระดบัปรญิญาตรด้ีานการแพทย์ การสาธารณสขุ หรอืด้านการศกึษา
(สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย) หรือ
    ข. มวีฒุกิารศกึษาระดับปรญิญาตรสีาขาอืน่ๆ และผ่านการอบรมหลกัสตูรการเลีย้ง
และดูแลเด็กปฐมวัย จ�านวนสองร้อยสิบชั่วโมง ที่จัดโดยสถาบันพระบรมราชชนก หรือกรมอนามัย หรือ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หรือโรงเรียนเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ตามหลักสูตรที่ก�าหนดไว้
ท้ายเทศบัญญัตินี้ หรือ
    ค. มวีฒุกิารศึกษาภาคบังคบัเก้าปี และผ่านการอบรมหลักสตูรการเลีย้งและดแูลเดก็
อย่างน้อยส่ีร้อยยีส่บิชัว่โมง ท่ีจัดโดยส่วนราชการทีเ่กีย่วข้อง หรอืโรงเรยีนเอกชนทีไ่ด้รบัอนญุาตจากกระทรวง
ศึกษาธิการ ตามหลักสูตรที่ก�าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ หรือ
    ง. มปีระสบการณ์ในการเลีย้งและดแูลเดก็ปฐมวยัในโรงเรยีน หรอืสถานรบัเลีย้งเดก็ 
ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี โดยมีหนังสือรับรองจากโรงเรียน สถาบัน หรือสถานประกอบการท่ีเกี่ยวข้อง และผ่าน
การอบรมหลกัสตูรการเลีย้งและดแูลเดก็ปฐมวยัอย่างน้อยเจด็สิบชัว่โมง ท่ีจดัโดยกรมอนามัย ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง 
หรอืโรงเรยีนเอกชนทีไ่ด้รบัอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธกิาร ตามหลกัสตูรทีก่�าหนดไว้ท้ายเทศบญัญตันิี ้ภายใน
สามปี นับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ
   ๔) เข้ารับการอบรมฟื้นฟูด้านการเลี้ยงและดูแลเด็กระหว่างปฏิบัติงานอย่างน้อย
ทุกสองปีตามที่ผู้ด�าเนินการจัดให้ 
   ๕) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี และไม่มีประวัติ 
การกระท�าผิดต่อเด็กหรือละเมิดสิทธิเด็ก
   ๖) มีใบรับรองแพทย์ระบุว่า มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ และไม่ติดสารเสพติด โดยมีผลการตรวจสุขภาพปีละอย่างน้อยหนึ่งครั้ง
   ๗) ผ่านการประเมินด้านสุขภาพจิตโดยแพทย์หรือพยาบาลจิตเวชหรือเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขที่มีความรู้ด้านสุขภาพจิตหรือจิตวิทยา 
   ๘) มีวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสม ทั้งด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม มีความขยัน 
อดทน สามารถเลี้ยงและดูแลเด็กได้และมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติต่อเด็กด้วยความเมตตา ความอ่อนโยน ซึ่งจะ
เอื้ออ�านวยต่อการท�าหน้าที่เลี้ยงดูเด็กได้อย่างเหมาะสม 
   ๙) กรณเีกดิการเจบ็ป่วยด้วยโรคตดิต่อระหว่างปฏบิตังิานซึง่อาจแพร่กระจายไปสูเ่ดก็ได้ 
จะต้องหยุดปฏิบัติงานรักษาให้หายก่อนกลับมาปฏิบัติงาน
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  (๒) ด้านการปฏิบัติ
   ๑) เลีย้งหรอืดแูลเดก็ตามกิจวตัรประจ�าวันของเด็ก (กิน นอน เล่น ขับถ่าย) ให้ถูกสขุลกัษณะ
ปลอดภัยเหมาะสมกับวัยของเด็ก
   ๒) ต้องสังเกตพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงต่างๆของเด็ก รวมทั้งเรื่องสุขภาพของเด็ก 
โดยต้องรายงานให้ผู้ปกครองเด็กทราบทุกวัน
   ๓) ส่งเสรมิพฒันาการของเด็กในทกุด้าน ดแูลสภาพแวดล้อมทีป่ลอดภยั ถกูสขุลกัษณะ 
เอื้อต่อการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก
   ๔) รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้ด�าเนินการทุกเดือน
   ๕) กรณีที่มีการประกอบอาหารให้เด็ก ต้องด�าเนินการเตรียม ปรุง ประกอบอาหาร
พร้อมทั้งดูแลเครื่องมือเครื่องใช้ในการปรุง ประกอบอาหารให้สะอาดและถูกสุขลักษณะในทุกขั้นตอนโดยมี
การล้างมืออย่างสม�่าเสมอ
   ๖) จดัการสิง่ปฏิกลูหรอืมลูฝอยทีเ่กิดจากการเลีย้งและดูแลเดก็อย่างถูกต้อง โดยการทิง้
สิ่งปฏิกูลในส้วม และมูลฝอยในถังรองรับมูลฝอยไม่ให้เกิดการปนเปื้อนกับอาหารและเกิดการแพร่กระจาย
ของเชื้อโรคหรือก่อให้เกิดเหตุร�าคาญต่อบ้านเรือนใกล้เคียง

หมวด ๓
ใบอนุญาต

  

 ข้อ ๑๐ เมื่อพ้นก�าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ใดด�าเนินกิจการ
ที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่นในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 ในการออกใบอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจก�าหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ
เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่ก�าหนดไว้โดยทั่วไปในเทศบัญญัตินี้ก็ได้
 ใบอนุญาตให้ใช้ได้ส�าหรับกิจการประเภทเดียวและส�าหรับสถานที่แห่งเดียว
 ข้อ ๑๑ ผูใ้ดประสงค์จะเป็นผูด้�าเนนิกจิการให้บรกิารเลีย้งและดแูลเดก็ทีบ้่านในลกัษณะทีเ่ป็นการค้า
จะต้องยืน่ค�าขอรบัใบอนญุาตตามแบบทีก่�าหนดไว้ท้ายเทศบญัญตันิี ้พร้อมกบัเอกสารและหลกัฐานดงัต่อไปนี้ 
 (๑) ส�าเนาบัตรประจ�าตัว (ประชาชน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ อื่นๆระบุ...........)
 (๒) ส�าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 (๓) อื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก�าหนดและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
 ข้อ ๑๑ เมือ่ได้รบัค�าขอรบัใบอนญุาตหรอืค�าขอต่ออายใุบอนญุาต ให้เจ้าพนกังานท้องถิน่ตรวจสอบ
ความถูกต้องของค�าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นค�าขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อด�าเนินการ หากไม่สามารถด�าเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดท�า
บนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลกัฐานยืน่เพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่�าหนด โดยให้เจ้าหน้าที่
และผู้ยื่นค�าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย



173ตัวอย่างร่างเทศบัญญัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

 เจ้าพนักงานท้องถ่ินต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค�าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสบิวนันบัแต่วนัได้รบัค�าขอซึง่มรีายละเอยีดถูกต้องหรอืครบถ้วนตามทีก่�าหนด
ในเทศบัญญัตินี้
 ในกรณีที่มีเหตุจ�าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค�าสั่งไม่อนุญาต
ได้ภายในก�าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้องมี
หนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ�าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก�าหนดเวลาตามวรรคสอง
หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้ง
เป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค�าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส�าเนาแจ้ง 
ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง
 ข้อ ๑๓ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน(หรือตามที่เห็นสมควร)นับแต่วันที่
ได้รับหนงัสอืแจ้งการอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถิน่ เว้นแต่จะมเีหตอัุนสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนกังานท้องถิน่
ทราบแล้ว 
 ข้อ ๑๔ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันท่ีออกใบอนุญาต 
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ�านาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น
 การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องย่ืนค�าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค�าขอพร้อมกับ
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
 ข้อ ๑๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย 
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
 ข้อ ๑๖ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท�าลาย หรือช�ารุดในสาระที่ส�าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ยืน่ค�าขอรบัใบแทนใบอนญุาตภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัทีไ่ด้ทราบถงึการสญูหาย ถกูท�าลาย หรอืช�ารดุ ตามแบบ
ที่ก�าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้
 การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขดังต่อไปนี้
 (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค�าขอรับใบแทนใบอนุญาตน�าส�าเนาบันทึกการแจ้งความ
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
 (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท�าลาย หรือช�ารุดในสาระที่ส�าคัญ ให้ผู้ยื่นค�าขอรับใบแทนใบอนุญาต
น�าใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
 ข้อ ๑๗ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
บทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเง่ือนไขท่ีระบุไว ้
ในใบอนญุาตในเรือ่งทีก่�าหนดไว้เกีย่วกบัการประกอบกจิการตามทีไ่ด้รบัใบอนญุาตตามเทศบญัญตันีิ ้เจ้าพนกังาน
ท้องถิ่นมีอ�านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
 ข้อ ๑๘ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจออกค�าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
 (๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
 (๒) ต้องค�าพพิากษาถงึทีส่ดุว่าได้กระท�าความผดิตามพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕
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 (๓) ไม่ปฏบิติัหรอืปฏบิตัไิม่ถกูต้องตามบทแห่งพระราชบญัญัติการสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง 
หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องท่ีก�าหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามท่ีได้
รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรง
ต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด�ารงชีพของประชาชน
 ข้อ ๑๙ ค�าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค�าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท�าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู ้รับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค�าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค�าสั่ง
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดค�าสั่งนั้นไว้ในท่ีเปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล�าเนาหรือส�านักท�าการงาน 
ของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค�าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค�าสั่งไปถึง หรือวันปิดค�าสั่ง 
แล้วแต่กรณี
 ข้อ ๒๐ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส�าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก�าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

หมวด ๔
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ

  

 ข้อ ๒๑ อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตด�าเนินกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน
ตามเทศบัญญัตินี้
 (๑) จ�านวนพนักงาน..........คน   ............ บาท
 (๒) จ�านวนพนักงาน..........คน   ............ บาท
 (๓) จ�านวนพนักงาน..........คน   ............ บาท 
 ข้อ ๒๒ ผูไ้ด้รบัใบอนญุาตต้องช�าระค่าธรรมเนยีมการออกใบอนญุาตในวนัทีม่ารบัใบอนญุาตส�าหรบั
กรณทีีเ่ป็นการขอรบัใบอนญุาตครัง้แรก หรอืก่อนใบอนญุาตส้ินอายสุ�าหรบักรณท่ีีเป็นการขอต่ออายใุบอนญุาต 
ตลอดเวลาที่ยังด�าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก�าหนด ให้ช�าระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีก
ร้อยละยี่สิบของจ�านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช�าระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด�าเนินกิจการนั้น
ก่อนถึงก�าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
 ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช�าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด�าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจ�านวน 
 ข้อ ๒๓ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น
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หมวด ๕
บทก�าหนดโทษ

  

 ข้อ ๒๔ ผูใ้ดฝ่าฝืนค�าสัง่ของเจ้าพนกังานหรือไม่ปฏบัิตติามเทศบัญญติันีต้้องระวางโทษตามท่ีก�าหนด
ไว้ในบทก�าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

บทเฉพาะกาล
(ถ้าไม่มีหมวดนี้ให้ตัดออก)

  

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

 ประกาศ ณ วันที่………………....... 

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

  เห็นชอบ

(ลงชื่อ)
 (………………………...........…)
      ผู้ว่าราชการจังหวัด…………......……… 
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แบบค�าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการ..................................................................................

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

 ๑. ข้าพเจ้า................................................................................. อาย.ุ..............ปี สญัชาต.ิ...................... 
โดย..............................................................................................................................................ผูม้อี�านาจลงนาม 
แทนนิตบิคุคลปรากฏตาม......................................................................................................................................
ทีอ่ยูเ่ลขที.่..............................หมูท่ี.่..............ตรอก/ซอย.......................................ถนน......................................... 
แขวง/ต�าบล......................................เขต/อ�าเภอ........................................จังหวัด........................................
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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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)..............................................................
ดังนั้น กรุณาน�าเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน..........วันนับตั้งแต่วันนี้
เป็นต้นไป

(ลงชื่อ) ............................................ 
           (...........................................)
ต�าแหน่ง............................................
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ที่ .........................    ส�านักงาน..................................................
..................................................................

             วันที่.........เดือน........................... พ.ศ. ........
เรื่อง ค�าแนะน�าให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ
เรียน ...................................................................................................
อ้างถึง ใบรบัค�าขออนุญาต/ต่ออายใุบอนญุาต เลขที.่..............ลงวนัที.่........เดอืน..................พ.ศ. ..............

 ตามทีท่่านได้ยืน่ค�าขอรบัใบอนุญาต/ต่ออายใุบอนญุาตประกอบกิจการ...............................................
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับค�าขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น
 เน่ืองจากเจ้าพนกังานได้ตรวจสภาพด้านสขุลกัษณะของสถานที ่เครือ่งมอืหรอือปุกรณ์ ระบบก�าจดั
หรอืบ�าบดัของเสยีและอืน่ๆ ของสถานทีป่ระกอบกจิการของท่านแล้วพบว่ายงัไม่ถกูต้อง ครบถ้วน ตามทีก่�าหนด
ไว้ในข้อก�าหนดของท้องถิ่น ดังนี้
  ๑) .....................................................................................................................................
  ๒) .....................................................................................................................................
  ๓) .....................................................................................................................................
  ๔) .....................................................................................................................................
 ฉะนั้น จึงขอให้ท่านแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์เพื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะได้ด�าเนินการพิจารณา
การอนุญาตต่อไป

                 ขอแสดงความนับถือ

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

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

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

.....................................
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ...............................................................  โทร. ............................................
ที่ ........................   วันที่ ......... เดือน........................... พ.ศ. .........
เรื่อง รายงานผลการตรวจสภาพของสถานที่ประกอบกิจการเพื่อประกอบการพิจารณาการอนุญาต
เรียน เจ้าพนักงานท้องถิ่น
 ตามทีร่าชการส่วนท้องถิน่ได้รบัค�าขอรบัใบอนญุาตประกอบกจิการ....................................................
และได้ออกใบรับค�าขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. .......... นั้น
 จากการตรวจสภาพด้านสขุลกัษณะของสถานที ่เครือ่งมอืหรอือปุกรณ์ ระบบก�าจดัหรอืบ�าบดัของเสีย
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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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
 เน่ืองจากมีเหตุจ�าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่สามารถออกใบอนุญาตหรือยังไม่สามารถมีค�าสั่ง
ไม่อนุญาตได้ภายในเวลา ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับค�าขอดังกล่าวดังนี้
   ๑. ..................................................................................
   ๒. ...................................................................................
   ๓. ...................................................................................

 ดังนั้น จึงขอแจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตออกไปเป็นเวลา ๑๕ วันนับแต่วันที่.................. 
และต้องขออภัย มา ณ โอกาสนี้ด้วย
  
                 ขอแสดงความนับถือ

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

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

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

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

            วันที่......... เดือน........................... พ.ศ. ........
เรื่อง แจ้งการอนุญาตประกอบกิจการ.................................................................................................
เรียน .............................................................................
อ้างถึง ใบรับค�าขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. ..........

 ตามทีท่่านได้ยืน่ค�าขอรบัใบอนญุาตประกอบกจิการ.............................................................................
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับค�าขออนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น
 บดัน้ี เจ้าพนกังานท้องถิน่ได้พจิารณาออกใบอนญุาตให้แก่ท่านเรยีบร้อยแล้ว จงึขอให้ท่านมาติดต่อ
ขอรับใบอนุญาต ณ ส�านักงาน............................................................................ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันได้รับ
หนังสือนี้ 
 ทัง้น้ี หากท่านไม่สามารถมารบัใบอนญุาตภายในระยะเวลาดงักล่าว กรณุาแจ้งให้เจ้าพนกังานท้องถิน่
ทราบด้วย
  
                 ขอแสดงความนับถือ

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

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

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

.....................................
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ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ..................................................................

เล่มที่..........เลขที่............./................
 (๑) เจ้าพนกังานท้องถิน่อนุญาตให้........................................................................สญัชาต.ิ...................
อยูบ้่านเลขที.่.............หมูท่ี.่.......ต�าบล.............................อ�าเภอ...........................จงัหวดั......................................
หมายเลขโทรศัพท์...........................................
 ชื่อสถานประกอบกิจการ........................................................... ประเภท........................................ 
ตัง้อยูเ่ลขที.่.....................หมูท่ี.่.........ต�าบล.............................อ�าเภอ...........................จังหวดั..............................
หมายเลขโทรศัพท์..................................
 อตัราค่าธรรมเนยีมปีละ.....................บาท(.........................................................) ตามใบเสรจ็รบัเงนิ
เล่มที่...........เลขที่.................ลงวันที่............................................
 (๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�าหนด
ในข้อก�าหนดของท้องถิ่น
 (๓) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ 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) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ
ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท
 (๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นค�าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาต
สิ้นอายุ

(มีต่อด้านหลัง)
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รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม

วัน/เดือน/ปี

ที่ออกใบอนุญาต

วัน/เดือน/ปี

ที่สิ้นอายุใบอนุญาต

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ)

เจ้าพนักงานท้องถิ่นเล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ปี
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ที่ .........................    ส�านักงาน...................................................
...................................................................

            วันที่......... เดือน........................... พ.ศ. ........
เรื่อง ค�าสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
เรียน .............................................................................
อ้างถึง (๑) ใบรบัค�าขออนญุาต/ต่ออายใุบอนุญาต เลขที.่............ลงวนัที.่........เดอืน.................พ.ศ. ..............
 (๒) หนงัสอืแจ้งค�าแนะน�าให้แก้ไขปรบัปรงุสภาพของสถานท่ีประกอบกจิการ ท่ี............. ลว. ............

 ตามทีท่่านได้ยืน่ค�าขอรบัใบอนุญาต/ต่ออายใุบอนญุาตประกอบกิจการ...............................................
และเจ้าพนักงานได้มีหนังสือแจ้งค�าแนะน�าให้ท่านแก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน ตามที่ก�าหนดไว้ในข้อก�าหนดของท้องถิ่นภายในเวลาที่ก�าหนด ตามที่อ้างถึงนั้น 
 จากการตรวจสอบปรากฏว่าท่านไม่สามารถแก้ไขปรบัปรงุสภาพของสถานทีป่ระกอบกจิการให้ถกูต้อง 
ครบถ้วน ตามที่ก�าหนดไว้ในข้อก�าหนดของท้องถิ่น ดังนี้
  ๑. .....................................................................................................................................
  ๒. .....................................................................................................................................
  ๓. .....................................................................................................................................
  ๔. .....................................................................................................................................
  ๕. .....................................................................................................................................
 ดังนั้น อาศัยอ�านาจตามมาตรา ๕๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีค�าสั่งไม่ออกใบอนุญาตให้ท่านประกอบกิจการตามที่ได้ยื่นค�าขอไว้
 อนึง่ หากท่านไมพ่อใจค�าสัง่นี ้ท่านมสีทิธอิทุธรณ์ต่อรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุได้ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันทราบค�าสั่งนี้
 ทั้งนี้ การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามค�าสั่ง เว้นแต่รัฐมนตรีจะเห็นสมควรให้มีการทุเลา
การบังคับตามค�าสั่งนั้นไว้ชั่วคราว

                 ขอแสดงความนับถือ

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

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

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

..................................... 
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติควบคุมกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ

พ.ศ. ....
  

หลักการ

 ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ 

เหตุผล

 โดยที่การด�าเนินกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้านของผู้รับบริการท่ีไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ และอาจก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สมควรก�าหนดให้
กิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการเป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่นก�าหนด 
หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขทัว่ไปส�าหรบัให้ผูด้�าเนนิกจิการให้บริการดแูลผูส้งูอายทุีบ้่านของผูร้บับรกิารปฏบัิตเิกีย่วกบั
การดแูลสภาพหรอืสขุลกัษณะของสถานทีท่ีใ่ช้ด�าเนนิกจิการและมาตรการป้องกนัอนัตรายต่อสขุภาพ หลกัเกณฑ์
การอนญุาตให้ด�าเนนิกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุทีบ้่านของผู้รบับริการ อตัราค่าธรรมเนยีมการออกใบอนญุาต
ให้ด�าเนินกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ จึงตราเทศบัญญัตินี้
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( ร่าง )
เทศบัญญัติเทศบาล……………………..

ควบคุมกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ
พ.ศ. ….

  

 โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยควบคุมกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของ
ผู้รับบริการ
 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมประกอบมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕  
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เทศบาล……..........…โดยความเห็นชอบ
ของสภาเทศบาล…….........…และผู้ว่าราชการจังหวัด…….......................…จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาล…..………….ควบคุมกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุ
ที่บ้านของผู้รับบริการ พ.ศ. ….” 
 ข้อ ๒ เทศบญัญตันิีใ้ห้ใช้บงัคบัในเขตเทศบาล………. ตัง้แต่เมือ่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผยทีส่�านกังาน
เทศบาล………..แล้วเจ็ดวัน 
 ข้อ ๓ ในเทศบัญญัตินี้
 “ผู้ประกอบกิจการ” หมายความว่า เจ้าของกิจการหรือผู้ด�าเนินการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน
ของผู้รับบริการซึ่งมีหน้าที่ต้องขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนประกอบกิจการ
 “ผูด้�าเนนิการ” หมายความว่า ผูจั้ดการหรอืผูท้�าหน้าทีดู่แลการประกอบกจิการและจดัส่งพนกังาน
ไปดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ
 “พนักงาน” หมายความว่า ผู้ท�าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ
 “ผู้รับบริการ” หมายความว่า ผู้ว่าจ้างท่ีรับบริการจากการประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุ
ที่บ้านของผู้รับบริการ
 “ผู้สูงอายุ” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป และผู้ที่สูญเสียความสามารถ
ในการประกอบกิจวัตรประจ�าวันอันเนื่องมาจากความชราภาพที่ได้รับการดูแลที่บ้าน
 “ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาล..........................
 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรี........…………
 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
 ข้อ ๔ ให้นายกเทศมนตรี………….เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอ�านาจ
ออกระเบียบ ประกาศ หรือค�าสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
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หมวด ๑
บททั่วไป

 ข้อ ๕ ให้กิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการเป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุม
ภายในท้องถิ่น
 ข้อ ๖ ผู้ด�าเนินกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้านของผู้รับบริการต้องด�าเนินการให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธกีาร และเงือ่นไขทีก่�าหนดตามเทศบญัญตัน้ีิ รวมทัง้กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความ
ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 สถานประกอบกจิการท่ีต้ังอยูใ่นท้องทีท่ีก่ฎหมายว่าด้วยการผังเมืองหรือกฎหมายว่าด้วย การควบคมุ
อาคารมผีลใช้บงัคบั สถานประกอบกจิการทีเ่ป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรอืสถานประกอบกิจการ 
ที่มีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและกฎหมายอื่น 
ที่เกี่ยวข้องด้วย แล้วแต่กรณี

หมวด ๒
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปส�าหรับให้ผู้ด�าเนินกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ

ปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ด�าเนินกิจการ
และมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ

  

 ข้อ ๗ คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การปฏิบัติส�าหรับผู้ประกอบกิจการ 
  ๑) จ้างหรือจัดให้มีผู้ด�าเนินการและพนักงานที่มีคุณสมบัติตามที่ก�าหนดในเทศบัญญัตินี้
  ๒) ควบคุมก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้
  ๓) จดัให้มสีถานทีอ่�านวยความสะดวกส�าหรับด�าเนนิกจิการและการตดิต่อ ของผูร้บับรกิาร
  ๔) การจ้างงานต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
  ๕) จัดให้มีระบบการจัดเก็บข้อมูลเก่ียวกับคุณสมบัติและการปฏิบัติงานของผู้ด�าเนินการ
และพนักงาน
  ๖) จัดให้มีระบบส่งต่อและวิธีการให้ค�าปรึกษาแนะน�าในกรณีฉุกเฉินแก่ผู ้ด�าเนินการ
หรือพนักงานได้ตลอดระยะเวลาที่ให้บริการ 
  ๗) ไม่เป็นผู ้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีและไม่มีประวัติ 
การกระท�าผิดต่อผู้สูงอายุหรือละเมิดสิทธิผู้สูงอายุ และไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  ๘) มีใบรับรองแพทย์ระบุว่าไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และไม่เป็น
ผู้ติดสารเสพติด
 ข้อ ๘ คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การปฏิบัติส�าหรับผู้ด�าเนินการดูแลผู้สูงอายุ
  (๑) ด้านคุณสมบัติ
   ๑) ต้องมีอายุไม่ต�่ากว่า ๒๕ ปีบริบูรณ์
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   ๒) มีความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
    (ก) มีวฒุกิารศึกษาระดับปรญิญาตรด้ีานการแพทย์ หรอืการพยาบาล หรอืการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ หรือประกาศนียบัตรการพยาบาล
    (ข) มีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุไม่น้อยกว่า ๓ ปี โดยมีหนังสือรับรอง
จากบุคคลหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง และมวีฒุกิารศึกษาระดบัประกาศนยีบัตรผูช่้วยพยาบาลท่ีได้รบัการรบัรอง
จากสภาการพยาบาล
    (ค) มีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุไม่น้อยกว่า ๓ ปี โดยมีหนังสือรับรอง
จากบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุอย่างน้อย ๔๒๐ ชั่วโมง 
ทีจ่ดัโดยกรมอนามัยหรือส่วนราชการทีเ่กีย่วข้อง หรอืโรงเรยีนเอกชนทีไ่ด้รบัอนญุาตจากกระทรวงศึกษาธกิาร
   ๓) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี และไม่มีประวัต ิ
การกระท�าผิดต่อผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย
   ๔) มีใบรับรองแพทย์ระบุว่ามีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน 
ไม่สมประกอบ และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด
  (๒) ด้านการปฏิบัติ 
   ๑) ประเมินความต้องการดูแลของผู ้สูงอายุรวมทั้งปฐมนิเทศและจัดส่งพนักงาน
ที่มีคุณสมบัติตามเทศบัญญัตินี้ไปดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน
   ๒) จดัท�ารายงานการด�าเนินกิจการไว้ท่ีสถานประกอบกิจการให้สามารถตรวจสอบ
ได้ตลอดเวลา
   ๓) จัดให้พนักงานได้รับการอบรมฟื้นฟูด้านการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านระหว่างปฏิบัติงาน
อย่างน้อยทกุ ๒ ปี อาจเป็นรปูแบบการประชุมวชิาการอย่างน้อย ๑ วัน หรอืศึกษาดงูานการดแูลผูส้งูอายทุีบ้่าน
   ๔) ควบคุมก�ากับ รวมทั้งจัดให้มีระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงาน
อย่างน้อยทุก ๓ เดือน
   ๕) จัดท�าทะเบียนรับ–ส่งพนักงานไปดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้านและทะเบียนรายละเอียด
ของผู้ด�าเนินการและพนักงาน เช่น รายชื่อ ประวัติการฝึกอบรม ประวัติการท�างาน เป็นต้น
   ๖) จดัท�าสญัญาการจ้างระหว่างผูป้ระกอบกจิการและผูร้บับรกิาร โดยมข้ีอความถกูต้อง
ตรงกัน
   ๗) กรณพีนกังานหยดุปฏบิติังานหรอืไม่สามารถปฏบิตังิานได้ให้ผูด้�าเนนิการจดัหาพนกังาน
ท�าหน้าที่แทน เพื่อให้การดูแลผู้สูงอายุเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
   ๘) จดัระบบการส่งต่อผูส้งูอายกุรณทีีพ่บว่ามเีหตฉุกุเฉนิหรอืการเจบ็ป่วย หรอืบาดเจบ็
เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ ให้ติดต่อขอค�าปรึกษาตามระบบหรือวิธีการตามที่ระบุไว้ในเทศบัญญัตินี้
   ๙) ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการเป็นผู้ด�าเนินการเอง ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์
การปฏิบัติตามที่ก�าหนดในเทศบัญญัตินี้ทุกประการ
 ข้อ ๙ คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การปฏิบัติส�าหรับพนักงานดูแลผู้สูงอายุ
  (๑) ด้านคุณสมบัติ
   ๑) มีอายุไม่ต�่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์
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   ๖) จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยท่ีเกิดจากการดูแลผู้สูงอายุอย่างถูกต้อง โดยท้ิงลง 
ในภาชนะรองรบัทีถ่กูหลกัสุขาภบิาล และระวงัป้องกันไม่ให้เกดิการปนเป้ือนกบัอาหาร และเกิดการแพร่กระจาย
ของเชื้อโรค หรือก่อให้เกิดเหตุร�าคาญต่อบ้านเรือนใกล้เคียง
   ๗) ส่งต่อผู้สูงอายุกรณีที่พบว่ามีเหตุฉุกเฉิน หรือการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บเกิดข้ึน
กับผู้สูงอายุ ตามระบบการส่งต่อและวิธีที่ระบุไว้ในเทศบัญญัตินี้

หมวด ๓
ใบอนุญาต

  

 ข้อ ๑๐ เมื่อพ้นก�าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ใดด�าเนินกิจการ
ที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่นในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 ในการออกใบอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจก�าหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ
เพือ่ป้องกนัอนัตรายต่อสขุภาพของสาธารณชนเพิม่เตมิจากทีก่�าหนดไว้โดยทัว่ไปในเทศบญัญตันิีก้ไ็ด้ใบอนญุาต
ให้ใช้ได้ส�าหรับกิจการประเภทเดียวและส�าหรับสถานที่แห่งเดียว
 ข้อ ๑๑ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผูด้�าเนนิกจิการให้บรกิารดูแลผูส้งูอายทุีบ้่านของผูร้บับรกิารในลกัษณะ
ทีเ่ป็นการค้าจะต้องย่ืนค�าขอรบัใบอนญุาตตามแบบทีก่�าหนดไว้ท้ายเทศบญัญตันิี ้พร้อมกบัเอกสารและหลกัฐาน
ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ส�าเนาบัตรประจ�าตัว (ประชาชน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ อื่นๆระบุ...........)
 (๒) ส�าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 (๓) อื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก�าหนดและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
 ข้อ ๑๒ เมือ่ได้รบัค�าขอรบัใบอนญุาตหรอืค�าขอต่ออายใุบอนญุาต ให้เจ้าพนกังานท้องถิน่ตรวจสอบ
ความถูกต้องของค�าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นค�าขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อด�าเนินการ หากไม่สามารถด�าเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดท�า
บนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลกัฐานยืน่เพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่�าหนด โดยให้เจ้าหน้าที่
และผู้ยื่นค�าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
 เจ้าพนกังานท้องถิน่ต้องออกใบอนญุาตหรอืมีหนงัสือแจ้งค�าส่ังไม่อนญุาตพร้อมด้วยเหตผุลให้ผู้ขออนญุาต
ทราบภายในสามสิบวนันบัแต่วนัได้รับค�าขอซึง่มีรายละเอียดถูกต้องหรอืครบถ้วนตามทีก่�าหนดในเทศบัญญตันิี้
 ในกรณีที่มีเหตุจ�าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค�าสั่งไม่อนุญาต
ได้ภายในก�าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้อง
มีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ�าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก�าหนดเวลาตามวรรคสอง
หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้ง
เป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค�าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส�าเนาแจ้ง 
ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง
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 ข้อ ๑๓ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน(หรือตามที่เห็นสมควร)นับแต่วันที่
ได้รับหนงัสอืแจ้งการอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถิน่ เว้นแต่จะมเีหตอัุนสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนกังานท้องถิน่
ทราบแล้ว 
 ข้อ ๑๔ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันท่ีออกใบอนุญาต 
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ�านาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น
 การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องย่ืนค�าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค�าขอพร้อมกับ
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
 ข้อ ๑๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย 
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
 ข้อ ๑๖ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท�าลาย หรือช�ารุดในสาระที่ส�าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ยืน่ค�าขอรบัใบแทนใบอนญุาตภายในสบิห้าวันนบัแต่วนัทีไ่ด้ทราบถงึการสญูหาย ถกูท�าลาย หรอืช�ารดุ ตามแบบ
ที่ก�าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้
 การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขดังต่อไปนี้
 (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค�าขอรับใบแทนใบอนุญาตน�าส�าเนาบันทึกการแจ้งความ
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
 (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท�าลาย หรือช�ารุดในสาระที่ส�าคัญ ให้ผู้ยื่นค�าขอรับใบแทนใบอนุญาต
น�าใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
 ข้อ ๑๗ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
บทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเง่ือนไขท่ีระบุไว ้
ในใบอนญุาตในเรือ่งทีก่�าหนดไว้เกีย่วกบัการประกอบกจิการตามทีไ่ด้รบัใบอนญุาตตามเทศบญัญตันีิ ้เจ้าพนกังาน
ท้องถิ่นมีอ�านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
 ข้อ ๑๘ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจออกค�าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
 (๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
 (๒) ต้องค�าพพิากษาถงึทีส่ดุว่าได้กระท�าความผดิตามพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕
 (๓) ไม่ปฏบิติัหรอืปฏบิตัไิม่ถกูต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง 
หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องท่ีก�าหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามท่ีได้
รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรง
ต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด�ารงชีพของประชาชน
 ข้อ ๑๙ ค�าสัง่พกัใช้ใบอนญุาตและค�าสัง่เพกิถอนใบอนญุาต ให้ท�าเป็นหนงัสอืแจ้งให้ผูร้บัใบอนญุาต
ทราบ ในกรณทีีไ่ม่พบผูร้บัใบอนญุาต หรอืผูร้บัใบอนญุาตไม่ยอมรบัค�าสัง่ดงักล่าว ให้ส่งค�าสัง่โดยทางไปรษณย์ี
ตอบรับ หรือให้ปิดค�าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล�าเนาหรือส�านักท�าการงานของผู้รับใบอนุญาต 
และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค�าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค�าสั่งไปถึง หรือวันปิดค�าสั่ง แล้วแต่กรณี
 ข้อ ๒๐ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส�าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก�าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
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หมวด ๔
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ

  

 ข้อ ๒๑ อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตด�าเนินกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับ
บริการตามเทศบัญญัตินี้
 (๑) จ�านวนพนักงาน..........คน   ............ บาท
 (๒) จ�านวนพนักงาน..........คน   ............ บาท
 (๓) จ�านวนพนักงาน..........คน   ............ บาท 
 ข้อ ๒๒ ผูไ้ด้รบัใบอนญุาตต้องช�าระค่าธรรมเนยีมการออกใบอนญุาตในวนัทีม่ารบัใบอนญุาตส�าหรบั
กรณทีีเ่ป็นการขอรบัใบอนญุาตครัง้แรก หรอืก่อนใบอนญุาตสิน้อายสุ�าหรบักรณีท่ีเป็นการขอต่ออายใุบอนญุาต 
ตลอดเวลาที่ยังด�าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก�าหนด ให้ช�าระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีก
ร้อยละยี่สิบของจ�านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช�าระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด�าเนินกิจการนั้น
ก่อนถึงก�าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
 ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช�าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด�าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจ�านวน 
 ข้อ ๒๓ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น

หมวด ๕
บทก�าหนดโทษ

  

 ข้อ ๒๔ ผูใ้ดฝ่าฝืนค�าสัง่ของเจ้าพนกังานหรือไม่ปฏบัิตติามเทศบัญญติันีต้้องระวางโทษตามท่ีก�าหนด
ไว้ในบทก�าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
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บทเฉพาะกาล
(ถ้าไม่มีหมวดนี้ให้ตัดออก)

  

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

 ประกาศ ณ วันที่………………....... 

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

  เห็นชอบ

(ลงชื่อ)
 (…………………………)
      ผู้ว่าราชการจังหวัด………………… 
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แบบค�าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการ..................................................................................

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

 ๑. ข้าพเจ้า................................................................................. อาย.ุ..............ปี สญัชาต.ิ...................... 
โดย..............................................................................................................................................ผูม้อี�านาจลงนาม 
แทนนิตบิคุคลปรากฏตาม......................................................................................................................................
ทีอ่ยูเ่ลขที.่..............................หมูท่ี.่..............ตรอก/ซอย.......................................ถนน......................................... 
แขวง/ต�าบล......................................เขต/อ�าเภอ........................................จังหวัด........................................
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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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)..............................................................
ดังนั้น กรุณาน�าเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน..........วันนับตั้งแต่วันนี้
เป็นต้นไป

(ลงชื่อ) ............................................ 
           (...........................................)
ต�าแหน่ง............................................
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ที่ .........................    ส�านักงาน..................................................
..................................................................

             วันที่.........เดือน........................... พ.ศ. ........
เรื่อง ค�าแนะน�าให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ
เรียน ...................................................................................................
อ้างถงึ ใบรบัค�าขออนุญาต/ต่ออายใุบอนญุาต เลขท่ี...............ลงวนัท่ี.........เดอืน.......................พ.ศ. .............

 ตามทีท่่านได้ยืน่ค�าขอรบัใบอนุญาต/ต่ออายใุบอนญุาตประกอบกิจการ...............................................
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับค�าขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น
 เน่ืองจากเจ้าพนกังานได้ตรวจสภาพด้านสขุลกัษณะของสถานที ่เครือ่งมอืหรอือปุกรณ์ ระบบก�าจดั
หรอืบ�าบดัของเสยีและอืน่ๆ ของสถานทีป่ระกอบกจิการของท่านแล้วพบว่ายงัไม่ถกูต้อง ครบถ้วน ตามทีก่�าหนด
ไว้ในข้อก�าหนดของท้องถิ่น ดังนี้
  ๑) .....................................................................................................................................
  ๒) .....................................................................................................................................
  ๓) .....................................................................................................................................
  ๔) .....................................................................................................................................
 ฉะนั้น จึงขอให้ท่านแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์เพื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะได้ด�าเนินการพิจารณา
การอนุญาตต่อไป

                 ขอแสดงความนับถือ

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

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

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

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



197ตัวอย่างร่างเทศบัญญัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ...............................................................  โทร. ............................................
ที่ ........................   วันที่ ......... เดือน........................... พ.ศ. .........
เรื่อง รายงานผลการตรวจสภาพของสถานที่ประกอบกิจการเพื่อประกอบการพิจารณาการอนุญาต
เรียน เจ้าพนักงานท้องถิ่น
 ตามทีร่าชการส่วนท้องถิน่ได้รบัค�าขอรบัใบอนญุาตประกอบกจิการ....................................................
และได้ออกใบรับค�าขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. .......... นั้น
 จากการตรวจสภาพด้านสขุลกัษณะของสถานที ่เครือ่งมอืหรอือปุกรณ์ ระบบก�าจดัหรอืบ�าบดัของเสีย
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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ที่ .........................    ส�านักงาน................................................
................................................................

            วันที่......... เดือน........................... พ.ศ. ........
เรื่อง แจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ..................................................................
เรียน .............................................................................
อ้างถึง ใบรับค�าขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. ..........
สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. ................................................................................................
    ๒. .................................................................................................

 ตามทีท่่านได้ย่ืนค�าขอรบัใบอนญุาตประกอบกจิการ............................................................................
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับค�าขออนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น
 เน่ืองจากมีเหตุจ�าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่สามารถออกใบอนุญาตหรือยังไม่สามารถมีค�าสั่ง
ไม่อนุญาตได้ภายในเวลา ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับค�าขอดังกล่าวดังนี้
   ๑. ..................................................................................
   ๒. ...................................................................................
   ๓. ...................................................................................

 ดังนั้น จึงขอแจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตออกไปเป็นเวลา ๑๕ วันนับแต่วันที่.................. 
และต้องขออภัย มา ณ โอกาสนี้ด้วย
  
                 ขอแสดงความนับถือ

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

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

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

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

              วันที่......... เดือน........................... พ.ศ. ........
เรื่อง แจ้งการอนุญาตประกอบกิจการ.................................................................................................
เรียน .............................................................................
อ้างถึง ใบรับค�าขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. ..........

 ตามทีท่่านได้ยืน่ค�าขอรบัใบอนญุาตประกอบกจิการ.............................................................................
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับค�าขออนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น
 บดัน้ี เจ้าพนกังานท้องถิน่ได้พจิารณาออกใบอนญุาตให้แก่ท่านเรยีบร้อยแล้ว จงึขอให้ท่านมาติดต่อ
ขอรับใบอนุญาต ณ ส�านักงาน............................................................................ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันได้รับ
หนังสือนี้ 
 ทัง้น้ี หากท่านไม่สามารถมารบัใบอนญุาตภายในระยะเวลาดงักล่าว กรณุาแจ้งให้เจ้าพนกังานท้องถิน่
ทราบด้วย
  
                 ขอแสดงความนับถือ

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

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

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

.....................................
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ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ..................................................................

เล่มที่..........เลขที่............./................
 (๑) เจ้าพนกังานท้องถิน่อนุญาตให้........................................................................สญัชาต.ิ...................
อยูบ้่านเลขที.่.............หมูท่ี.่.......ต�าบล.............................อ�าเภอ...........................จงัหวดั......................................
หมายเลขโทรศัพท์...........................................
 ชื่อสถานประกอบกิจการ........................................................... ประเภท........................................ 
ตัง้อยูเ่ลขที.่.....................หมูท่ี.่.........ต�าบล.............................อ�าเภอ...........................จังหวดั..............................
หมายเลขโทรศัพท์..................................
 อตัราค่าธรรมเนยีมปีละ.....................บาท(.........................................................) ตามใบเสรจ็รบัเงนิ
เล่มที่...........เลขที่.................ลงวันที่............................................
 (๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�าหนด
ในข้อก�าหนดของท้องถิ่น
 (๓) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ 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) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ
ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท
 (๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นค�าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาต
สิ้นอายุ

(มีต่อด้านหลัง)
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รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม

วัน/เดือน/ปี

ที่ออกใบอนุญาต

วัน/เดือน/ปี

ที่สิ้นอายุใบอนุญาต

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ)

เจ้าพนักงานท้องถิ่นเล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ปี
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ที่ .........................    ส�านักงาน...................................................
...................................................................

            วันที่......... เดือน........................... พ.ศ. ........
เรื่อง ค�าสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
เรียน .............................................................................
อ้างถึง (๑) ใบรบัค�าขออนญุาต/ต่ออายใุบอนุญาต เลขที.่............ลงวนัที.่.....เดอืน....................พ.ศ. ..............
 (๒) หนังสอืแจ้งค�าแนะน�าให้แก้ไขปรับปรงุสภาพของสถานทีป่ระกอบกิจการ ที.่............ ลว. ..............

 ตามทีท่่านได้ยืน่ค�าขอรบัใบอนุญาต/ต่ออายใุบอนญุาตประกอบกิจการ...............................................
และเจ้าพนักงานได้มีหนังสือแจ้งค�าแนะน�าให้ท่านแก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน ตามที่ก�าหนดไว้ในข้อก�าหนดของท้องถิ่นภายในเวลาที่ก�าหนด ตามที่อ้างถึงนั้น 
 จากการตรวจสอบปรากฏว่าท่านไม่สามารถแก้ไขปรบัปรงุสภาพของสถานทีป่ระกอบกจิการให้ถกูต้อง 
ครบถ้วน ตามที่ก�าหนดไว้ในข้อก�าหนดของท้องถิ่น ดังนี้
  ๑. .....................................................................................................................................
  ๒. .....................................................................................................................................
  ๓. .....................................................................................................................................
  ๔. .....................................................................................................................................
  ๕. .....................................................................................................................................
 ดังนั้น อาศัยอ�านาจตามมาตรา ๕๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีค�าสั่งไม่ออกใบอนุญาตให้ท่านประกอบกิจการตามที่ได้ยื่นค�าขอไว้
 อนึง่ หากท่านไมพ่อใจค�าสัง่นี ้ท่านมสีทิธอิทุธรณ์ต่อรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุได้ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันทราบค�าสั่งนี้
 ทั้งนี้ การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามค�าสั่ง เว้นแต่รัฐมนตรีจะเห็นสมควรให้มีการทุเลา
การบังคับตามค�าสั่งนั้นไว้ชั่วคราว

                 ขอแสดงความนับถือ

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

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

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

..................................... 
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติควบคุมตลาด

พ.ศ. ....
  

หลักการ

 ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมตลาด 

เหตุผล

 โดยทีก่ารด�าเนนิกจิการตลาดทีไ่ม่ถกูต้องด้วยสขุลกัษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน 
และก่อให้เกดิมลพษิต่อสิง่แวดล้อมอกีด้วย สมควรก�าหนดลกัษณะของตลาด สขุลกัษณะในการด�าเนินกิจการตลาด 
สุขลักษณะส�าหรับผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ด�าเนินกิจการตลาด และ
อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ด�าเนินกิจการตลาด จึงตราเทศบัญญัตินี้
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( ร่าง )
เทศบัญญัติเทศบาล……………………..

ควบคุมตลาด 
พ.ศ. ….

 โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมตลาด
 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิประกอบมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา 
๖๕ แห่งพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม เทศบาล……..........โดยความเหน็ชอบ
ของสภาเทศบาล…….........…และผู้ว่าราชการจังหวัด…….......................…จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาล…………….ควบคุมตลาด พ.ศ. ….” 
 ข้อ ๒ เทศบญัญติันีใ้ห้ใช้บงัคบัในเขตเทศบาล………. ตัง้แต่เม่ือได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ทีส่�านกังาน
เทศบาล………..แล้วเจ็ดวัน 
 ข้อ ๓ ในเทศบัญญัตินี้
 “ตลาด” หมายความว่า สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจ�าหน่ายสินค้าประเภท
สัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือของเสียง่าย ทั้งนี้ ไม่ว่า
จะมีการจ�าหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้ส�าหรับให้ผู้ค้า 
ใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจ�าหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจ�าหรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันที่ก�าหนด
 “สินค้า” หมายความว่า สิ่งของที่ซื้อขายกัน
 “อาหาร” หมายความว่า อาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
 “อาหารสด” หมายความว่า อาหารประเภทสตัว์ เนือ้สตัว์ ผกั ผลไม้ และของอืน่ๆ ทีม่สีภาพเป็นของสด 
 “อาหารประเภทเนื้อสัตว์ช�าแหละ” หมายความว่า อาหารสดประเภทเนื้อสัตว์หรือเนื้อสัตว์ที่มี
การช�าแหละ ณ แผงจ�าหน่ายสินค้า 
 “อาหารประเภทปรุงส�าเร็จ” หมายความว่า อาหารท่ีได้ผ่านการท�า ประกอบหรือปรุงส�าเร็จ
พร้อมที่จะรับประทานได้ รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดต่างๆ
 “สุขาภิบาลอาหาร” หมายความว่า การจัดการและควบคุมปัจจัยต่างๆ เพื่อให้อาหารสะอาด 
ปลอดภยัจากเชือ้โรค และสารเคมทีีเ่ป็นพษิซึง่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพอนามยัของผูบ้รโิภค เช่น อาหาร ผูส้มัผสั
อาหาร สถานที่ท�า ประกอบ ปรุง และจ�าหน่ายอาหาร ภาชนะ อุปกรณ์ สัตว์และแมลงที่เป็นพาหะน�าโรค
 “การล้างตลาดตามหลกัการสขุาภบิาล” หมายความว่า การท�าความสะอาดตวัอาคาร แผงจ�าหน่าย
สินค้าในตลาด พื้น ผนัง เพดาน ทางระบายน�้า ตะแกรงดักมูลฝอย บ่อดักไขมัน บ่อพักน�้าเสีย ที่เก็บรวบรวม
หรือที่รองรับมูลฝอย ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ และบริเวณตลาดให้สะอาด ไม่มีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
หยากไย่ ฝุ่นละอองและคราบสกปรก รวมทั้งให้มีการฆ่าเช้ือ ท้ังนี้ สารเคมีท่ีใช้ต้องไม่มีผลกระทบต่อระบบ
บ�าบัดน�้าเสียของตลาด
 “ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนต�าบล……………….. 
 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล………………..
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 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
 ข้อ ๔ ให้นายกเทศมนตรี………….เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอ�านาจ
ออกระเบียบ ประกาศ หรือค�าสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

หมวด ๑
บททั่วไป

 ข้อ ๕ ตลาดแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
 (๑) ตลาดประเภทที่ ๑ ได้แก่ ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร และมีลักษณะตามที่ก�าหนดไว้ในหมวด ๑ 
ส่วนที่ ๑
 (๒) ตลาดประเภทที่ ๒ ได้แก่ ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร และมีลักษณะตามที่ก�าหนดไว้ในหมวด ๑ 
ส่วนที่ ๒
 ข้อ ๖ ที่ตั้งของตลาดต้องอยู่ห่างไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร จากแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ ของเสีย 
โรงเลี้ยงสัตว์ แหล่งโสโครก ที่ก�าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย เว้นแต่จะมี
วิธีการป้องกันซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
 ข้อ ๗ ผู้ด�าเนินกิจการตลาดต้องด�าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�าหนด
ตามเทศบญัญัตนิี ้รวมทัง้กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

หมวด ๒
สุขลักษณะในการด�าเนินกิจการตลาด

  

ส่วนที่ ๑
สุขลักษณะของตลาดประเภทที่ ๑

 ข้อ ๘ ตลาดประเภทที่ ๑ ต้องมีส่วนประกอบของสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง คือ อาคารสิ่งปลูกสร้าง
ส�าหรับผู้ขายของ ที่ขนถ่ายสินค้า ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ ที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย และที่
จอดยานพาหนะ ตามที่ก�าหนดไว้ในส่วนนี้
 ข้อ ๙ อาคารสิ่งปลูกสร้างส�าหรับผู้ขายของต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
 (๑) ถนนรอบอาคารตลาดกว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร และมทีางเข้าออกบริเวณตลาดกว้างไม่น้อยกว่า 
๔ เมตร อย่างน้อยหนึ่งทาง
 (๒) ตัวอาคารตลาดท�าด้วยวัสดุถาวร มั่นคง และแข็งแรง
 (๓) หลังคาสร้างด้วยวัสดุทนไฟ และแข็งแรงทนทาน ความสูงของหลังคาต้องมีความเหมาะสม
กับการระบายอากาศของตลาดนั้น
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 (๔) พื้นท�าด้วยวัสดุถาวร แข็งแรง ไม่ดูดซึมน�้า เรียบ ล้างท�าความสะอาดง่าย ไม่มีน�้าขังและไม่ลื่น
 (๕) ทางเดินภายในอาคารมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร 
 (๖) เครื่องกั้นหรือสิ่งกีดขวางท�าด้วยวัสดุถาวร และแข็งแรง สามารถป้องกันสัตว์ เช่น สุนัข มิให้
เข้าไปในตลาด 
 (๗) การระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ เหมาะสม และไม่มีกลิ่นเหม็นอับ
 (๘) ความเข้มของแสงสว่างในอาคารตลาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลักซ์ 
 (๙) แผงจ�าหน่ายสนิค้าประเภทอาหารท�าด้วยวสัดถุาวร เรยีบ มคีวามลาดเอยีง และท�าความสะอาด
ง่าย มคีวามสูงจากพืน้ไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร มพีืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า ๑.๕ ตารางเมตร และมทีางเข้าออกสะดวก 
โดยมีที่นั่งส�าหรับผู้ขายของแยกต่างหากจากแผง 
 (๑๐) น�้าประปาหรือน�้าสะอาดแบบระบบท่ออย่างเพียงพอส�าหรับล้างสินค้าหรือล้างมือ ทั้งนี ้
ต้องวางท่อในลักษณะที่ปลอดภัย ไม่เกิดการปนเปื้อนจากน�้าโสโครก ไม่ติดหรือทับกับท่อระบายน�้าเสีย
หรือสิ่งปฏิกูล โดย
  (ก) มีที่ล้างอาหารสดอย่างน้อย ๑ จุด และในแต่ละจุดจะต้องมีก๊อกน�้าไม่น้อยกว่า ๓ ก๊อก 
กรณทีีม่แีผงจ�าหน่ายอาหารสดตัง้แต่ ๓๐ แผง ขึน้ไป ต้องจดัให้มทีีล้่างอาหารสด ๑ จดุต่อจ�านวนแผงจ�าหน่าย
อาหารสดทุก ๓๐ แผง เศษของ ๓๐ แผง ถ้าเกิน ๑๕ แผง ให้ถือเป็น ๓๐ แผง
  (ข) มีก๊อกน�้าประจ�าแผงจ�าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ช�าแหละ และแผงจ�าหน่ายอาหาร
ประเภทปรุงส�าเร็จ
  (ค) มทีีเ่กบ็ส�ารองน�า้ในปรมิาณเพยีงพอและสะดวกต่อการใช้ กรณทีีม่แีผงจ�าหน่ายอาหารสด
ต้ังแต่ ๕๐ แผงขึ้นไป ต้องจัดให้มีน�้าส�ารองอย่างน้อย ๕ ลูกบาศก์เมตรต่อจ�านวนแผงจ�าหน่ายอาหารสด
ทุก ๑๐๐ แผง เศษของ ๑๐๐ แผง ถ้าเกิน ๕๐ แผง ให้ถือเป็น ๑๐๐ แผง
 (๑๑) ระบบบ�าบดัน�า้เสยีหรอืน�า้ทิง้ และทางระบายน�า้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ทัง้นี้ 
ให้มีตะแกรงดักมูลฝอยและบ่อดักไขมันด้วย
 (๑๒) การติดตั้งระบบการป้องกันอัคคีภัยตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
 ความใน (๑) และ (๕) มใิห้ใช้บงัคับกบัตลาดทีจ่ดัตัง้ขึน้ก่อนวนัทีก่ฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้บังคับ และมีข้อจ�ากัดเรื่องพื้นที่ซึ่งไม่อาจ
จัดให้มีถนนรอบอาคารตลาด ทางเข้าออกบริเวณตลาด และทางเดินภายในอาคารตามที่ก�าหนดได้
 ข้อ ๑๐ ต้องจดัให้มทีีข่นถ่ายสนิค้าตัง้อยูใ่นบรเิวณหนึง่บรเิวณใดโดยเฉพาะ มพีืน้ทีเ่พยีงพอส�าหรบั
การขนถ่ายสินค้าในแต่ละวัน และสะดวกต่อการขนถ่ายสินค้าและการรักษาความสะอาด 
 ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับตลาดที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้บังคับ และมีข้อจ�ากัดเรื่องพื้นที่ซึ่งไม่อาจ
จัดให้มีที่ขนถ่ายสินค้าตามที่ก�าหนดได้
 ข้อ ๑๑ ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือตามแบบและจ�านวนที่ก�าหนดในกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคาร และต้ังอยู่ในที่เหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด หรือในกรณีท่ีอยู่ในอาคารตลาด
ต้องแยกเป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ มีผนังกั้นโดยไม่ให้มีประตูเปิดสู่บริเวณจ�าหน่ายอาหารโดยตรง 
 ข้อ ๑๒ ต้องจดัให้มทีีเ่กบ็รวบรวมหรือทีร่องรบัมลูฝอย ตามทีก่�าหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคมุ
อาคาร ตัง้อยูน่อกตวัอาคารตลาดและอยูใ่นพืน้ทีท่ีร่ถเกบ็ขนมลูฝอยเข้าออกได้สะดวก มกีารปกปิดและป้องกนั
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ไม่ให้สตัว์เข้าไปคุย้เขีย่ ตามทีเ่จ้าพนกังานท้องถิน่โดยค�าแนะน�าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขเหน็ชอบว่าเหมาะสม
กับตลาดนั้น 
 ข้อ ๑๓ ต้องจัดให้มีที่จอดยานพาหนะอย่างเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก�าหนด

ส่วนที่ ๒
สุขลักษณะของตลาดประเภทที่ ๒

 ข้อ ๑๔ ตลาดประเภทที่ ๒ ต้องจัดให้มีสถานที่ส�าหรับผู้ขายของ ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ 
และที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย ตามที่ก�าหนดไว้ในส่วนนี้
 ข้อ ๑๕ สถานที่ส�าหรับผู้ขายของต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้
 (๑) ทางเดินภายในตลาดมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร
 (๒) บริเวณส�าหรับผู้ขายของประเภทอาหารสดต้องจัดให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ โดยมีลักษณะ
เป็นพื้นเรียบ แข็งแรง ไม่ลื่น สามารถล้างท�าความสะอาดได้ง่าย และไม่มีน�้าขัง เช่น พื้นคอนกรีต พื้นที่ปูด้วย
คอนกรีตส�าเร็จ หรือพื้นลาดด้วยยางแอสฟัลต์
 (๓) แผงจ�าหน่ายสนิค้าประเภทอาหารท�าด้วยวสัดแุขง็แรงทีม่ผีวิเรยีบ ท�าความสะอาดง่าย มคีวามสงู
จากพื้นไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร และอาจเป็นแบบพับเก็บได้
 (๔) น�้าประปาหรือน�้าสะอาดอย่างเพียงพอ และจัดให้มีที่ล้างท�าความสะอาดอาหารและภาชนะ
ในบรเิวณแผงจ�าหน่ายอาหารสด แผงจ�าหน่ายอาหารประเภทเนือ้สตัว์ช�าแหละ และแผงจ�าหน่ายอาหารประเภท
ปรุงส�าเร็จ 
 (๕) ทางระบายน�้าจากจุดที่มีที่ล้าง โดยเป็นรางแบบเปิด ท�าด้วยวัสดุที่มีผิวเรียบ มีความลาดเอียง
ให้สามารถระบายน�า้ได้สะดวก มตีะแกรงดกัมลูฝอยก่อนระบายน�า้ออกสูท่่อระบายน�า้สาธารณะหรือแหล่งน�า้
สาธารณะ และไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร�าคาญแก่ประชาชนข้างเคียง ในกรณีจ�าเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่น
โดยค�าแนะน�าของเจ้าพนกังานสาธารณสขุอาจก�าหนดให้จดัให้มีบ่อดักไขมัน หรอืบ่อพักน�า้เสยี ก่อนระบายน�า้ออก
สู่ท่อระบายน�้าสาธารณะหรือแหล่งน�้าสาธารณะก็ได้
 (๖) กรณีทีม่โีครงสร้างเฉพาะเสาและหลงัคา โครงเหลก็คลมุผ้าใบ เตน็ท์ ร่มหรอืสิง่อืน่ใดในลกัษณะ
เดียวกัน ต้องอยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง 
 ข้อ ๑๖ ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือตามจ�านวนและหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
ทีเ่จ้าพนกังานท้องถิน่ก�าหนดโดยค�าแนะน�าของเจ้าพนกังานสาธารณสขุ และตัง้อยูใ่นทีท่ีเ่หมาะสมนอกสถาน
ที่ขายของ เว้นแต่จะจัดให้มีส้วมเคลื่อนที่ ส้วมสาธารณะ ส้วมเอกชนหรือส้วมของหน่วยงานราชการที่ได้รับ
อนุญาตให้ใช้อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้ ให้มีระยะห่างจากตลาดไม่เกิน ๕๐ เมตร
 ข้อ ๑๗ ต้องจัดให้มีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยอย่างเพียงพอที่จะรองรับปริมาณมูลฝอย 
ในแต่ละวนั และมลีกัษณะเหมาะสมตามทีเ่จ้าพนกังานท้องถิน่ก�าหนดโดยค�าแนะน�าของเจ้าพนักงานสาธารณสขุ
 ข้อ ๑๘ เมื่อผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ ๒ ได้ด�าเนินกิจการต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลา
หนึ่งแล้ว ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าตลาดประเภทที่ ๒ นั้น มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นตลาดประเภทที่ ๑ 
ได้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและผู้รับใบอนุญาตร่วมกันพิจารณาก�าหนดแผนการพัฒนาปรับปรุงตลาดประเภทที่ ๒ 
ให้เป็นตลาดประเภทที่ ๑ ตามเทศบัญญัตินี้ ตามระยะเวลาและขั้นตอนที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก�าหนด
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ส่วนที่ ๓
การด�าเนินกิจการตลาด

 ข้อ ๑๙ การจัดวางสนิค้าในตลาดแต่ละประเภทต้องจดัให้เป็นหมวดหมู่และไม่ปะปนกนั เพือ่สะดวก
ในการดูแลความสะอาดและป้องกันการปนเปื้อนในอาหาร
 ข้อ ๒๐ ก�าหนดเวลาการเปิดและปิดตลาดตั้งแต่เวลา.............น. ถึงเวลา.......... น.
 ข้อ ๒๑ ผูร้บัใบอนญุาตให้จดัต้ังตลาดประเภทที ่๑ ต้องรบัผดิชอบดแูลเกีย่วกบัการบ�ารงุรกัษาตลาด
และการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในตลาดให้ถูกสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
 (๑) บ�ารุงรักษาโครงสร้างต่างๆ ของตลาด ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีตลอดเวลา เช่น ตัวอาคาร 
พื้น ฝ้าเพดาน 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 มิให้มีกลิ่นเหม็นเป็นประจ�าทุกวัน และดูแล
ที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ
 (๓) ดูแลห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือให้อยู่ในสภาพที่สะอาด ใช้การได้ดี และเปิดให้ใช้
ตลอดเวลาที่เปิดตลาด 
 (๔) จดัให้มกีารล้างท�าความสะอาดตลาดเป็นประจ�าทกุวนั โดยเฉพาะแผงจ�าหน่ายอาหารสด และ
แผงจ�าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ช�าแหละ และมีการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลอย่างน้อยเดือนละ
หนึ่งครั้ง ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อ เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค�าแนะน�าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
อาจแจ้งให้มีการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลมากกว่าเดือนละหนึ่งครั้งก็ได้
 (๕) จัดให้มกีารก�าจดัสตัว์หรอืแมลงทีเ่ป็นพาหะน�าโรคภายในบรเิวณตลาดอย่างน้อยเดอืนละหนึง่ครัง้
 (๖) ดูแลแผงจ�าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ช�าแหละมิให้ปล่อยน�้าหรือของเหลวไหลจากแผง
ลงสู่พื้นตลาด และจัดให้มีทางระบายน�้าหรือของเหลวลงสู่ทางระบายน�้าหลักของตลาด 
 ข้อ ๒๒ ผูร้บัใบอนญุาตให้จัดต้ังตลาดประเภทที ่๒ ต้องรบัผดิชอบดแูลเกีย่วกบัการบ�ารงุรกัษาตลาด
และการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในตลาดให้ถูกสุขลักษณะดังต่อไปนี้
 (๑) จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย รวมทั้ง
กรณทีีม่บ่ีอดกัไขมัน บ่อพกัน�า้เสยี และทางระบายน�า้ มใิห้มกีลิน่เหมน็เป็นประจ�าทกุวนั และดแูลทีเ่ก็บรวบรวม
หรือที่รองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ 
 (๒) ดูแลห้องส้วม ที่ปัสสาวะ และอ่างล้างมือ ให้อยู่ในสภาพที่สะอาด ใช้การได้ดี และเปิดให้ใช้
ตลอดเวลาที่เปิดตลาด 
 (๓) จดัให้มกีารล้างท�าความสะอาดตลาดเป็นประจ�าทกุวนั โดยเฉพาะแผงจ�าหน่ายอาหารสด และ
แผงจ�าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ช�าแหละ ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อให้ด�าเนินการล้างตลาด
ตามหลักการสุขาภิบาลตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค�าแนะน�าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขแจ้งให้ปฏิบัติ
 (๔) จดัให้มกีารป้องกนัไม่ให้น�า้หรอืของเหลวไหลจากแผงจ�าหน่ายอาหารประเภทเนือ้สตัว์ช�าแหละ
ลงสู่พื้นตลาด
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 ข้อ ๒๓ เพือ่ประโยชน์ในการป้องกนัเหตรุ�าคาญ มลพษิท่ีเป็นอนัตราย หรอืการระบาดของโรคตดิต่อ 
ผูร้บัใบอนญุาตให้จดัตัง้ตลาดประเภทที ่๑ หรอืตลาดประเภทที ่๒ ต้องไม่กระท�าการและต้องควบคมุดแูลมใิห้
ผู้ใดกระท�าการ ดังต่อไปนี้
 (๑) จ�าหน่ายอาหารที่ไม่สะอาดหรือไม่ปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยอาหารในตลาด
 (๒) น�าสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในตลาด เว้นแต่สัตว์ที่น�าไปขังไว้ในที่ขังสัตว์เพื่อจ�าหน่าย
 (๓) ฆ่าหรอืช�าแหละสัตว์ใหญ ่เช่น โค กระบอื แพะ แกะหรอืสกุร ในตลาด รวมทัง้ฆ่าหรอืช�าแหละ
สัตว์ปีกในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ในเขตท้องที่นั้น
 (๔) สะสมหรือหมักหมมสิ่งหนึ่งสิ่งใดในตลาด จนท�าให้สถานที่สกปรก รกรุงรัง เป็นเหตุร�าคาญ 
เกิดมลพิษที่เป็นอันตราย หรือเป็นที่เพาะพันธุ์สัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะน�าโรค
 (๕) ถ่ายเทหรอืทิง้มลูฝอยหรอืสิง่ปฏกูิลในทีอ่ื่นใด นอกจากทีซ่ึ่งจดัไว้ส�าหรับรองรับมูลฝอยหรือสิง่ปฏกูิล
 (๖) ท�าให้น�้าใช้ในตลาดเกิดความสกปรกจนเป็นเหตุให้เป็นหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 (๗) ก่อหรือจุดไฟไว้ในลักษณะซึ่งอาจเป็นที่เดือดร้อนหรือเกิดอันตรายแก่ผู้อื่น
 (๘) ใช้ตลาดเป็นที่พักอาศัยหรือเป็นที่พักค้างคืน
 (๙) กระท�าการอืน่ใดทีอ่าจก่อให้เกิดเหตรุ�าคาญ มลพิษทีเ่ป็นอนัตราย หรอืการระบาดของโรคตดิต่อ 
เช่น เสียงดัง แสงกระพริบ ความสั่นสะเทือน หรือมีกลิ่นเหม็น

ส่วนที่ ๔
ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด

 ข้อ ๒๔ ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติและให้ความร่วมมือกับผู้รับใบอนุญาต
ให้จัดตั้งตลาด เจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้าพนักงานสาธารณสุข ในเรื่องดังต่อไปนี้
 (๑) การจัดระเบียบและกฎเกณฑ์ในการรักษาความสะอาดของตลาด
 (๒) การจัดหมวดหมู่สินค้า
 (๓) การดูแลความสะอาดแผงจ�าหน่ายสินค้าของตน
 (๔) การรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่เหมาะสม
 (๕) การล้างตลาด
 (๖) การเข้ารับการฝึกอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารและอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ก�าหนดโดยค�าแนะน�าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
 (๗) การตรวจสขุภาพตามทีเ่จ้าพนกังานท้องถิน่ก�าหนดโดยค�าแนะน�าของเจ้าพนกังานสาธารณสขุ
 ข้อ ๒๕ ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติเก่ียวกับสินค้าและแผงจ�าหน่ายสินค้า 
ดังต่อไปนี้
 (๑) ให้วางสินค้าบนแผงจ�าหน่ายสินค้าหรือขอบเขตท่ีก�าหนด โดยห้ามวางสินค้าล�้าแผงจ�าหน่าย
สินค้าหรือขอบเขตที่ก�าหนด และห้ามวางสินค้าสูงจนอาจเกิดอันตรายหรือส่งผลกระทบต่อระบบการระบาย
อากาศ และแสงสว่าง ทั้งนี้ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก�าหนดโดยค�าแนะน�าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
 (๒) ห้ามวางสินค้าประเภทวัตถุอันตรายปะปนกับสินค้าประเภทอาหาร 
 (๓) ให้วางสนิค้าประเภทอาหาร เครือ่งดืม่ และภาชนะอปุกรณ์ในขอบเขตทีก่�าหนด โดยสงูจากพืน้
ตลาดไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร 
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 (๔) ห้ามเก็บสนิค้าประเภทอาหารไว้ใต้แผงจ�าหน่ายสินค้า เว้นแต่อาหารในภาชนะบรรจทุีปิ่ดสนทิ
ตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร หรืออาหารที่มีการป้องกันการเน่าเสียและปกปิดมิดชิด ทั้งนี้ ต้องมีการรักษา
ความสะอาดและป้องกันสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะน�าโรค 
 (๕) ไม่ใช้แสงหรือวัสดุอื่นใดที่ท�าให้ผู้บริโภคมองเห็นอาหารต่างไปจากสภาพที่เป็นจริง 
 (๖) ห้ามต่อเติมแผงจ�าหน่ายสินค้า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค�าแนะน�า
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
 ข้อ ๒๖ ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องมีสุขอนามัยส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้
 (๑) มสีขุภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคตดิต่อ ไม่เป็นโรคทีส่งัคมรงัเกยีจ หรอืไม่เป็นพาหะน�าโรคติดต่อ 
เช่น อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย บิด ไข้สุกใส หัด คางทูม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเรื้อนในระยะติดต่อ
หรือในระยะทีป่รากฏอาการเป็นทีร่งัเกยีจแก่สงัคม โรคผิวหนงัทีน่่ารงัเกยีจ ไวรสัตบัอกัเสบชนดิเอ ไข้หวดัใหญ่
รวมถงึไข้หวัดใหญ่ทีติ่ดต่อมาจากสตัว์ และโรคตามทีเ่จ้าพนกังานท้องถิน่ก�าหนดโดยค�าแนะน�าของเจ้าพนกังาน
สาธารณสุข 
 (๒) ในระหว่างขายสินค้าต้องแต่งกายสุภาพ สะอาด เรียบร้อย หรือตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถ่ิน
ก�าหนดโดยค�าแนะน�าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
 (๓) ในระหว่างขายสินค้าประเภทอาหารต้องปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส่วนบุคคล เช่น ไม่ไอ 
หรอืจามรดอาหาร ไม่ใช้มอืหยบิจับอาหารทีพ่ร้อมรับประทานโดยตรง ล้างมอืให้สะอาดก่อนหยบิหรอืจับอาหาร 
ไม่สูบบุหรี่หรือดื่มสุรา เป็นต้น
 ข้อ ๒๗ ผูข้ายของและผูช่้วยขายของในตลาดต้องปฏบิตัใิห้ถกูสขุลกัษณะในการจ�าหน่าย ท�า ประกอบ 
ปรุง เก็บหรือสะสมอาหาร และการรักษาความสะอาดของภาชนะ น�้าใช้และของใช้ต่างๆ ดังต่อไปนี้
 (๑) อาหารที่ขายต้องสะอาด และปลอดภัยตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยอาหาร 
 (๒) อาหารสดเฉพาะสัตว์ เนื้อสัตว์ และอาหารทะเล ต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิไม่เกิน ๕ องศา
เซลเซียส ในตู้เย็นหรือแช่น�้าแข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ
 (๓) การจ�าหน่ายอาหารประเภทปรุงส�าเร็จต้องใช้เครื่องใช้ ภาชนะท่ีสะอาด และต้องมีอุปกรณ์
ปกปิดอาหารเพื่อป้องกันการปนเปื้อน และรักษาอุปกรณ์ปกปิดอาหารนั้นให้สะอาดและใช้การได้ดีอยู่เสมอ 
 (๔) ในกรณีที่เป็นแผงจ�าหน่ายอาหาร ซึ่งมีการท�า ประกอบ และปรุงอาหาร ต้องจัดสถานที่ไว้
ให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะเพื่อการนั้นและต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร
 (๕) เครื่องมือ เครื่องใช้ และภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้ เช่น เขียง เครื่องขูดมะพร้าว จาน ชาม ช้อน
และส้อม ตะเกียบ แก้วน�้า เป็นต้น ต้องสะอาดและปลอดภัย มีการล้างท�าความสะอาดและจัดเก็บที่ถูกต้อง

หมวด ๓
ใบอนุญาต

  

 ข้อ ๒๘ ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งตลาด เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
 การเปลีย่นแปลง ขยายหรอืลดสถานทีห่รอืบริเวณทีใ่ช้เป็นตลาดภายหลงัจากทีเ่จ้าพนกังานท้องถ่ิน
ได้ออกใบอนญุาตให้จัดตัง้ตลาดตามวรรคหน่ึงแล้วจะกระท�าได้ต่อเมือ่ได้รบัอนญุาตเป็นหนงัสอืจากเจ้าพนกังาน
ท้องถิ่นด้วย
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 ความในข้อนี้มิให้ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถ่ินหรือองค์กรของรัฐ
ที่ได้จัดตั้งตลาดขึ้นตามอ�านาจหน้าท่ี แต่ในการด�าเนินกิจการตลาดจะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาต
ตามบทบัญญัติอืน่แห่งเทศบญัญติันีแ้ละพระราชบญัญติัการสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วย และให้เจ้าพนกังานท้องถ่ิน 
มีอ�านาจก�าหนดเงื่อนไขเป็นหนังสือให้ผู้จัดตั้งตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้
 ข ้อ ๒๙ ผู ้ใดประสงค์จะจัดต้ังตลาดจะต้องยื่นค�าขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีก�าหนดไว้
ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 
 (๑) ส�าเนาบัตรประจ�าตัว (ประชาชน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ อื่นๆระบุ...........)
 (๒) ส�าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 (๓) อื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก�าหนดและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
 ข้อ ๓๐ เมือ่ได้รบัค�าขอรบัใบอนญุาตหรอืค�าขอต่ออายใุบอนญุาต ให้เจ้าพนกังานท้องถิน่ตรวจสอบ
ความถูกต้องของค�าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นค�าขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อด�าเนินการ หากไม่สามารถด�าเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดท�า
บนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลกัฐานยืน่เพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่�าหนด โดยให้เจ้าหน้าที่
และผู้ยื่นค�าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
 เจ้าพนักงานท้องถ่ินต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค�าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสบิวนันบัแต่วนัได้รบัค�าขอซึง่มรีายละเอยีดถกูต้องหรอืครบถ้วนตามทีก่�าหนด
ในเทศบัญญัตินี้
 ในกรณีที่มีเหตุจ�าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค�าสั่งไม่อนุญาต
ได้ภายในก�าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้องมี
หนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ�าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก�าหนดเวลาตามวรรคสอง
หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้ง
เป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค�าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส�าเนาแจ้ง 
ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง
 ข้อ ๓๑ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน(หรือตามที่เห็นสมควร)นับแต่วันที่
ได้รับหนงัสอืแจ้งการอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถิน่ เว้นแต่จะมเีหตอัุนสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนกังานท้องถิน่
ทราบแล้ว 
 ข้อ ๓๒ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และ
ให้ใช้ได้เพียงในเขตอ�านาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น
 การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องย่ืนค�าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค�าขอพร้อมกับ
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
 ข้อ ๓๓ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย 
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
 ข้อ ๓๔ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท�าลาย หรือช�ารุดในสาระที่ส�าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ยืน่ค�าขอรบัใบแทนใบอนญุาตภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัทีไ่ด้ทราบถงึการสญูหาย ถกูท�าลาย หรอืช�ารดุ ตามแบบ
ที่ก�าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้



212 ตัวอย่างร่างเทศบัญญัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

 การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขดังต่อไปนี้
 (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค�าขอรับใบแทนใบอนุญาตน�าส�าเนาบันทึกการแจ้งความ
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
 (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท�าลาย หรือช�ารุดในสาระที่ส�าคัญ ให้ผู้ยื่นค�าขอรับใบแทนใบอนุญาต
น�าใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
 ข้อ ๓๕ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
บทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเง่ือนไขท่ีระบุไว ้
ในใบอนุญาตในเรือ่งทีก่�าหนดไว้เกีย่วกบัการประกอบกจิการตามทีไ่ด้รบัใบอนญุาตตามเทศบญัญตันีิ ้เจ้าพนกังาน
ท้องถิ่นมีอ�านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
 ข้อ ๓๖ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจออกค�าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
 (๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
 (๒) ต้องค�าพพิากษาถงึทีส่ดุว่าได้กระท�าความผดิตามพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕
 (๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไว ้ในใบอนุญาตในเรื่องท่ีก�าหนดไว ้ เ ก่ียวกับ
การประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้น 
ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสม
กับการด�ารงชีพของประชาชน
 ข้อ ๓๗ ค�าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค�าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท�าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู ้รับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีท่ีไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค�าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค�าสั่ง
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดค�าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล�าเนาหรือส�านักท�าการ
งานของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค�าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค�าสั่งไปถึง หรือ 
วันปิดค�าสั่ง แล้วแต่กรณี
 ข้อ ๓๘ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส�าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก�าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

หมวด ๔
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ

  

 ข้อ ๓๙ ผู ้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีก�าหนดไว้
ท้ายเทศบัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาตส�าหรับกรณีท่ีเป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาต
สิ้นอายุส�าหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังด�าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม 
ภายในเวลาที่ก�าหนด ให้ช�าระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ�านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช�าระ เว้นแต่
ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด�าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก�าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
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 ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช�าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด�าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจ�านวน 
 ข้อ ๔๐ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น

หมวด ๕
บทก�าหนดโทษ

  

 ข้อ ๔๑ ผูใ้ดฝ่าฝืนค�าสัง่ของเจ้าพนกังานหรือไม่ปฏบัิตติามเทศบัญญติันีต้้องระวางโทษตามท่ีก�าหนด
ไว้ในบทก�าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

บทเฉพาะกาล
(ถ้าไม่มีหมวดนี้ให้ตัดออก)

  

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

 ประกาศ ณ วันที่………………....... 

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

  เห็นชอบ

(ลงชื่อ)
 (…………………………)
      ผู้ว่าราชการจังหวัด…………………
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อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาล……………………..

ควบคุมตลาด
พ.ศ. ….

  

 ค�าชี้แจง อัตราค่าธรรมเนียมควรพิจารณาก�าหนดให้เป็นไปตามความเหมาะสม เช่น ขนาดพื้นที่ 
จ�านวนสิ่งของ 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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แบบค�าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการ..................................................................................

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

 ๑. ข้าพเจ้า................................................................................. อาย.ุ..............ปี สญัชาต.ิ...................... 
โดย..............................................................................................................................................ผูม้อี�านาจลงนาม 
แทนนิตบิคุคลปรากฏตาม......................................................................................................................................
ทีอ่ยูเ่ลขที.่..............................หมูท่ี.่..............ตรอก/ซอย.......................................ถนน......................................... 
แขวง/ต�าบล......................................เขต/อ�าเภอ........................................จังหวัด........................................
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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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)..............................................................
ดังนั้น กรุณาน�าเอกสารหลักฐานท่ียังไม่ครบทั้งหมดมาย่ืนต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินภายใน...........วันนับตั้งแต่
วันนี้เป็นต้นไป

(ลงชื่อ) ............................................ 
           (...........................................)
ต�าแหน่ง............................................
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ที่ .........................    ส�านักงาน..................................................
..................................................................

              วันที่.........เดือน........................... พ.ศ. ........
เรื่อง ค�าแนะน�าให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ
เรียน ...................................................................................................
อ้างถงึ ใบรบัค�าขออนุญาต/ต่ออายใุบอนญุาต เลขท่ี...............ลงวนัท่ี..........เดอืน.....................พ.ศ. ..............

 ตามทีท่่านได้ยืน่ค�าขอรบัใบอนุญาต/ต่ออายใุบอนญุาตประกอบกิจการ...............................................
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับค�าขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น
 เน่ืองจากเจ้าพนกังานได้ตรวจสภาพด้านสขุลกัษณะของสถานที ่เครือ่งมอืหรอือปุกรณ์ ระบบก�าจัด
หรอืบ�าบดัของเสยีและอืน่ๆ ของสถานทีป่ระกอบกจิการของท่านแล้วพบว่ายงัไม่ถกูต้อง ครบถ้วน ตามทีก่�าหนด
ไว้ในข้อก�าหนดของท้องถิ่น ดังนี้
  ๑) .....................................................................................................................................
  ๒) .....................................................................................................................................
  ๓) .....................................................................................................................................
  ๔) .....................................................................................................................................
 ฉะนั้น จึงขอให้ท่านแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์เพื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะได้ด�าเนินการพิจารณา
การอนุญาตต่อไป

                 ขอแสดงความนับถือ

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

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

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

.....................................
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ...............................................................  โทร. ............................................
ที่ ........................   วันที่ ......... เดือน........................... พ.ศ. .........
เรื่อง รายงานผลการตรวจสภาพของสถานที่ประกอบกิจการเพื่อประกอบการพิจารณาการอนุญาต
เรียน เจ้าพนักงานท้องถิ่น
 ตามทีร่าชการส่วนท้องถิน่ได้รบัค�าขอรบัใบอนญุาตประกอบกจิการ....................................................
และได้ออกใบรับค�าขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. .......... นั้น
 จากการตรวจสภาพด้านสขุลกัษณะของสถานที ่เครือ่งมอืหรอือปุกรณ์ ระบบก�าจดัหรอืบ�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

      



219ตัวอย่างร่างเทศบัญญัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

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
 เน่ืองจากมีเหตุจ�าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่สามารถออกใบอนุญาตหรือยังไม่สามารถมีค�าสั่ง
ไม่อนุญาตได้ภายในเวลา ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับค�าขอดังกล่าวดังนี้
   ๑. ..................................................................................
   ๒. ...................................................................................
   ๓. ...................................................................................

 ดังนั้น จึงขอแจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตออกไปเป็นเวลา ๑๕ วันนับแต่วันที่.................. 
และต้องขออภัย มา ณ โอกาสนี้ด้วย
  
                 ขอแสดงความนับถือ

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

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

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

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

              วันที่......... เดือน........................... พ.ศ. ........
เรื่อง แจ้งการอนุญาตประกอบกิจการ.................................................................................................
เรียน .............................................................................
อ้างถึง ใบรับค�าขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. ..........

 ตามทีท่่านได้ยืน่ค�าขอรบัใบอนญุาตประกอบกจิการ.............................................................................
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับค�าขออนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น
 บดันี ้เจ้าพนกังานท้องถิน่ได้พจิารณาออกใบอนญุาตให้แก่ท่านเรยีบร้อยแล้ว จงึขอให้ท่านมาติดต่อ
ขอรับใบอนุญาต ณ ส�านักงาน............................................................................ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันได้รับ
หนังสือนี้ 
 ทัง้นี ้หากท่านไม่สามารถมารบัใบอนญุาตภายในระยะเวลาดงักล่าว กรณุาแจ้งให้เจ้าพนกังานท้องถิน่
ทราบด้วย
  
                 ขอแสดงความนับถือ

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

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

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

.....................................
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ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ..................................................................

เล่มที่..........เลขที่............./................
 (๑) เจ้าพนกังานท้องถิน่อนุญาตให้........................................................................สญัชาต.ิ...................
อยูบ้่านเลขที.่.............หมูท่ี.่.......ต�าบล.............................อ�าเภอ...........................จงัหวดั......................................
หมายเลขโทรศัพท์...........................................
 ชื่อสถานประกอบกิจการ........................................................... ประเภท........................................ 
ตัง้อยูเ่ลขที.่.....................หมูท่ี.่.........ต�าบล.............................อ�าเภอ...........................จังหวดั..............................
หมายเลขโทรศัพท์..................................
 อตัราค่าธรรมเนยีมปีละ.....................บาท(.........................................................) ตามใบเสรจ็รบัเงนิ
เล่มที่...........เลขที่.................ลงวันที่............................................
 (๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�าหนด
ในข้อก�าหนดของท้องถิ่น
 (๓) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ 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) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ
ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท
 (๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นค�าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาต
สิ้นอายุ

(มีต่อด้านหลัง)
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รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม

วัน/เดือน/ปี

ที่ออกใบอนุญาต

วัน/เดือน/ปี

ที่สิ้นอายุใบอนุญาต

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ)

เจ้าพนักงานท้องถิ่นเล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ปี
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ที่ .........................    ส�านักงาน...................................................
...................................................................

            วันที่......... เดือน........................... พ.ศ. ........
เรื่อง ค�าสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
เรียน .............................................................................
อ้างถึง (๑) ใบรบัค�าขออนญุาต/ต่ออายใุบอนุญาต เลขที.่............ลงวนัที.่.....เดอืน....................พ.ศ. ..............
 (๒) หนังสอืแจ้งค�าแนะน�าให้แก้ไขปรบัปรงุสภาพของสถานท่ีประกอบกจิการ ท่ี............ ลว. ..............

 ตามทีท่่านได้ยืน่ค�าขอรบัใบอนุญาต/ต่ออายใุบอนญุาตประกอบกิจการ...............................................
และเจ้าพนักงานได้มีหนังสือแจ้งค�าแนะน�าให้ท่านแก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน ตามที่ก�าหนดไว้ในข้อก�าหนดของท้องถิ่นภายในเวลาที่ก�าหนด ตามที่อ้างถึงนั้น 
 จากการตรวจสอบปรากฏว่าท่านไม่สามารถแก้ไขปรบัปรงุสภาพของสถานทีป่ระกอบกจิการให้ถกูต้อง 
ครบถ้วน ตามที่ก�าหนดไว้ในข้อก�าหนดของท้องถิ่น ดังนี้
  ๑. .....................................................................................................................................
  ๒. .....................................................................................................................................
  ๓. .....................................................................................................................................
  ๔. .....................................................................................................................................
  ๕. .....................................................................................................................................
 ดังนั้น อาศัยอ�านาจตามมาตรา ๕๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีค�าสั่งไม่ออกใบอนุญาตให้ท่านประกอบกิจการตามที่ได้ยื่นค�าขอไว้
 อนึง่ หากท่านไมพ่อใจค�าสัง่นี ้ท่านมสีทิธอิทุธรณ์ต่อรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุได้ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันทราบค�าสั่งนี้
 ทั้งนี้ การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามค�าสั่ง เว้นแต่รัฐมนตรีจะเห็นสมควรให้มีการทุเลา
การบังคับตามค�าสั่งนั้นไว้ชั่วคราว

                 ขอแสดงความนับถือ

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

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

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

.....................................  
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติควบคุมสถานที่จ�าหน่ายอาหาร

พ.ศ. ....
  

หลักการ

 ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมสถานที่จ�าหน่ายอาหาร 

เหตุผล

 โดยทีก่ารด�าเนนิกจิการสถานทีจ่�าหน่ายอาหารทีไ่ม่ถกูต้องด้วยสขุลกัษณะอาจเป็นอนัตรายต่อสขุภาพ
ของประชาชน และก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สมควรก�าหนดสุขลักษณะในการด�าเนินกิจการ
สถานท่ีจ�าหน่ายอาหาร หลกัเกณฑ์การอนญุาตให้ด�าเนนิกจิการสถานทีจ่�าหน่ายอาหาร หลกัเกณฑ์การแจ้งเพือ่ขอ
หนังสือรับรองการแจ้งให้ด�าเนินกิจการสถานที่จ�าหน่ายอาหาร และอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
และการออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ด�าเนินกิจการสถานที่จ�าหน่ายอาหาร จึงตราเทศบัญญัตินี้
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( ร่าง )
เทศบัญญัติเทศบาล……………………..

ควบคุมสถานที่จ�าหน่ายอาหาร 
พ.ศ. ….

  

 โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมสถานที่จ�าหน่ายอาหาร
 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมประกอบมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ 
มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
เทศบาล……..........…โดยความเหน็ชอบของสภาเทศบาล…….........…และผูว่้าราชการจงัหวดั…….......................
จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาล……….ควบคุมสถานที่จ�าหน่ายอาหาร พ.ศ. ….” 
 ข้อ ๒ เทศบญัญตันิีใ้ห้ใช้บงัคบัในเขตเทศบาล………. ตัง้แต่เมือ่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผยทีส่�านกังาน
เทศบาล………..แล้วเจ็ดวัน 
 ข้อ ๓ ในเทศบัญญัตินี้
 “สถานทีจ่�าหน่ายอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานท่ี หรอืบรเิวณใด ๆ  ท่ีมใิช่ท่ีหรอืทางสาธารณะ
ที่จัดไว้เพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนส�าเร็จและจ�าหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้ทันที ทั้งนี้ ไม่ว่า
จะเป็นการจ�าหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้ส�าหรับการบริโภค ณ ที่นั้น หรือน�าไปบริโภคที่อื่นก็ตาม
 “อาหารสด” หมายความว่า อาหารประเภทสตัว์ เนือ้สตัว์ ผกั ผลไม้ และของอืน่ๆ ทีม่สีภาพเป็นของสด
 “อาหารประเภทปรุงส�าเร็จ” หมายความว่า อาหารที่ได้ผ่านการท�า ประกอบหรือปรุงส�าเร็จ
พร้อมที่จะรับประทานได้ รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดต่างๆ 
 “อาหารแห้ง” หมายความว่า อาหารที่ผ่านกระบวนการท�าให้แห้งโดยการอบ รมควัน ตากแห้ง 
หรือวิธีการอื่นใด เพื่อลดปริมาณความชื้นที่มีอยู่ในอาหารลงและเก็บรักษาไว้ได้นานขึ้น
 “เครื่องปรุงรส” หมายความว่า สิ่งที่ใช้ในกระบวนการปรุงอาหารให้มีรูปแบบ รสชาติ กลิ่นรส 
ชวนรับประทาน เช่น เกลือ น�้าปลา น�้าส้มสายชู ซอส ผงชูรส รวมทั้งเครื่องเทศ สมุนไพร มัสตาร์ด เป็นต้น
 “วัตถุเจือปนอาหาร” หมายความว่า วัตถุท่ีตามปกติมิได้ใช้เป็นอาหารหรือเป็นส่วนประกอบ 
ที่ส�าคัญของอาหาร ไม่ว่าวัตถุน้ันจะมีคุณค่าทางอาหารหรือไม่ก็ตาม แต่ใช้เจือปนในอาหารเพื่อประโยชน์
ทางเทคโนโลยีการผลิต การแต่งสีอาหาร การปรุงแต่งกลิ่นรสอาหาร การบรรจุ การเก็บรักษา หรือการขนส่ง 
ซ่ึงมีผลต่อคณุภาพหรอืมาตรฐานหรือลกัษณะของอาหาร ทัง้นีใ้ห้หมายความรวมถึงวตัถุทีม่ไิด้เจอืปนในอาหาร 
แต่มีภาชนะบรรจุไว้เฉพาะแล้วใส่รวมอยู่กับอาหารเพื่อประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นด้วย เช่น วัตถุกันชื้น วัตถุ
ดูดออกซิเจน เป็นต้น
 ความในวรรคหน่ึง ไม่รวมถงึสารอาหารทีเ่ติมเพือ่เพิม่หรอืปรบัให้คงคณุค่าทางโภชนาการของอาหาร 
เช่น โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต วิตามิน เกลือแร่ 
 “ผูส้มัผสัอาหาร” หมายความว่า บคุคลทีเ่กีย่วข้องกบัอาหารตัง้แต่กระบวนการเตรียม ปรงุ ประกอบ 
จ�าหน่ายและเสิร์ฟอาหาร รวมถึงการล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์
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 “ผู้ประกอบกจิการ” หมายความว่า บุคคลหรอืนติบิคุคลทีไ่ด้รบัใบอนุญาตหรอืหนงัสอืรบัรองการแจ้ง
จัดตั้งสถานที่จ�าหน่ายอาหารและให้หมายความรวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุม ก�ากับ ดูแล การด�าเนินการ
ของสถานที่จ�าหน่ายอาหารนั้น 
 “ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาล..................
 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรี………………..
 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
 ข้อ ๔ ให้นายกเทศมนตร…ี………………….เป็นผูร้กัษาการให้เป็นไปตามเทศบญัญตันิี ้และให้มอี�านาจ
ออกระเบียบ ประกาศ หรือค�าสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

หมวด ๑
บททั่วไป

 ข้อ ๕ ผู้ด�าเนินกิจการสถานที่จ�าหน่ายอาหารต้องด�าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขทีก่�าหนดตามเทศบญัญติันี ้รวมทัง้กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญตัิ
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�าหรับ
บริโภคอาหารต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
 (๑) พ้ืนบริเวณที่ใช้ท�า ประกอบ ปรุงอาหารต้องท�าด้วยวัสดุแข็งแรง สะอาด ไม่ช�ารุด และ
ท�าความสะอาดง่าย
 (๒) กรณีที่มีผนัง หรือเพดานต้องท�าด้วยวัสดุแข็งแรง สะอาด ไม่ช�ารุด
 (๓) มีการระบายอากาศเพียงพอ และในกรณีท่ีสถานท่ีจ�าหน่ายอาหารเข้าข่ายสถานท่ีสาธารณะ
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองสขุภาพของผูไ้ม่สูบบหุรี ่ต้องปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองสขุภาพ
ของผู้ไม่สูบบุหรี่
 (๔) มีความเข้มของแสงสว่างเพียงพอตามความเหมาะสมในแต่ละบริเวณ 
 (๕) มีที่ล้างมือและอุปกรณ์ส�าหรับล้างมือที่ถูกสุขลักษณะ
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 (๖) โต๊ะที่ใช้เตรียม ปรุงอาหาร หรือที่จ�าหน่ายอาหาร สูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร และ
ท�าด้วยวัสดุที่ท�าความสะอาดง่าย มีสภาพดี
 (๗) โต๊ะเก้าอี้ที่จัดไว้ส�าหรับบริโภคอาหารท�าด้วยวัสดุแข็งแรง สะอาด ไม่ช�ารุด
 (๘) น�้าใช้เป็นน�้าประปา ยกเว้นกรณีท่ีไม่มีน�้าประปาให้ใช้น�้าที่มีคุณภาพเทียบเท่าน�้าประปา
หรือเป็นไปตามค�าแนะน�าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
 (๙) ภาชนะบรรจุน�้าใช้ต้องสะอาด ปลอดภัย และสภาพดี
 ข้อ ๗ สถานที่จ�าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับมูลฝอย โดยมีถังรองรับมูลฝอยที่มีสภาพดี 
ไม่รั่วซึม ไม่ดูดซับน�้า มีฝาปิดมิดชิด แยกเศษอาหารจากมูลฝอยประเภทอื่น และต้องดูแลรักษาความสะอาด
ถังรองรับมูลฝอยและบริเวณโดยรอบตัวถังรองรับมูลฝอยอย่างสม�่าเสมอ ท้ังนี้การจัดการเก่ียวกับมูลฝอย
และถังรองรับมูลฝอยให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของท้องถิ่นเรื่องการจัดการมูลฝอย
 ข้อ ๘ สถานที่จ�าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับส้วมดังต่อไปนี้
 (๑) ต้องจัดให้มีหรือจัดหาห้องส้วมที่มีสภาพดี พร้อมใช้ ไว้บริการ และมีจ�านวนเพียงพอ 
 (๒) ห้องส้วมต้องสะอาด มีการระบายอากาศที่ดี มีแสงสว่างเพียงพอ 
 (๓) มีอ่างล้างมือที่ถูกสุขลักษณะและมีอุปกรณ์ส�าหรับล้างมือจ�านวนเพียงพอ 
 (๔) ห้องส้วมต้องแยกเป็นสดัส่วน โดยประตูไม่เปิดโดยตรงสู่บรเิวณท่ีเตรยีม ท�า ประกอบ ปรงุอาหาร 
ทีเ่ก็บ ทีจ่�าหน่ายและทีบ่รโิภคอาหาร ทีล้่างและทีเ่กบ็ภาชนะอปุกรณ์ เว้นแต่จะมกีารจดัการห้องส้วมให้สะอาด
อยู่เสมอ และมีฉากปิดกั้นที่เหมาะสม ทั้งนี้ ประตูห้องส้วมต้องปิดตลอดเวลา
 ข้อ ๙ จัดให้มีมาตรการ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือส�าหรับป้องกันอัคคีภัยจากการใช้เช้ือเพลิง
ในการท�า ประกอบ ปรุงอาหาร

ส่วนที่ ๒
สุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการท�า ประกอบ ปรุง การเก็บรักษาและการจ�าหน่ายอาหาร

 ข้อ ๑๐ สถานที่จ�าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารสดตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 (๑) อาหารสดที่น�ามาประกอบ และปรุงอาหารต้องเป็นอาหารสดที่มีคุณภาพดี สะอาด และ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
 (๒) อาหารสดต้องเกบ็รกัษาในอณุหภมูทิีเ่หมาะสม และเกบ็เป็นสดัส่วน มกีารปกปิด ไม่วางบนพืน้
หรือบริเวณที่อาจท�าให้อาหารปนเปื้อนได้ 
 ข้อ ๑๑ สถานท่ีจ�าหน่ายอาหารต้องมีการจดัการเกีย่วกบัอาหารแห้ง อาหารในภาชนะบรรจทุีปิ่ดสนทิ 
เครื่องปรุงรส และวัตถุเจือปนอาหาร ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 (๑) อาหารแห้งต้องสะอาด ปลอดภัย ไม่มีการปนเปื้อนและมีการเก็บอย่างเหมาะสม
 (๒) อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เครื่องปรุงรส วัตถุเจือปนอาหาร และสิ่งอื่นที่น�ามาใช้
ในกระบวนการประกอบหรือปรุงอาหารต้องปลอดภัย ได้มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
 ข้อ ๑๒ สถานที่จ�าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารประเภทปรุงส�าเร็จตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
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 (๑) อาหารประเภทปรงุส�าเรจ็ต้องเกบ็ในภาชนะท่ีสะอาด ปลอดภยั และมีการป้องกนัการปนเป้ือน 
วางสูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร
 (๒) มีการควบคุมคุณภาพอาหารประเภทปรุงส�าเร็จให้สะอาด ปลอดภัยส�าหรับการบริโภค
ตามชนิดของอาหาร 
 ข้อ ๑๓ น�า้ด่ืมและเครือ่งดืม่ทีใ่ช้ในสถานทีจ่�าหน่ายอาหารต้องมคีณุภาพและมาตรฐานตามกฎหมาย
ว่าด้วยอาหาร บรรจุในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิด และป้องกันการปนเปื้อน วางสูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ 
เซนติเมตร ในกรณีที่เป็นน�้าดื่มหรือเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ต้องวางสูงจากพื้นอย่างน้อย ๑๕ 
เซนติเมตร และต้องท�าความสะอาดพื้นผิวภายนอกของภาชนะบรรจุให้สะอาดก่อนน�ามาให้บริการ
 ข้อ ๑๔ สถานที่จ�าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับน�้าแข็งตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 (๑) ใช้น�้าแข็งที่สะอาด มีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
 (๒) เกบ็ในภาชนะทีส่ะอาด สภาพด ีมฝีาปิด วางสงูจากพืน้อย่างน้อย ๑๕ เซนตเิมตร ปากขอบภาชนะ
สูงจากพ้ืนอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร ไม่วางในบริเวณท่ีอาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนและต้องไม่ระบายน�้า
จากถังน�้าแข็งลงสู่พื้นบริเวณที่วางภาชนะ
 (๓) ใช้อุปกรณ์ที่สะอาด มีด้าม ส�าหรับคีบหรือตักน�้าแข็งโดยเฉพาะ
 (๔) ต้องไม่น�าอาหาร หรือสิ่งของอย่างอื่นไปแช่รวมกับน�้าแข็งส�าหรับบริโภค
 ข้อ ๑๕ สถานทีจ่�าหน่ายอาหารซึง่มทีีจั่ดไว้ส�าหรบับรโิภคอาหาร ต้องจดัให้มช้ีอนกลางส�าหรบัอาหาร
ที่รับประทานร่วมกัน 
 ข้อ ๑๖ สถานที่จ�าหน่ายอาหารต้องจัดเก็บสารเคมี สารท�าความสะอาด วัตถุมีพิษ หรือวัตถุที่อาจเป็น
อันตรายต่ออาหารและการน�าอาหารมาบริโภค แยกบริเวณเป็นสัดส่วนต่างหากไม่ปะปนกับอาหาร ต้องติดฉลาก
และป้ายให้เหน็ชดัเจนพร้อมทัง้มคี�าเตอืนและค�าแนะน�าเมือ่เกดิอบุติัภยัจากสารดงักล่าว กรณท่ีีมกีารเปลีย่นถ่าย
สารเคมีจากภาชนะบรรจุเดิม 
 ห้ามน�าภาชนะบรรจุสารเคมี สารท�าความสะอาด วัตถุมีพิษ หรือวัตถุที่อาจเป็นอันตรายต่ออาหาร
และการน�าอาหารมาบริโภคมาใช้บรรจอุาหาร และห้ามน�าภาชนะบรรจุอาหารมาใช้บรรจุสารเคมี สารท�าความสะอาด 
วัตถุมีพิษ หรือวัตถุที่อาจเป็นอันตรายต่ออาหารและการน�าอาหารมาบริโภคโดยเด็ดขาด

ส่วนที่ ๓
สุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องใช้อื่นๆ และน�้าใช้

 ข้อ ๑๗ สถานทีจ่�าหน่ายอาหารต้องมกีารจดัการเกีย่วกบัภาชนะบรรจอุาหาร อปุกรณ์ และเครือ่งใช้ 
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 (๑) ภาชนะบรรจุอาหาร อุปกรณ์และเครื่องใช้ต่างๆ ต้องสะอาดและท�าจากวัสดุที่ปลอดภัย เหมาะสม
กับอาหารแต่ละประเภท มีสภาพดี ไม่ช�ารุดและมีการป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม 
 (๒) มกีารจดัเก็บภาชนะบรรจอุาหาร อปุกรณ์ และเครือ่งใช้ไว้ในทีส่ะอาด โดยวางสงูจากพืน้อย่างน้อย 
๖๐ เซนติเมตร และมีการปกปิดหรือป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม
 (๓) ตู้เย็น ตู้แช่ หรืออุปกรณ์เก็บรักษาคุณภาพอาหารด้วยความเย็นอื่นๆ ต้องสะอาด มีสภาพดี 
ไม่ช�ารุด มีประสิทธิภาพเหมาะสมในการเก็บรักษาคุณภาพอาหาร 



229ตัวอย่างร่างเทศบัญญัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

 (๔) ตู้อบ เตาอบ เตาไมโครเวฟ อุปกรณ์ประกอบหรือปรุงอาหารด้วยความร้อนอื่นๆ หรืออุปกรณ์
เตรียมอาหาร ต้องสะอาด มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สภาพดี ไม่ช�ารุด
 ข้อ ๑๘ สถานที่จ�าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับการท�าความสะอาดภาชนะบรรจุอาหาร 
อุปกรณ์ และเครื่องใช้ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
 (๑) ภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ที่รอการท�าความสะอาด ต้องเก็บในที่ที่สามารถป้องกันสัตว์
และแมลงน�าโรคได้
 (๒) ท�าความสะอาดภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ให้สะอาด ด้วยวิธีการตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
และใช้สารท�าความสะอาดที่เหมาะสม โดยปฏิบัติตามค�าแนะน�าการใช้สารท�าความสะอาดนั้นๆ จากผู้ผลิต 

ส่วนที่ ๔
สุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร

 ข้อ ๑๙ ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะดังต่อไปนี้
 (๑) ต้องมสีขุภาพร่างกายแขง็แรง ไม่เป็นโรคตดิต่อ ไม่เป็นโรคทีส่งัคมรงัเกยีจ หรอืไม่เป็นพาหะน�า
โรคติดต่อ ได้แก่ อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย บิด ไข้สุกใส หัด คางทูม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเรื้อน
ในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ 
ไข้หวัดใหญ่รวมถงึไข้หวดัใหญ่ทีติ่ดต่อมาจากสตัว์ และโรคอืน่ๆตามท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินก�าหนดโดยค�าแนะน�า
ของเจ้าพนกังานสาธารณสขุ หากเจ็บป่วยต้องหยดุปฏิบติังานและรกัษาตัวให้หายก่อนจงึกลับมาปฏบัิติงานต่อไป 
 (๒) ผู้ประกอบกจิการและผูส้มัผสัอาหารต้องผ่านการอบรมตามหลกัเกณฑ์ วธิกีารทีร่ฐัมนตรกี�าหนด
 (๓) ผู้สัมผัสอาหารต้องแต่งกายสะอาด และเป็นแบบที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนสู่อาหารได้ 
 (๔) ผูส้มัผัสอาหารต้องล้างมือและปฏบัิตตินในการเตรยีม ปรงุ ประกอบ จ�าหน่ายและเสร์ิฟอาหาร 
ให้ถูกสุขลักษณะ และไม่กระท�าการใดๆที่จะท�าให้เกิดการปนเปื้อนต่ออาหารหรือก่อให้เกิดโรคได้ 
 (๕) ต้องปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามค�าสั่งเจ้าพนักงานท้องถ่ินโดยค�าแนะน�า
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ส่วนที่ ๕
การป้องกันมิให้เกิดเหตุร�าคาญและการป้องกันโรคติดต่อ

 ข้อ ๒๐ สถานที่จ�าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับน�้าเสียดังต่อไปนี้
 (๑) ต้องมีการระบายน�้าได้ดี ไม่มีน�้าขัง และไม่มีเศษอาหารตกค้าง
 (๒) ต้องมีการแยกเศษอาหารและไขมันไปก�าจดัก่อนระบายน�า้ทิง้ออกสูร่ะบบระบายน�า้ และน�า้ทิง้
ต้องได้มาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 ข้อ ๒๑ สถานที่จ�าหน่ายอาหารต้องไม่ก่อให้เกิดเหตุร�าคาญ 
 ข้อ ๒๒ สถานทีจ่�าหน่ายอาหารต้องจดัให้มกีารป้องกนัควบคมุสตัว์และแมลงน�าโรค รวมถงึสตัว์เลีย้ง
ตามที่รัฐมนตรีก�าหนด
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ส่วนที่ ๖
การป้องกันอัคคีภัยและอันตราย

 ข้อ ๒๓ ห้ามใช้ก๊าซหุงต้มเป็นเชื้อเพลิงในการท�า ประกอบ หรือปรุงอาหารบริเวณโต๊ะรับประทาน
อาหารในสถานที่จ�าหน่ายอาหาร 
 ข้อ ๒๔ ห้ามใช้เมทานอลหรอืเมทลิแอลกอฮอล์เป็นเช้ือเพลิงในการท�า ประกอบ ปรงุ หรอือุน่อาหาร
ในสถานที่จ�าหน่ายอาหาร เว้นแต่เป็นการใช้แอลกอฮอล์แข็งส�าหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
ต้องได้รับมาตรฐานตามที่ก�าหนดไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หมวด ๓
ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง

  

ส่วนที่ ๑
ใบอนุญาต

 ข้อ ๒๕ ผูใ้ดจะจดัตัง้สถานทีจ่�าหน่ายอาหารในอาคารหรอืพืน้ทีใ่ดซึง่มพีืน้ทีเ่กนิสองร้อยตารางเมตร
และมิใช่เป็นการขายของในตลาดต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 ข้อ ๒๖ ผูใ้ดประสงค์จะขอจดัตัง้สถานทีจ่�าหน่ายอาหารในอาคารหรอืพืน้ทีใ่ดซึง่มพีืน้ทีเ่กนิสองร้อย
ตารางเมตรจะต้องยืน่ค�าขอรับใบอนญุาตตามแบบทีก่�าหนดไว้ท้ายเทศบัญญติันี ้พร้อมกบัเอกสารและหลกัฐาน
ดังต่อไปนี้
 (๑) ส�าเนาบัตรประจ�าตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่นๆระบุ....................)
 (๒) ส�าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 (๓) อื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก�าหนดและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
 ข้อ ๒๗ เมือ่ได้รบัค�าขอรบัใบอนญุาตหรอืค�าขอต่ออายใุบอนญุาต ให้เจ้าพนกังานท้องถิน่ตรวจสอบ
ความถูกต้องของค�าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นค�าขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อด�าเนินการ หากไม่สามารถด�าเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดท�า
บนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลกัฐานยืน่เพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่�าหนด โดยให้เจ้าหน้าที่
และผู้ยื่นค�าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
 เจ้าพนักงานท้องถ่ินต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค�าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสบิวนันบัแต่วนัได้รบัค�าขอซึง่มรีายละเอยีดถกูต้องหรอืครบถ้วนตามทีก่�าหนด
ในเทศบัญญัตินี้
 ในกรณีที่มีเหตุจ�าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค�าสั่งไม่อนุญาต
ได้ภายในก�าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้องมี
หนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ�าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก�าหนดเวลาตามวรรคสอง
หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้ง
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เป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค�าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส�าเนาแจ้ง 
ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง
 ข้อ ๒๘ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน(หรือตามที่เห็นสมควร)นับแต่วันที่
ได้รับหนงัสอืแจ้งการอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถิน่ เว้นแต่จะมเีหตอัุนสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนกังานท้องถิน่
ทราบแล้ว 
 ข้อ ๒๙ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และ
ให้ใช้ได้เพียงในเขตอ�านาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น
 การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องย่ืนค�าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค�าขอพร้อมกับ
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
 ข้อ ๓๐ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย 
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
 ข้อ ๓๑ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท�าลาย หรือช�ารุดในสาระที่ส�าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ยืน่ค�าขอรบัใบแทนใบอนญุาตภายในสบิห้าวันนบัแต่วนัทีไ่ด้ทราบถงึการสญูหาย ถกูท�าลาย หรอืช�ารดุ ตามแบบ
ที่ก�าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้
 การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขดังต่อไปนี้
 (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค�าขอรับใบแทนใบอนุญาตน�าส�าเนาบันทึกการแจ้งความ
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
 (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท�าลาย หรือช�ารุดในสาระที่ส�าคัญ ให้ผู้ยื่นค�าขอรับใบแทนใบอนุญาต
น�าใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
 ข้อ ๓๒ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว ้
ในใบอนญุาตในเรือ่งทีก่�าหนดไว้เกีย่วกบัการประกอบกจิการตามทีไ่ด้รบัใบอนญุาตตามเทศบญัญตันีิ ้เจ้าพนกังาน
ท้องถิ่นมีอ�านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
 ข้อ ๓๓ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจออกค�าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
 (๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
 (๒) ต้องค�าพพิากษาถงึทีส่ดุว่าได้กระท�าความผดิตามพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕
 (๓) ไม่ปฏบิติัหรอืปฏบิตัไิม่ถกูต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง 
หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก�าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่
ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรง
ต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด�ารงชีพของประชาชน
 ข้อ ๓๔ ค�าส่ังพกัใช้ใบอนุญาตและค�าส่ังเพกิถอนใบอนญุาต ให้ท�าเป็นหนงัสอืแจ้งให้ผูร้บัใบอนญุาตทราบ 
ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค�าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค�าสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ  
หรือให้ปิดค�าส่ังนัน้ไว้ในท่ีเปิดเผยเหน็ได้ง่าย ณ ภมูลิ�าเนาหรอืส�านกัท�าการงานของผูร้บัใบอนญุาต และให้ถือว่า
ผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค�าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค�าสั่งไปถึง หรือวันปิดค�าสั่ง แล้วแต่กรณี
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 ข้อ ๓๕ ผูถู้กสัง่เพกิถอนใบอนญุาตจะขอรบัใบอนญุาตส�าหรับการประกอบกจิการท่ีถูกเพกิถอนใบอนญุาต
อีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก�าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

ส่วนที่ ๒
หนังสือรับรองการแจ้ง

 ข้อ ๓๖ ผูใ้ดจะจดัตัง้สถานทีจ่�าหน่ายอาหารในอาคารหรอืพืน้ท่ีใดซ่ึงมีพืน้ทีไ่ม่เกนิสองร้อยตารางเมตร
และมใิช่เป็นการขายของในตลาดต้องแจ้งต่อเจ้าพนกังานท้องถิน่เพือ่ขอรบัหนงัสอืรบัรองการแจ้งก่อนการจดัต้ัง
 ข้อ ๓๗ ผู้ใดประสงค์จะขอจัดต้ังสถานที่จ�าหน่ายอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซ่ึงมีพื้นที่ไม่เกิน
สองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดจะต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่ก�าหนดไว้
ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
 (๑) ส�าเนาบัตรประจ�าตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่นๆระบุ......................)
 (๒) ส�าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 (๓) อื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก�าหนดและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
 ข้อ ๓๘ เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้ง ให้ออกใบรับแก่ผู้แจ้งเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการ
ประกอบกิจการตามที่แจ้งได้ชั่วคราวในระหว่างเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังมิได้ออกหนังสือรับรองการแจ้ง
 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจการแจ้งให้ถูกต้องตามแบบที่ก�าหนดในเทศบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง 
ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้งภายในเจ็ดวันท�าการ
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
 ในใบรับแจ้งหรือหนังสือรับรองการแจ้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะก�าหนดเงื่อนไขให้ผู้แจ้งหรือผู้ได้รับ
หนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้
 ในกรณีทีก่ารแจ้งไม่ถกูต้องหรอืไม่สมบรูณ์ให้เจ้าพนกังานท้องถิน่แจ้งให้ผูแ้จ้งทราบเพือ่ด�าเนนิการ
แก้ไขหรอืเพิ่มเตมิ หากไม่สามารถด�าเนินการไดใ้นขณะนัน้ ให้จดัท�าบนัทึกความบกพรอ่งและรายการเอกสาร
หรอืหลักฐานยืน่เพิม่เติมภายในเจด็วนันบัแต่วนัทีไ่ด้รบัแจ้ง โดยให้เจ้าหน้าทีแ่ละผูย้ืน่ค�าขอลงนามไว้ในบนัทกึ
น้ันด้วย ถ้าผู้แจ้งไม่ด�าเนนิการแก้ไขให้ถกูต้องภายในเจด็วนัท�าการนบัแต่วนัทีไ่ด้รบัแจ้งจากเจ้าพนกังานท้องถิน่ 
ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่มอี�านาจสัง่ให้การแจ้งของผูแ้จ้งเป็นอนัสิน้ผล แต่ถ้าผูแ้จ้งได้ด�าเนนิการแก้ไขภายในเวลา
ทีก่�าหนดแล้ว ให้เจ้าพนกังานท้องถิน่ออกหนงัสอืรบัรองการแจ้งให้ผูแ้จ้งภายในเจด็วนัท�าการนบัแต่วนัทีไ่ด้รบั
การแจ้งซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องตามแบบที่ก�าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้
 ข้อ ๓๙ ผูไ้ด้รบัหนงัสอืรบัรองการแจ้งต้องแสดงหนงัสอืรบัรองการแจ้งไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย 
ณ สถานที่ด�าเนินกิจการตลอดเวลาที่ด�าเนินกิจการ
 ข้อ ๔๐ ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย ถูกท�าลาย หรือช�ารุดในสาระที่ส�าคัญ ให้ผู้ได้รับ
หนงัสอืรบัรองการแจ้งยืน่ขอรบัใบแทนหนังสอืรบัรองการแจ้งภายในสบิห้าวนันบัแต่วนัทีไ่ด้ทราบถงึการสญูหาย 
ถูกท�าลาย หรือช�ารุด ตามแบบที่ก�าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้
 การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขดังต่อไปนี้
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 (๑) ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย ให้ผู้ยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง น�าส�าเนา
บันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นประกอบด้วย
 (๒) ในกรณีหนังสอืรับรองการแจ้งถกูท�าลาย หรือช�ารุดในสาระทีส่�าคญั ให้ผูย้ืน่ขอรบัใบแทนหนงัสอื
รับรองการแจ้งน�าใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
 ข้อ ๔๑ เมื่อผู ้แจ้งประสงค์จะเลิกกิจการหรือโอนการด�าเนินกิจการให้แก่บุคคลอื่นให้แจ้ง
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบด้วย
 ข้อ ๔๒ ในกรณีที่ผู ้ด�าเนินกิจการใดด�าเนินกิจการตามท่ีระบุไว้ในเทศบัญญัตินี้โดยมิได้แจ้ง
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเคยได้รับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เพราะเหตุที่ฝ่าฝืน
ด�าเนินกิจการโดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาแล้วครั้งหนึ่ง ยังฝ่าฝืนด�าเนินกิจการโดยมิได้แจ้งต่อ
เจ้าพนกังานท้องถิน่ต่อไป ให้เจ้าพนกังานท้องถิน่มอี�านาจสัง่ให้ผูน้ัน้หยดุด�าเนนิกจิการไว้จนกว่าจะได้ด�าเนนิการ
แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ถ้ายังฝ่าฝืนอีกให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจสั่งห้ามการด�าเนินกิจการนั้นไว้
ตามเวลาที่ก�าหนดซึ่งต้องไม่เกินสองปีก็ได้

หมวด ๔
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ

  

 ข้อ ๔๓ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต หรือผู้แจ้งมีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ก�าหนดไว้
ท้ายเทศบญัญตันิีใ้นวนัทีม่ารบัใบอนญุาตส�าหรับกรณทีีเ่ป็นการขอรบัใบอนญุาตครัง้แรกและก่อนใบอนญุาตสิน้อายุ
ส�าหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต หรือในวันท่ีมาแจ้งและก่อนวันครบรอบปีของทุกปีตลอดเวลา
ที่ยังด�าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาท่ีก�าหนด ให้ช�าระค่าปรับเพิ่มข้ึนอีกร้อยละยี่สิบ 
ของจ�านวนค่าธรรมเนียมท่ีค้างช�าระ เว้นแต่ผู ้แจ้งจะได้บอกเลิกการด�าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก�าหนด 
การเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
 ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช�าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด�าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจ�านวน
 ข้อ ๔๔ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น

หมวด ๔
บทก�าหนดโทษ

  

 ข้อ ๔๕ ผูใ้ดฝ่าฝืนค�าสัง่ของเจ้าพนกังานหรือไม่ปฏบัิตติามเทศบัญญติันีต้้องระวางโทษตามท่ีก�าหนด
ไว้ในบทก�าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
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บทเฉพาะกาล
(ถ้าไม่มีหมวดนี้ให้ตัดออก)

  

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

 ประกาศ ณ วันที่………………....... 

 
      (ลงชื่อ)

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

  เห็นชอบ

(ลงชื่อ)
 (…………………………)
      ผู้ว่าราชการจังหวัด…………………
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อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาล……………………..

ควบคุมสถานที่จ�าหน่ายอาหาร
พ.ศ. ….

  

 ค�าชี้แจง อัตราค่าธรรมเนียมควรพิจารณาก�าหนดให้เป็นไปตามความเหมาะสม เช่น ขนาดพื้นที่ 
จ�านวนสิ่งของ 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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แบบค�าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการ..................................................................................

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

 ๑. ข้าพเจ้า................................................................................. อาย.ุ..............ปี สญัชาต.ิ...................... 
โดย..............................................................................................................................................ผูม้อี�านาจลงนาม 
แทนนิตบิคุคลปรากฏตาม......................................................................................................................................
ทีอ่ยูเ่ลขที.่..............................หมูท่ี.่..............ตรอก/ซอย.......................................ถนน......................................... 
แขวง/ต�าบล......................................เขต/อ�าเภอ........................................จังหวัด........................................
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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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 กรณุาน�าเอกสารหลกัฐานทีย่งัไม่ครบทัง้หมดมายืน่ต่อเจ้าพนกังานท้องถิน่ภายใน..........วนันบัตัง้แต่วนั
นี้เป็นต้นไป

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



238 ตัวอย่างร่างเทศบัญญัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

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

              วันที่.........เดือน........................... พ.ศ. ........
เรื่อง ค�าแนะน�าให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ
เรียน ...................................................................................................
อ้างถงึ ใบรบัค�าขออนุญาต/ต่ออายใุบอนญุาต เลขท่ี...............ลงวนัท่ี.........เดอืน.....................พ.ศ. ...............

 ตามทีท่่านได้ยืน่ค�าขอรบัใบอนุญาต/ต่ออายใุบอนญุาตประกอบกิจการ...............................................
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับค�าขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น
 เน่ืองจากเจ้าพนกังานได้ตรวจสภาพด้านสขุลกัษณะของสถานที ่เครือ่งมอืหรอือปุกรณ์ ระบบก�าจดั
หรอืบ�าบดัของเสยีและอืน่ๆ ของสถานทีป่ระกอบกจิการของท่านแล้วพบว่ายงัไม่ถกูต้อง ครบถ้วน ตามทีก่�าหนด
ไว้ในข้อก�าหนดของท้องถิ่น ดังนี้
  ๑) .....................................................................................................................................
  ๒) .....................................................................................................................................
  ๓) .....................................................................................................................................
  ๔) .....................................................................................................................................
 ฉะนั้น จึงขอให้ท่านแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์เพื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะได้ด�าเนินการพิจารณา
การอนุญาตต่อไป

                 ขอแสดงความนับถือ

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

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

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

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



239ตัวอย่างร่างเทศบัญญัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ...............................................................  โทร. ............................................
ที่ ........................   วันที่ ......... เดือน........................... พ.ศ. .........
เรื่อง รายงานผลการตรวจสภาพของสถานที่ประกอบกิจการเพื่อประกอบการพิจารณาการอนุญาต
เรียน เจ้าพนักงานท้องถิ่น
 ตามทีร่าชการส่วนท้องถิน่ได้รบัค�าขอรบัใบอนญุาตประกอบกจิการ....................................................
และได้ออกใบรับค�าขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. .......... นั้น
 จากการตรวจสภาพด้านสขุลกัษณะของสถานที ่เครือ่งมอืหรอือปุกรณ์ ระบบก�าจดัหรอืบ�าบดัของเสีย
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

      



240 ตัวอย่างร่างเทศบัญญัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

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
 เน่ืองจากมีเหตุจ�าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่สามารถออกใบอนุญาตหรือยังไม่สามารถมีค�าสั่ง
ไม่อนุญาตได้ภายในเวลา ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับค�าขอดังกล่าวดังนี้
   ๑. ..................................................................................
   ๒. ...................................................................................
   ๓. ...................................................................................

 ดังนั้น จึงขอแจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตออกไปเป็นเวลา ๑๕ วันนับแต่วันที่.................. 
และต้องขออภัย มา ณ โอกาสนี้ด้วย
  
                 ขอแสดงความนับถือ

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

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

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

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



241ตัวอย่างร่างเทศบัญญัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

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

             วันที่......... เดือน........................... พ.ศ. ........
เรื่อง แจ้งการอนุญาตประกอบกิจการ.................................................................................................
เรียน .............................................................................
อ้างถึง ใบรับค�าขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. ..........

 ตามทีท่่านได้ยืน่ค�าขอรบัใบอนญุาตประกอบกจิการ.............................................................................
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับค�าขออนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น
 บดัน้ี เจ้าพนกังานท้องถิน่ได้พจิารณาออกใบอนญุาตให้แก่ท่านเรยีบร้อยแล้ว จงึขอให้ท่านมาติดต่อ
ขอรับใบอนุญาต ณ ส�านักงาน............................................................................ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันได้รับ
หนังสือนี้ 
 ทัง้น้ี หากท่านไม่สามารถมารบัใบอนญุาตภายในระยะเวลาดงักล่าว กรณุาแจ้งให้เจ้าพนกังานท้องถิน่
ทราบด้วย
  
                 ขอแสดงความนับถือ

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

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

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

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



242 ตัวอย่างร่างเทศบัญญัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ..................................................................

เล่มที่..........เลขที่............./................
 (๑) เจ้าพนกังานท้องถิน่อนุญาตให้........................................................................สญัชาต.ิ...................
อยูบ้่านเลขที.่.............หมูท่ี.่.......ต�าบล.............................อ�าเภอ...........................จงัหวดั......................................
หมายเลขโทรศัพท์...........................................
 ชื่อสถานประกอบกิจการ........................................................... ประเภท........................................ 
ตัง้อยูเ่ลขที.่.....................หมูท่ี.่.........ต�าบล.............................อ�าเภอ...........................จังหวดั..............................
หมายเลขโทรศัพท์..................................
 อตัราค่าธรรมเนยีมปีละ.....................บาท(.........................................................) ตามใบเสรจ็รบัเงนิ
เล่มที่...........เลขที่.................ลงวันที่............................................
 (๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�าหนด
ในข้อก�าหนดของท้องถิ่น
 (๓) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ 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) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ
ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท
 (๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นค�าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาต
สิ้นอายุ

(มีต่อด้านหลัง)



243ตัวอย่างร่างเทศบัญญัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม

วัน/เดือน/ปี

ที่ออกใบอนุญาต

วัน/เดือน/ปี

ที่สิ้นอายุใบอนุญาต

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ)

เจ้าพนักงานท้องถิ่นเล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ปี



244 ตัวอย่างร่างเทศบัญญัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

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

            วันที่......... เดือน........................... พ.ศ. ........
เรื่อง ค�าสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
เรียน .............................................................................
อ้างถึง (๑) ใบรับค�าขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต เลขที่............ลงวันที่.........เดือน..............พ.ศ. .......
 (๒) หนงัสอืแจ้งค�าแนะน�าให้แก้ไขปรบัปรงุสภาพของสถานทีป่ระกอบกจิการ ที.่.......... ลว. .............

 ตามทีท่่านได้ยืน่ค�าขอรบัใบอนุญาต/ต่ออายใุบอนญุาตประกอบกิจการ...............................................
และเจ้าพนักงานได้มีหนังสือแจ้งค�าแนะน�าให้ท่านแก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน ตามที่ก�าหนดไว้ในข้อก�าหนดของท้องถิ่นภายในเวลาที่ก�าหนด ตามที่อ้างถึงนั้น 
 จากการตรวจสอบปรากฏว่าท่านไม่สามารถแก้ไขปรบัปรงุสภาพของสถานทีป่ระกอบกจิการให้ถกูต้อง 
ครบถ้วน ตามที่ก�าหนดไว้ในข้อก�าหนดของท้องถิ่น ดังนี้
  ๑. .....................................................................................................................................
  ๒. .....................................................................................................................................
  ๓. .....................................................................................................................................
  ๔. .....................................................................................................................................
  ๕. .....................................................................................................................................
 ดังนั้น อาศัยอ�านาจตามมาตรา ๕๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีค�าสั่งไม่ออกใบอนุญาตให้ท่านประกอบกิจการตามที่ได้ยื่นค�าขอไว้
 อนึง่ หากท่านไมพ่อใจค�าสัง่นี ้ท่านมสีทิธอิทุธรณ์ต่อรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุได้ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันทราบค�าสั่งนี้
 ทั้งนี้ การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามค�าสั่ง เว้นแต่รัฐมนตรีจะเห็นสมควรให้มีการทุเลา
การบังคับตามค�าสั่งนั้นไว้ชั่วคราว

                 ขอแสดงความนับถือ

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

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

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

..................................... 
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แบบค�าขอแจ้ง
จัดตั้งสถานที่จ�าหน่ายอาหาร

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

  ๑. ข้าพเจ้า.............................................................................. อาย.ุ..............ปี สญัชาต.ิ................... 
โดย......................................................................................................................................ผูม้อี�านาจลงนามแทน 
นิตบิคุคลปรากฏตาม.............................................................................................................................................. 
ทีอ่ยูเ่ลขที.่.............................หมูที่.่..............ตรอก/ซอย.......................................ถนน..........................................
แขวง/ต�าบล........................................เขต/อ�าเภอ...........................................จงัหวดั...........................................
หมายเลขโทรศัพท์...............................................................ผู้ขอแจ้ง
 ๒. ชือ่สถานประกอบกจิการ.........................................................ประเภท..........................................
มพ้ืีนที.่..............ตารางเมตร ตัง้อยูเ่ลขที.่...........หมูท่ี.่.......ต�าบล..............................อ�าเภอ.................................
จังหวัด..................................หมายเลขโทรศัพท์.....................................
 ๓. พร้อมค�าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้วดังนี้
  (๑) ส�าเนาบตัรประจ�าตัว(ประชาชน ข้าราชการ พนกังานรฐัวสิาหกจิ อืน่ๆ ระบ.ุ..........................)
ของผู้แทนนิติบุคคลและผู้รับมอบอ�านาจ(ถ้ามี)
  (๒) ส�าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง ได้แก่.......................................................................
.....................................................................................................................................................................
  (๓) หลกัฐานทีแ่สดงการเป็นผู้มอี�านาจลงนามแทนนติบุิคคลและใบมอบอ�านาจ(ในกรณท่ีีมกีาร
มอบอ�านาจ)
  (๔) ส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
  (๕) เอกสารและหลกัฐานอืน่ ๆ  ตามท่ีราชการส่วนท้องถ่ินประกาศก�าหนด ได้แก่...........................
....................................................................................................................................................................
 ขอรับรองว่าข้อความในค�าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ

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

ค�าขอเลขที่......./...........

(เจ้าหน้าที่กรอก)
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ส่วนของเจ้าหน้าที่

ใบรับแจ้ง
ชือ่สถานประกอบกจิการ...................................................................ประเภท........................................................
มพีืน้ที.่....................ตารางเมตร ตัง้อยูเ่ลขที.่.................หมูท่ี.่............ต�าบล........................................................
อ�าเภอ.............................จังหวัด..................................หมายเลขโทรศัพท์.....................................
เลขที่............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..............
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ
    ไม่ครบ ได้แก่ ...............................................................................
...........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

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

ส่วนของผู้แจ้ง

ใบรับแจ้ง
ชือ่สถานประกอบกจิการ......................................................................ประเภท.....................................................
มพีืน้ที.่....................ตารางเมตร ตัง้อยูเ่ลขที.่.................หมูท่ี.่..........ต�าบล..........................................................
อ�าเภอ.............................จังหวัด..................................หมายเลขโทรศัพท์.....................................
เลขที่............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..............
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ
    ไม่ครบ ได้แก่ ...............................................................................
...........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

      (ลงชื่อ)  ........................................... 
                (.......................................)
      ต�าแหน่ง...........................................
        เจ้าพนักงานท้องถิ่น
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หนังสือรับรองการแจ้ง
จัดตั้งสถานที่จ�าหน่ายอาหาร

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

 (๑) เจ้าพนกังานท้องถิน่ออกหนังสอืรบัรองการแจ้งให้....................................................................
สญัชาต.ิ...............อยูบ้่านเลขที.่.............หมูท่ี.่...........ต�าบล.....................................อ�าเภอ...................................
จังหวัด...............................หมายเลขโทรศัพท์.....................................
 ชื่อสถานประกอบกิจการ............................................. ประเภท..........................มีพื้นที่..............
ตารางเมตร ตั้งอยู่เลขที่................หมู่ที่...........ต�าบล........................................อ�าเภอ.......................................
จังหวัด..................................หมายเลขโทรศัพท์.....................................
 เสียค่าธรรมเนยีมปีละ...................บาท(..............................................................) ตามใบเสรจ็รบัเงนิ
เล่มที่...........เลขที่.................ลงวันที่............................................
 (๒) ผู้รบัหนังสอืรับรองการแจ้งต้องปฏบัิติตามหลกัเกณฑ์ วธิกีารและเงือ่นไขท่ีก�าหนดในข้อก�าหนด
ของท้องถิ่น
 (๓) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ
  ๓.๑) .........................................................................................
  ๓.๒) .........................................................................................
  ๓.๓) .........................................................................................
 (๔) หนังสือรับรองการแจ้งฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่..........เดือน............................พ.ศ. ............ 

      (ลงชื่อ)   ........................................... 
       (.......................................)
      ต�าแหน่ง...........................................
         เจ้าพนักงานท้องถิ่น    
 
ค�าเตือน (๑) ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ 
สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท
 (๒) ผูร้บัหนงัสอืรบัรองการแจ้งต้องเสยีค่าธรรมเนยีมต่อราชการส่วนท้องถิน่ทกุปีตามก�าหนดเวลา 
หากฝ่าฝืนจะต้องเสียค่าปรับเพิ่มอีกร้อยละ ๒๐ ของค่าธรรมเนียมที่ค้างช�าระ

(มีต่อด้านหลัง)
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รายการเสียค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้ง

วัน/เดือน/ปี

ที่ช�าระค่าธรรมเนียม

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ)

เจ้าพนักงานท้องถิ่นเล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ปี
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติควบคุมสถานที่จ�าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

พ.ศ. ....
  

หลักการ

 ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมสถานที่จ�าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

เหตุผล

 โดยท่ีการด�าเนนิกิจการสถานทีจ่�าหน่ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหารทีไ่ม่ถูกต้องด้วยสขุลกัษณะ
อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน และก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สมควรก�าหนด
สุขลักษณะในการด�าเนินกิจการสถานที่จ�าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร หลักเกณฑ์การอนุญาต
ให้ด�าเนนิกิจการสถานทีจ่�าหน่ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร หลกัเกณฑ์การแจ้งเพือ่ขอหนงัสือรบัรองการแจ้ง
ให้ด�าเนินกิจการสถานที่จ�าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร และอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
และการออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ด�าเนินกิจการสถานที่จ�าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร จึงตรา
เทศบัญญัตินี้
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( ร่าง )
เทศบัญญัติเทศบาล……………………..

ควบคุมสถานที่จ�าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 
พ.ศ. ….

  

 โดยทีเ่ป็นการสมควรให้มีเทศบญัญตัว่ิาด้วยการควบคมุสถานทีจ่�าหน่ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร
 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมประกอบมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘  
มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
เทศบาล…….........โดยความเหน็ชอบของสภาเทศบาล…….........…และผูว่้าราชการจงัหวดั…….............................
จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาล…….........……….ควบคุมสถานท่ีจ�าหน่ายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ….” 
 ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาล……..............…. ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย 
ที่ส�านักงานเทศบาล………..แล้วเจ็ดวัน 
 ข้อ ๓ ในเทศบัญญัตินี้
 “สถานทีจ่�าหน่ายอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานท่ี หรอืบรเิวณใด ๆ  ท่ีมใิช่ท่ีหรอืทางสาธารณะ
ที่จัดไว้เพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนส�าเร็จและจ�าหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้ทันที ทั้งนี้ ไม่ว่า
จะเป็นการจ�าหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้ส�าหรับการบริโภค ณ ที่นั้น หรือน�าไปบริโภคที่อื่นก็ตาม
 “สถานทีส่ะสมอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที ่หรอืบรเิวณใด ๆ  ทีม่ใิช่ทีห่รอืทางสาธารณะ 
ทีจ่ดัไว้ส�าหรบัเกบ็อาหารอนัมสีภาพเป็นของสดหรอืของแห้งหรอือาหารให้รปูลกัษณะอืน่ใด ซึง่ผูซ้ือ้ต้องน�าไป
ท�าประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง 
 “อาหารสด” หมายความว่า อาหารประเภทสตัว์ เนือ้สตัว์ ผกั ผลไม้ และของอืน่ๆ ทีม่สีภาพเป็นของสด
 “อาหารประเภทปรุงส�าเร็จ” หมายความว่า อาหารที่ได้ผ่านการท�า ประกอบหรือปรุงส�าเร็จ
พร้อมที่จะรับประทานได้ รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดต่างๆ 
 “อาหารแห้ง” หมายความว่า อาหารทีผ่่านกระบวนการท�าให้แห้งโดยการอบ รมควนั ตากแห้ง หรอื
วิธีการอื่นใด เพื่อลดปริมาณความชื้นที่มีอยู่ในอาหารลงและเก็บรักษาไว้ได้นานขึ้น
 “เครื่องปรุงรส” หมายความว่า สิ่งที่ใช้ในกระบวนการปรุงอาหารให้มีรูปแบบ รสชาติ กลิ่นรส 
ชวนรับประทาน เช่น เกลือ น�้าปลา น�้าส้มสายชู ซอส ผงชูรส รวมทั้งเครื่องเทศ สมุนไพร มัสตาร์ด เป็นต้น
 “วัตถุเจือปนอาหาร” หมายความว่า วัตถุท่ีตามปกติมิได้ใช้เป็นอาหารหรือเป็นส่วนประกอบ
ที่ส�าคัญของอาหาร ไม่ว่าวัตถุนั้นจะมีคุณค่าทางอาหารหรือไม่ก็ตาม แต่ใช้เจือปนในอาหารเพื่อประโยชน์
ทางเทคโนโลยีการผลิต การแต่งสีอาหาร การปรุงแต่งกลิ่นรสอาหาร การบรรจุ การเก็บรักษา หรือการขนส่ง 
ซ่ึงมีผลต่อคณุภาพหรอืมาตรฐานหรือลกัษณะของอาหาร ทัง้นีใ้ห้หมายความรวมถึงวตัถุทีม่ไิด้เจอืปนในอาหาร 
แต่มีภาชนะบรรจุไว้เฉพาะแล้วใส่รวมอยู่กับอาหารเพื่อประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นด้วย เช่น วัตถุกันชื้น วัตถุ
ดูดออกซิเจน เป็นต้น
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 ความในวรรคหน่ึง ไม่รวมถงึสารอาหารทีเ่ติมเพือ่เพิม่หรอืปรบัให้คงคณุค่าทางโภชนาการของอาหาร 
เช่น โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต วิตามิน เกลือแร่ 
 “ผูส้มัผสัอาหาร” หมายความว่า บคุคลทีเ่กีย่วข้องกบัอาหารตัง้แต่กระบวนการเตรียม ปรงุ ประกอบ 
จ�าหน่ายและเสิร์ฟอาหาร รวมถึงการล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์
 “ผู้ประกอบกิจการ” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง
การแจ้งจัดตั้งสถานที่จ�าหน่ายอาหารและให้หมายความรวมถึงผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้ควบคุม ก�ากับ ดูแล 
การด�าเนินการของสถานที่จ�าหน่ายอาหารนั้น 
 “ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนต�าบล..................
 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล………………..
 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
 ข้อ ๔ ให้นายกเทศมนตร…ี………………….เป็นผูร้กัษาการให้เป็นไปตามเทศบญัญตันิี ้และให้มอี�านาจ
ออกระเบียบ ประกาศ หรือค�าสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

หมวด ๑
บททั่วไป

 ข้อ ๕ ผู้ด�าเนินกิจการสถานท่ีจ�าหน่ายอาหารต้องด�าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงือ่นไขทีก่�าหนดตามเทศบญัญตันิี ้รวมทัง้กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญตัิ
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�าหรับ
บริโภคอาหารต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
 (๑) พื้นบริเวณที่ใช้ท�า ประกอบ ปรุงอาหารต้องท�าด้วยวัสดุแข็งแรง สะอาด ไม่ช�ารุด และ
ท�าความสะอาดง่าย
 (๒) กรณีที่มีผนัง หรือเพดานต้องท�าด้วยวัสดุแข็งแรง สะอาด ไม่ช�ารุด
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 (๓) มีการระบายอากาศเพียงพอ และในกรณีท่ีสถานท่ีจ�าหน่ายอาหารเข้าข่ายสถานท่ีสาธารณะ
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองสขุภาพของผูไ้ม่สบูบหุรี ่ต้องปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองสขุภาพ
ของผู้ไม่สูบบุหรี่
 (๔) มีความเข้มของแสงสว่างเพียงพอตามความเหมาะสมในแต่ละบริเวณ 
 (๕) มีที่ล้างมือและอุปกรณ์ส�าหรับล้างมือที่ถูกสุขลักษณะ
 (๖) โต๊ะท่ีใช้เตรียม ปรุงอาหาร หรือท่ีจ�าหน่ายอาหาร สูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร 
และท�าด้วยวัสดุที่ท�าความสะอาดง่าย มีสภาพดี
 (๗) โต๊ะเก้าอี้ที่จัดไว้ส�าหรับบริโภคอาหารท�าด้วยวัสดุแข็งแรง สะอาด ไม่ช�ารุด
 (๘) น�้าใช้เป็นน�้าประปา ยกเว้นกรณีท่ีไม่มีน�้าประปาให้ใช้น�้าที่มีคุณภาพเทียบเท่าน�้าประปา
หรือเป็นไปตามค�าแนะน�าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
 (๙) ภาชนะบรรจุน�้าใช้ต้องสะอาด ปลอดภัย และสภาพดี
 ข้อ ๗ สถานที่จ�าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับมูลฝอย โดยมีถังรองรับมูลฝอยที่มีสภาพดี 
ไม่รั่วซึม ไม่ดูดซับน�้า มีฝาปิดมิดชิด แยกเศษอาหารจากมูลฝอยประเภทอื่น และต้องดูแลรักษาความสะอาด
ถังรองรับมูลฝอยและบริเวณโดยรอบตัวถังรองรับมูลฝอยอย่างสม�่าเสมอ ท้ังนี้การจัดการเก่ียวกับมูลฝอย
และถังรองรับมูลฝอยให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของท้องถิ่นเรื่องการจัดการมูลฝอย
 ข้อ ๘ สถานที่จ�าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับส้วมดังต่อไปนี้
 (๑) ต้องจัดให้มีหรือจัดหาห้องส้วมที่มีสภาพดี พร้อมใช้ ไว้บริการ และมีจ�านวนเพียงพอ 
 (๒) ห้องส้วมต้องสะอาด มีการระบายอากาศที่ดี มีแสงสว่างเพียงพอ 
 (๓) มีอ่างล้างมือที่ถูกสุขลักษณะและมีอุปกรณ์ส�าหรับล้างมือจ�านวนเพียงพอ 
 (๔) ห้องส้วมต้องแยกเป็นสดัส่วน โดยประตูไม่เปิดโดยตรงสู่บรเิวณท่ีเตรยีม ท�า ประกอบ ปรงุอาหาร 
ทีเ่ก็บ ทีจ่�าหน่ายและทีบ่รโิภคอาหาร ทีล้่างและทีเ่กบ็ภาชนะอปุกรณ์ เว้นแต่จะมกีารจดัการห้องส้วมให้สะอาด
อยู่เสมอ และมีฉากปิดกั้นที่เหมาะสม ทั้งนี้ ประตูห้องส้วมต้องปิดตลอดเวลา
 ข้อ ๙ จดัให้มมีาตรการ อุปกรณ์ หรอืเครือ่งมอืส�าหรบัป้องกนัอคัคภียัจากการใช้เชือ้เพลงิในการท�า 
ประกอบ ปรุงอาหาร

ส่วนที่ ๒
สุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการท�า ประกอบ ปรุง การเก็บรักษาและการจ�าหน่ายอาหาร

 ข้อ ๑๐ สถานที่จ�าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารสดตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 (๑) อาหารสดที่น�ามาประกอบ และปรุงอาหารต้องเป็นอาหารสดที่มีคุณภาพดี สะอาด และ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
 (๒) อาหารสดต้องเกบ็รกัษาในอณุหภมูทิีเ่หมาะสม และเกบ็เป็นสดัส่วน มกีารปกปิด ไม่วางบนพืน้
หรือบริเวณที่อาจท�าให้อาหารปนเปื้อนได้ 
 ข้อ ๑๑ สถานท่ีจ�าหน่ายอาหารต้องมีการจดัการเกีย่วกบัอาหารแห้ง อาหารในภาชนะบรรจทุีปิ่ดสนทิ 
เครื่องปรุงรส และวัตถุเจือปนอาหาร ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 (๑) อาหารแห้งต้องสะอาด ปลอดภัย ไม่มีการปนเปื้อนและมีการเก็บอย่างเหมาะสม
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 (๒) อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เครื่องปรุงรส วัตถุเจือปนอาหาร และสิ่งอื่นที่น�ามาใช้
ในกระบวนการประกอบหรือปรุงอาหารต้องปลอดภัย ได้มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
 ข้อ ๑๒ สถานที่จ�าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารประเภทปรุงส�าเร็จตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
 (๑) อาหารประเภทปรงุส�าเรจ็ต้องเกบ็ในภาชนะท่ีสะอาด ปลอดภยั และมีการป้องกนัการปนเป้ือน 
วางสูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร
 (๒) มีการควบคุมคุณภาพอาหารประเภทปรุงส�าเร็จให้สะอาด ปลอดภัยส�าหรับการบริโภค
ตามชนิดของอาหาร 
 ข้อ ๑๓ น�า้ด่ืมและเครือ่งดืม่ทีใ่ช้ในสถานทีจ่�าหน่ายอาหารต้องมคีณุภาพและมาตรฐานตามกฎหมาย
ว่าด้วยอาหาร บรรจใุนภาชนะทีส่ะอาด มกีารปกปิด และป้องกนัการปนเป้ือน วางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร 
ในกรณีที่เป็นน�้าดื่มหรือเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ต้องวางสูงจากพื้นอย่างน้อย ๑๕ เซนติเมตร และ
ต้องท�าความสะอาดพื้นผิวภายนอกของภาชนะบรรจุให้สะอาดก่อนน�ามาให้บริการ
 ข้อ ๑๔ สถานที่จ�าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับน�้าแข็งตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 (๑) ใช้น�้าแข็งที่สะอาด มีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
 (๒) เกบ็ในภาชนะทีส่ะอาด สภาพด ีมฝีาปิด วางสงูจากพืน้อย่างน้อย ๑๕ เซนตเิมตร ปากขอบภาชนะ
สูงจากพ้ืนอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร ไม่วางในบริเวณท่ีอาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนและต้องไม่ระบายน�้า
จากถังน�้าแข็งลงสู่พื้นบริเวณที่วางภาชนะ
 (๓) ใช้อุปกรณ์ที่สะอาด มีด้าม ส�าหรับคีบหรือตักน�้าแข็งโดยเฉพาะ
 (๔) ต้องไม่น�าอาหาร หรือสิ่งของอย่างอื่นไปแช่รวมกับน�้าแข็งส�าหรับบริโภค
 ข้อ ๑๕ สถานทีจ่�าหน่ายอาหารซึง่มทีีจั่ดไว้ส�าหรบับรโิภคอาหาร ต้องจดัให้มช้ีอนกลางส�าหรบัอาหาร
ที่รับประทานร่วมกัน 
 ข้อ ๑๖ สถานที่จ�าหน่ายอาหารต้องจัดเก็บสารเคมี สารท�าความสะอาด วัตถุมีพิษ หรือวัตถุ
ที่อาจเป็นอันตรายต่ออาหารและการน�าอาหารมาบริโภค แยกบริเวณเป็นสัดส่วนต่างหากไม่ปะปนกับอาหาร  
ต้องติดฉลากและป้ายให้เห็นชัดเจนพร้อมทั้งมีค�าเตือนและค�าแนะน�าเมื่อเกิดอุบัติภัยจากสารดังกล่าว 
กรณีที่มีการเปลี่ยนถ่ายสารเคมีจากภาชนะบรรจุเดิม 
 ห้ามน�าภาชนะบรรจุสารเคมี สารท�าความสะอาด วัตถุมีพิษ หรือวัตถุที่อาจเป็นอันตรายต่ออาหาร
และการน�าอาหารมาบริโภคมาใช้บรรจุอาหาร และห้ามน�าภาชนะบรรจุอาหารมาใช้บรรจุสารเคมี 
สารท�าความสะอาด วัตถุมีพิษ หรือวัตถุที่อาจเป็นอันตรายต่ออาหารและการน�าอาหารมาบริโภคโดยเด็ดขาด

ส่วนที่ ๓
สุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องใช้อื่นๆ และน�้าใช้

 ข้อ ๑๗ สถานทีจ่�าหน่ายอาหารต้องมกีารจดัการเกีย่วกบัภาชนะบรรจอุาหาร อปุกรณ์ และเครือ่งใช้ 
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 (๑) ภาชนะบรรจุอาหาร อุปกรณ์และเครื่องใช้ต่างๆ ต้องสะอาดและท�าจากวัสดุท่ีปลอดภัย 
เหมาะสมกับอาหารแต่ละประเภท มีสภาพดี ไม่ช�ารุดและมีการป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม 
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 (๒) มกีารจดัเก็บภาชนะบรรจอุาหาร อปุกรณ์ และเครือ่งใช้ไว้ในทีส่ะอาด โดยวางสงูจากพืน้อย่างน้อย 
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 สถานที่จ�าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับการท�าความสะอาดภาชนะบรรจุอาหาร 
อุปกรณ์ และเครื่องใช้ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
 (๑) ภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ที่รอการท�าความสะอาด ต้องเก็บในที่ที่สามารถป้องกันสัตว์
และแมลงน�าโรคได้
 (๒) ท�าความสะอาดภาชนะ อปุกรณ์ และเครือ่งใช้ให้สะอาด ด้วยวธิกีารตามหลักสขุาภบิาลอาหาร
และใช้สารท�าความสะอาดที่เหมาะสม โดยปฏิบัติตามค�าแนะน�าการใช้สารท�าความสะอาดนั้นๆ จากผู้ผลิต 

ส่วนที่ ๔
สุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร

 ข้อ ๑๙ ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะดังต่อไปนี้
 (๑) ต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่เป็นโรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือไม่เป็นพาหะ
น�าโรคติดต่อ ได้แก่ อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย บิด ไข้สุกใส หัด คางทูม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเรื้อน
ในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ 
ไข้หวัดใหญ่รวมถงึไข้หวดัใหญ่ทีติ่ดต่อมาจากสตัว์ และโรคอืน่ๆตามท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินก�าหนดโดยค�าแนะน�า
ของเจ้าพนกังานสาธารณสขุ หากเจ็บป่วยต้องหยดุปฏิบติังานและรกัษาตัวให้หายก่อนจงึกลับมาปฏบัิติงานต่อไป 
 (๒) ผูป้ระกอบกจิการและผูส้มัผสัอาหารต้องผ่านการอบรมตามหลกัเกณฑ์ วธิกีารทีร่ฐัมนตรกี�าหนด
 (๓) ผู้สัมผัสอาหารต้องแต่งกายสะอาด และเป็นแบบที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนสู่อาหารได้ 
 (๔) ผูส้มัผัสอาหารต้องล้างมือและปฏบิตัตินในการเตรยีม ปรงุ ประกอบ จ�าหน่ายและเสร์ิฟอาหาร 
ให้ถูกสุขลักษณะ และไม่กระท�าการใดๆที่จะท�าให้เกิดการปนเปื้อนต่ออาหารหรือก่อให้เกิดโรคได้ 
 (๕) ต้องปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามค�าสั่งเจ้าพนักงานท้องถ่ินโดยค�าแนะน�า
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ส่วนที่ ๕
การป้องกันมิให้เกิดเหตุร�าคาญและการป้องกันโรคติดต่อ

 ข้อ ๒๐ สถานที่จ�าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับน�้าเสียดังต่อไปนี้
 (๑) ต้องมีการระบายน�้าได้ดี ไม่มีน�้าขัง และไม่มีเศษอาหารตกค้าง
 (๒) ต้องมีการแยกเศษอาหารและไขมันไปก�าจดัก่อนระบายน�า้ทิง้ออกสูร่ะบบระบายน�า้ และน�า้ทิง้
ต้องได้มาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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 ข้อ ๒๑ สถานที่จ�าหน่ายอาหารต้องไม่ก่อให้เกิดเหตุร�าคาญ 

 ข้อ ๒๒ สถานทีจ่�าหน่ายอาหารต้องจดัให้มกีารป้องกนัควบคมุสตัว์และแมลงน�าโรค รวมถงึสตัว์เลีย้ง

ตามที่รัฐมนตรีก�าหนด

ส่วนที่ ๖

การป้องกันอัคคีภัยและอันตราย

 ข้อ ๒๓ ห้ามใช้ก๊าซหุงต้มเป็นเชื้อเพลิงในการท�า ประกอบ หรือปรุงอาหารบริเวณโต๊ะรับประทาน

อาหารในสถานที่จ�าหน่ายอาหาร

 ข้อ ๒๔ ห้ามใช้เมทานอลหรอืเมทลิแอลกอฮอล์เป็นเช้ือเพลงิในการท�า ประกอบ ปรงุ หรอือุน่อาหาร

ในสถานที่จ�าหน่ายอาหาร เว้นแต่เป็นการใช้แอลกอฮอล์แข็งส�าหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

ต้องได้รับมาตรฐานตามที่ก�าหนดไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หมวด ๓

สุขลักษณะในการด�าเนินกิจการสถานที่สะสมอาหาร

  

 ข้อ ๒๕ ผู้จัดต้ังสถานที่สะสมอาหารต้องจัดสถานที่ตลอดจนสิ่งอื่นที่ใช้ในการประกอบกิจการ

ให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะและเงื่อนไขตามลักษณะของกิจการ ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ตัง้อยูห่่างจากบริเวณทีน่่าจะเป็นอนัตรายต่อสขุภาพ เช่น ทีฝั่ง เผา หรอืเกบ็ศพ ทีเ่ททิง้สิง่ปฏกิลู 

ทีเ่ล้ียงสัตว์ หรอืทีอ่ืน่ใดทีเ่จ้าพนกังานสาธารณสขุเหน็ว่าเป็นอนัตรายต่อสขุภาพไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร เว้นแต่

สามารถปรับปรุงสถานที่ให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามค�าแนะน�าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือค�าสั่งของ

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

 (๒) พื้นท�าด้วยวัสดุถาวร ท�าความสะอาดง่าย

 (๓) จัดให้มีระบบการระบายน�้าอย่างเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ

 (๔) จัดให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ

 (๕) จัดให้มีส้วมที่เพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ

 (๖) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ

 (๗) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามค�าแนะน�าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ค�าสั่งของ

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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หมวด ๔
ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง

  
ส่วนที่ ๑

ใบอนุญาต

 ข้อ ๒๖ ผู้ใดจะจัดต้ังสถานทีจ่�าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรอืพ้ืนท่ีใดซึง่มพีืน้ท่ี
เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 ข้อ ๒๗ ผูใ้ดประสงค์จะขอจดัตัง้สถานทีจ่�าหน่ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหารในอาคารหรอืพืน้ทีใ่ด
ซึง่มพีืน้ทีเ่กนิสองร้อยตารางเมตรจะต้องยืน่ค�าขอรบัใบอนญุาตตามแบบทีก่�าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตนิี ้พร้อมกับ
เอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
 (๑) ส�าเนาบัตรประจ�าตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่นๆระบุ....................)
 (๒) ส�าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 (๓) อื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก�าหนดและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
 ข้อ ๒๘ เมือ่ได้รบัค�าขอรบัใบอนญุาตหรอืค�าขอต่ออายใุบอนญุาต ให้เจ้าพนกังานท้องถิน่ตรวจสอบ
ความถูกต้องของค�าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นค�าขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อด�าเนินการ หากไม่สามารถด�าเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดท�า
บนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลกัฐานยืน่เพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่�าหนด โดยให้เจ้าหน้าที่
และผู้ยื่นค�าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
 เจ้าพนักงานท้องถ่ินต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค�าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล
ให้ผูข้ออนุญาตทราบภายในสามสบิวนันบัแต่วนัได้รบัค�าขอซ่ึงมีรายละเอยีดถูกต้องหรอืครบถ้วนตามทีก่�าหนด
ในเทศบัญญัตินี้
 ในกรณีที่มีเหตุจ�าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค�าสั่งไม่อนุญาต
ได้ภายในก�าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อกีไม่เกินสองครัง้ครัง้ละไม่เกนิสบิห้าวนั แต่ต้องมี
หนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ�าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก�าหนดเวลาตามวรรคสอง
หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้ง
เป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค�าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส�าเนาแจ้ง 
ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง
 ข้อ ๒๙ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน(หรือตามที่เห็นสมควร)นับแต่วันที่
ได้รับหนงัสอืแจ้งการอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถิน่ เว้นแต่จะมเีหตอัุนสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนกังานท้องถิน่
ทราบแล้ว 
 ข้อ ๓๐ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และ
ให้ใช้ได้เพียงในเขตอ�านาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น
 การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องย่ืนค�าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค�าขอพร้อมกับ
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
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 ข้อ ๓๑ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย 
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
 ข้อ ๓๒ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท�าลาย หรือช�ารุดในสาระที่ส�าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ยืน่ค�าขอรบัใบแทนใบอนญุาตภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัทีไ่ด้ทราบถงึการสญูหาย ถกูท�าลาย หรอืช�ารดุ ตามแบบ
ที่ก�าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้
 การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขดังต่อไปนี้
 (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค�าขอรับใบแทนใบอนุญาตน�าส�าเนาบันทึกการแจ้งความ
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
 (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท�าลาย หรือช�ารุดในสาระที่ส�าคัญ ให้ผู้ยื่นค�าขอรับใบแทนใบอนุญาต
น�าใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
 ข้อ ๓๓ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามบทแห่งพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือเทศบญัญตันิี ้หรอืเงือ่นไขทีร่ะบไุว้ 
ในใบอนญุาตในเรือ่งทีก่�าหนดไว้เกีย่วกบัการประกอบกจิการตามทีไ่ด้รบัใบอนญุาตตามเทศบญัญตันีิ ้เจ้าพนกังาน
ท้องถิ่นมีอ�านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
 ข้อ ๓๔ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจออกค�าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
 (๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
 (๒) ต้องค�าพพิากษาถงึทีส่ดุว่าได้กระท�าความผดิตามพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕
 (๓) ไม่ปฏบิติัหรอืปฏบิตัไิม่ถกูต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง 
หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก�าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่
ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรง
ต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด�ารงชีพของประชาชน
 ข้อ ๓๕ ค�าสัง่พกัใช้ใบอนญุาตและค�าสัง่เพกิถอนใบอนญุาต ให้ท�าเป็นหนงัสอืแจ้งให้ผูร้บัใบอนญุาต
ทราบ ในกรณทีีไ่ม่พบผูร้บัใบอนญุาต หรอืผูร้บัใบอนญุาตไม่ยอมรบัค�าสัง่ดงักล่าว ให้ส่งค�าสัง่โดยทางไปรษณย์ี
ตอบรับ หรือให้ปิดค�าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล�าเนาหรือส�านักท�าการงานของผู้รับใบอนุญาต 
และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค�าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค�าสั่งไปถึง หรือวันปิดค�าสั่ง แล้วแต่กรณี
 ข้อ ๓๖ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส�าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก�าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ส่วนที่ ๒
หนังสือรับรองการแจ้ง

 ข้อ ๓๗ ผู้ใดจะจัดตั้งสถานที่จ�าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด 
ซ่ึงมีพ้ืนทีไ่ม่เกินสองร้อยตารางเมตรและมใิช่เป็นการขายของในตลาดต้องแจ้งต่อเจ้าพนกังานท้องถ่ินเพ่ือขอรบั
หนังสือรับรองการแจ้งก่อนการจัดตั้ง
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 ข้อ ๓๘ ผูใ้ดประสงค์จะขอจดัต้ังสถานทีจ่�าหน่ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหารในอาคารหรอืพืน้ที่
ใดซ่ึงมีพ้ืนที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดจะต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามแบบที่ก�าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
 (๑) ส�าเนาบัตรประจ�าตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่นๆระบุ......................)
 (๒) ส�าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 (๓) อื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก�าหนดและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
 ข้อ ๓๙ เมือ่เจ้าพนกังานท้องถิน่ได้รบัแจ้ง ให้ออกใบรบัแก่ผูแ้จ้งเพือ่ใช้เป็นหลกัฐานในการประกอบ
กิจการตามที่แจ้งได้ชั่วคราวในระหว่างเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังมิได้ออกหนังสือรับรองการแจ้ง
 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจการแจ้งให้ถูกต้องตามแบบที่ก�าหนดในเทศบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง 
ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้งภายในเจ็ดวันท�าการ
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
 ในใบรับแจ้งหรือหนังสือรับรองการแจ้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะก�าหนดเงื่อนไขให้ผู้แจ้งหรือผู้ได้รับ
หนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้
 ในกรณีทีก่ารแจ้งไม่ถกูต้องหรอืไม่สมบรูณ์ให้เจ้าพนกังานท้องถิน่แจ้งให้ผูแ้จ้งทราบเพือ่ด�าเนนิการ
แก้ไขหรอืเพิ่มเตมิ หากไม่สามารถด�าเนินการไดใ้นขณะนัน้ ให้จดัท�าบนัทึกความบกพรอ่งและรายการเอกสาร
หรอืหลักฐานยืน่เพิม่เติมภายในเจด็วนันบัแต่วนัทีไ่ด้รบัแจ้ง โดยให้เจ้าหน้าทีแ่ละผูย้ืน่ค�าขอลงนามไว้ในบนัทกึ
น้ันด้วย ถ้าผู้แจ้งไม่ด�าเนนิการแก้ไขให้ถกูต้องภายในเจด็วนัท�าการนบัแต่วนัทีไ่ด้รบัแจ้งจากเจ้าพนกังานท้องถิน่ 
ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่มอี�านาจสัง่ให้การแจ้งของผูแ้จ้งเป็นอนัสิน้ผล แต่ถ้าผูแ้จ้งได้ด�าเนนิการแก้ไขภายในเวลา
ทีก่�าหนดแล้ว ให้เจ้าพนกังานท้องถิน่ออกหนงัสอืรบัรองการแจ้งให้ผูแ้จ้งภายในเจด็วนัท�าการนบัแต่วนัทีไ่ด้รบั
การแจ้งซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องตามแบบที่ก�าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้
 ข้อ ๔๐ ผูไ้ด้รบัหนงัสอืรบัรองการแจ้งต้องแสดงหนงัสอืรบัรองการแจ้งไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย 
ณ สถานที่ด�าเนินกิจการตลอดเวลาที่ด�าเนินกิจการ
 ข้อ ๔๑ ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย ถูกท�าลาย หรือช�ารุดในสาระที่ส�าคัญ ให้ผู้ได้รับ
หนงัสอืรบัรองการแจ้งยืน่ขอรบัใบแทนหนังสอืรบัรองการแจ้งภายในสบิห้าวนันบัแต่วนัทีไ่ด้ทราบถงึการสญูหาย 
ถูกท�าลาย หรือช�ารุด ตามแบบที่ก�าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้
 การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขดังต่อไปนี้
 (๑) ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย ให้ผู้ยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งน�าส�าเนา
บันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นประกอบด้วย
 (๒) ในกรณีหนังสอืรับรองการแจ้งถกูท�าลาย หรือช�ารุดในสาระทีส่�าคญั ให้ผูย้ืน่ขอรบัใบแทนหนงัสอื
รับรองการแจ้งน�าใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
 ข้อ ๔๒ เมือ่ผูแ้จ้งประสงค์จะเลกิกจิการหรือโอนการด�าเนนิกจิการให้แก่บคุคลอ่ืนให้แจ้งให้เจ้าพนกังาน
ท้องถิ่นทราบด้วย
 ข้อ ๔๓ ในกรณีที่ผู ้ด�าเนินกิจการใดด�าเนินกิจการตามท่ีระบุไว้ในเทศบัญญัตินี้โดยมิได้แจ้ง
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเคยได้รับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เพราะเหตุที่ฝ่าฝืน
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ด�าเนินกิจการโดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินมาแล้วครั้งหน่ึง ยังฝ่าฝืนด�าเนินกิจการโดยมิได้แจ้ง
ต่อเจ้าพนกังานท้องถิน่ต่อไป ให้เจ้าพนกังานท้องถิน่มีอ�านาจสัง่ให้ผูน้ัน้หยดุด�าเนนิกิจการไว้จนกว่าจะได้ด�าเนนิการ
แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ถ้ายังฝ่าฝืนอีกให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจสั่งห้ามการด�าเนินกิจการนั้นไว้
ตามเวลาที่ก�าหนดซึ่งต้องไม่เกินสองปีก็ได้

หมวด ๕
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ

  

 ข้อ ๔๔ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต หรือผู้แจ้งมีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ก�าหนดไว้
ท้ายเทศบญัญตันิีใ้นวนัทีม่ารบัใบอนญุาตส�าหรับกรณทีีเ่ป็นการขอรบัใบอนญุาตครัง้แรกและก่อนใบอนญุาตสิน้อายุ
ส�าหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต หรือในวันท่ีมาแจ้งและก่อนวันครบรอบปีของทุกปีตลอดเวลา
ทีย่ังด�าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาท่ีก�าหนด ให้ช�าระค่าปรับเพิ่มข้ึนอีกร้อยละยี่สิบ 
ของจ�านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช�าระ เว้นแต่ผู้แจ้งจะได้บอกเลิกการด�าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก�าหนดการ
เสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
 ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช�าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด�าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจ�านวน
 ข้อ ๔๕ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น

หมวด ๖
บทก�าหนดโทษ

  

 ข้อ ๔๖ ผูใ้ดฝ่าฝืนค�าสัง่ของเจ้าพนกังานหรือไม่ปฏบัิตติามเทศบัญญติันีต้้องระวางโทษตามท่ีก�าหนด
ไว้ในบทก�าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
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บทเฉพาะกาล
(ถ้าไม่มีหมวดนี้ให้ตัดออก)

  

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

 ประกาศ ณ วันที่………………....... 

 
      (ลงชื่อ)

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

  เห็นชอบ

(ลงชื่อ)
 (……………………..........……)
      ผู้ว่าราชการจังหวัด…………......………
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อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาล……………………..

ควบคุมสถานที่จ�าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
พ.ศ. ….

  

 ค�าชี้แจง อัตราค่าธรรมเนียมควรพิจารณาก�าหนดให้เป็นไปตามความเหมาะสม เช่น ขนาดพื้นที่ 
จ�านวนสิ่งของ 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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แบบค�าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการ..................................................................................

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

 ๑. ข้าพเจ้า................................................................................. อาย.ุ..............ปี สญัชาต.ิ...................... 
โดย..............................................................................................................................................ผูม้อี�านาจลงนาม 
แทนนิตบิคุคลปรากฏตาม......................................................................................................................................
ทีอ่ยูเ่ลขที.่..............................หมูท่ี.่..............ตรอก/ซอย.......................................ถนน......................................... 
แขวง/ต�าบล......................................เขต/อ�าเภอ........................................จังหวัด........................................
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)



263ตัวอย่างร่างเทศบัญญัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

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)..............................................................
ดังนั้น กรุณาน�าเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน..........วันนับตั้งแต่วันนี้
เป็นต้นไป

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



264 ตัวอย่างร่างเทศบัญญัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

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

              วันที่.........เดือน........................... พ.ศ. ........
เรื่อง ค�าแนะน�าให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ
เรียน ...................................................................................................
อ้างถึง ใบรับค�าขออนญุาต/ต่ออายใุบอนญุาต เลขที.่..............ลงวนัที.่........เดอืน.....................พ.ศ. .............

 ตามทีท่่านได้ยืน่ค�าขอรบัใบอนุญาต/ต่ออายใุบอนญุาตประกอบกิจการ...............................................
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับค�าขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น
 เน่ืองจากเจ้าพนกังานได้ตรวจสภาพด้านสขุลกัษณะของสถานที ่เครือ่งมอืหรอือปุกรณ์ ระบบก�าจดั
หรอืบ�าบดัของเสยีและอืน่ๆ ของสถานทีป่ระกอบกจิการของท่านแล้วพบว่ายงัไม่ถกูต้อง ครบถ้วน ตามทีก่�าหนด
ไว้ในข้อก�าหนดของท้องถิ่น ดังนี้
  ๑) .....................................................................................................................................
  ๒) .....................................................................................................................................
  ๓) .....................................................................................................................................
  ๔) .....................................................................................................................................
 ฉะนั้น จึงขอให้ท่านแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์เพื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะได้ด�าเนินการพิจารณา
การอนุญาตต่อไป

                 ขอแสดงความนับถือ

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

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

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

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



265ตัวอย่างร่างเทศบัญญัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ...............................................................  โทร. ............................................
ที่ ........................   วันที่ ......... เดือน........................... พ.ศ. .........
เรื่อง รายงานผลการตรวจสภาพของสถานที่ประกอบกิจการเพื่อประกอบการพิจารณาการอนุญาต
เรียน เจ้าพนักงานท้องถิ่น
 ตามทีร่าชการส่วนท้องถิน่ได้รบัค�าขอรบัใบอนญุาตประกอบกจิการ....................................................
และได้ออกใบรับค�าขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. .......... นั้น
 จากการตรวจสภาพด้านสขุลกัษณะของสถานที ่เครือ่งมอืหรอือปุกรณ์ ระบบก�าจดัหรอืบ�าบดัของเสีย
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

      



266 ตัวอย่างร่างเทศบัญญัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

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
 เน่ืองจากมีเหตุจ�าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่สามารถออกใบอนุญาตหรือยังไม่สามารถมีค�าสั่ง
ไม่อนุญาตได้ภายในเวลา ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับค�าขอดังกล่าวดังนี้
   ๑. ..................................................................................
   ๒. ...................................................................................
   ๓. ...................................................................................

 ดังนั้น จึงขอแจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตออกไปเป็นเวลา ๑๕ วันนับแต่วันที่.................. 
และต้องขออภัย มา ณ โอกาสนี้ด้วย
  
                 ขอแสดงความนับถือ

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

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

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

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



267ตัวอย่างร่างเทศบัญญัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

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

             วันที่......... เดือน........................... พ.ศ. ........
เรื่อง แจ้งการอนุญาตประกอบกิจการ.................................................................................................
เรียน .............................................................................
อ้างถึง ใบรับค�าขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. ..........

 ตามทีท่่านได้ยืน่ค�าขอรบัใบอนญุาตประกอบกจิการ.............................................................................
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับค�าขออนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น
 บดัน้ี เจ้าพนกังานท้องถิน่ได้พจิารณาออกใบอนญุาตให้แก่ท่านเรยีบร้อยแล้ว จงึขอให้ท่านมาติดต่อ
ขอรับใบอนุญาต ณ ส�านักงาน............................................................................ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันได้รับ
หนังสือนี้ 
 ทัง้น้ี หากท่านไม่สามารถมารบัใบอนญุาตภายในระยะเวลาดงักล่าว กรณุาแจ้งให้เจ้าพนกังานท้องถิน่
ทราบด้วย
  
                 ขอแสดงความนับถือ

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

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

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

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



268 ตัวอย่างร่างเทศบัญญัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ..................................................................

เล่มที่..........เลขที่............./................
 (๑) เจ้าพนกังานท้องถิน่อนุญาตให้........................................................................สญัชาต.ิ...................
อยูบ้่านเลขที.่.............หมูท่ี.่.......ต�าบล.............................อ�าเภอ...........................จงัหวดั......................................
หมายเลขโทรศัพท์...........................................
 ชื่อสถานประกอบกิจการ........................................................... ประเภท........................................ 
ตัง้อยูเ่ลขที.่.....................หมูท่ี.่.........ต�าบล.............................อ�าเภอ...........................จังหวดั..............................
หมายเลขโทรศัพท์..................................
 อตัราค่าธรรมเนยีมปีละ.....................บาท(.........................................................) ตามใบเสรจ็รบัเงนิ
เล่มที่...........เลขที่.................ลงวันที่............................................
 (๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�าหนด
ในข้อก�าหนดของท้องถิ่น
 (๓) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ 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) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ
ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท
 (๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นค�าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาต
สิ้นอายุ

(มีต่อด้านหลัง)



269ตัวอย่างร่างเทศบัญญัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม

วัน/เดือน/ปี

ที่ออกใบอนุญาต

วัน/เดือน/ปี

ที่สิ้นอายุใบอนุญาต

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ)

เจ้าพนักงานท้องถิ่นเล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ปี



270 ตัวอย่างร่างเทศบัญญัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

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

            วันที่......... เดือน........................... พ.ศ. ........
เรื่อง ค�าสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
เรียน .............................................................................
อ้างถึง (๑) ใบรบัค�าขออนญุาต/ต่ออายใุบอนญุาต เลขที.่...........ลงวนัที.่........เดอืน...................พ.ศ. ............
 (๒) หนังสอืแจ้งค�าแนะน�าให้แก้ไขปรับปรงุสภาพของสถานทีป่ระกอบกิจการ ที.่.............. ลว. ............

 ตามทีท่่านได้ยืน่ค�าขอรบัใบอนุญาต/ต่ออายใุบอนญุาตประกอบกิจการ...............................................
และเจ้าพนักงานได้มีหนังสือแจ้งค�าแนะน�าให้ท่านแก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน ตามที่ก�าหนดไว้ในข้อก�าหนดของท้องถิ่นภายในเวลาที่ก�าหนด ตามที่อ้างถึงนั้น 
 จากการตรวจสอบปรากฏว่าท่านไม่สามารถแก้ไขปรบัปรงุสภาพของสถานทีป่ระกอบกจิการให้ถกูต้อง 
ครบถ้วน ตามที่ก�าหนดไว้ในข้อก�าหนดของท้องถิ่น ดังนี้
  ๑. .....................................................................................................................................
  ๒. .....................................................................................................................................
  ๓. .....................................................................................................................................
  ๔. .....................................................................................................................................
  ๕. .....................................................................................................................................
 ดังนั้น อาศัยอ�านาจตามมาตรา ๕๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีค�าสั่งไม่ออกใบอนุญาตให้ท่านประกอบกิจการตามที่ได้ยื่นค�าขอไว้
 อนึง่ หากท่านไมพ่อใจค�าสัง่นี ้ท่านมสีทิธอิทุธรณ์ต่อรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุได้ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันทราบค�าสั่งนี้
 ทั้งนี้ การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามค�าสั่ง เว้นแต่รัฐมนตรีจะเห็นสมควรให้มีการทุเลา
การบังคับตามค�าสั่งนั้นไว้ชั่วคราว

                 ขอแสดงความนับถือ

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

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

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

..................................... 
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แบบค�าขอแจ้ง
จัดตั้งสถานที่จ�าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

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

  ๑. ข้าพเจ้า........................................................................... อาย.ุ.................ปี สญัชาต.ิ................... 
โดย......................................................................................................................................ผูม้อี�านาจลงนามแทน 
นิตบิคุคลปรากฏตาม.............................................................................................................................................. 
ทีอ่ยูเ่ลขที.่..........................หมูท่ี.่..............ตรอก/ซอย............................................ถนน........................................
แขวง/ต�าบล............................................เขต/อ�าเภอ........................................จงัหวดั..........................................
หมายเลขโทรศัพท์...............................................................ผู้ขอแจ้ง
 ๒. ชือ่สถานประกอบกจิการ...............................................................ประเภท....................................
มีพ้ืนที.่.............ตารางเมตร ต้ังอยูเ่ลขที.่...........หมูท่ี.่........ต�าบล................................อ�าเภอ..................................
จังหวัด..................................หมายเลขโทรศัพท์.....................................
 ๓. พร้อมค�าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้วดังนี้
  (๑) ส�าเนาบตัรประจ�าตัว(ประชาชน ข้าราชการ พนกังานรฐัวสิาหกจิ อืน่ๆ ระบ.ุ..........................)
ของผู้แทนนิติบุคคลและผู้รับมอบอ�านาจ(ถ้ามี)
  (๒) ส�าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่.............................................................
....................................................................................................................................................................
  (๓) หลกัฐานทีแ่สดงการเป็นผู้มอี�านาจลงนามแทนนติบุิคคลและใบมอบอ�านาจ(ในกรณท่ีีมกีาร
มอบอ�านาจ)
  (๔) ส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
  (๕) เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก�าหนด ได้แก่..................
....................................................................................................................................................................
 ขอรับรองว่าข้อความในค�าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ

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

ค�าขอเลขที่......./...........

(เจ้าหน้าที่กรอก)
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ส่วนของเจ้าหน้าที่

ใบรับแจ้ง
ชือ่สถานประกอบกจิการ................................................................ประเภท...........................................................
มพีืน้ที.่..................ตารางเมตร ตัง้อยูเ่ลขที.่...............หมูท่ี.่..........ต�าบล.............................................................
อ�าเภอ.....................................จังหวัด.....................................หมายเลขโทรศัพท์.....................................
เลขที่............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..............
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ
    ไม่ครบ ได้แก่ ...............................................................................
...........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

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

ส่วนของผู้แจ้ง

ใบรับแจ้ง
ชือ่สถานประกอบกจิการ................................................................ประเภท...........................................................
มพีืน้ที.่..................ตารางเมตร ตัง้อยูเ่ลขที.่...............หมูท่ี.่..........ต�าบล.............................................................
อ�าเภอ.....................................จังหวัด.....................................หมายเลขโทรศัพท์.....................................
เลขที่............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..............
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ
    ไม่ครบ ได้แก่ ...............................................................................
...........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

      (ลงชื่อ)  ........................................... 
                (.......................................)
      ต�าแหน่ง...........................................
        เจ้าพนักงานท้องถิ่น
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หนังสือรับรองการแจ้ง
จัดตั้งสถานที่จ�าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

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

 (๑) เจ้าพนกังานท้องถิน่ออกหนังสอืรบัรองการแจ้งให้....................................................................
สัญชาต.ิ...............อยูบ้่านเลขที.่.............หมูท่ี.่...........ต�าบล...................................อ�าเภอ.....................................
จังหวัด...............................หมายเลขโทรศัพท์.....................................
 ชือ่สถานประกอบกิจการ................................................... ประเภท..........................มพีืน้ที.่............
ตารางเมตร ตัง้อยูเ่ลขที.่...............หมูท่ี.่.......ต�าบล.........................................อ�าเภอ............................................
จังหวัด..................................หมายเลขโทรศัพท์.....................................
 เสียค่าธรรมเนยีมปีละ...................บาท(..............................................................) ตามใบเสรจ็รบัเงนิ
เล่มที่...........เลขที่.................ลงวันที่............................................
 (๒) ผู้รบัหนังสอืรับรองการแจ้งต้องปฏบัิติตามหลกัเกณฑ์ วธิกีารและเงือ่นไขท่ีก�าหนดในข้อก�าหนด
ของท้องถิ่น
 (๓) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ
  ๓.๑) .........................................................................................
  ๓.๒) .........................................................................................
  ๓.๓) .........................................................................................
 (๔) หนังสือรับรองการแจ้งฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่..........เดือน............................พ.ศ. ............ 

      (ลงชื่อ)  ........................................... 
                (.......................................)
      ต�าแหน่ง...........................................
         เจ้าพนักงานท้องถิ่น    
 
ค�าเตือน (๑) ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย 
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท
 (๒) ผูร้บัหนงัสอืรบัรองการแจ้งต้องเสยีค่าธรรมเนยีมต่อราชการส่วนท้องถิน่ทกุปีตามก�าหนดเวลา 
หากฝ่าฝืนจะต้องเสียค่าปรับเพิ่มอีกร้อยละ ๒๐ ของค่าธรรมเนียมที่ค้างช�าระ

(มีต่อด้านหลัง)
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รายการเสียค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้ง

วัน/เดือน/ปี

ที่ช�าระค่าธรรมเนียม

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ)

เจ้าพนักงานท้องถิ่นเล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ปี
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติควบคุมการจ�าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

พ.ศ. ....
  

หลักการ

 ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการจ�าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

เหตุผล

 โดยที่การด�าเนินกิจการจ�าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพของประชาชน และก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สมควรก�าหนดสุขลักษณะ 
ในการด�าเนนิกิจการจ�าหน่ายสนิค้าในทีห่รอืทางสาธารณะ หลกัเกณฑ์การอนญุาตให้ด�าเนนิกิจการจ�าหน่ายสนิค้า
ในที่หรือทางสาธารณะ และอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ด�าเนินกิจการจ�าหน่ายสินค้าในท่ีหรือ
ทางสาธารณะ จึงตราเทศบัญญัตินี้
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( ร่าง )

เทศบัญญัติเทศบาล……………………..

ควบคุมการจ�าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

พ.ศ. ….

  

 โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการจ�าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมประกอบมาตรา ๔๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ 

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เทศบาล……..........…โดยความเห็นชอบ

ของสภาเทศบาล…….........…และผู้ว่าราชการจังหวัด…….......................…จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาล……...……….ควบคุมการจ�าหน่ายสินค้าในที่

หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ….” 

 ข้อ ๒ เทศบญัญติันีใ้ห้ใช้บงัคบัในเขตเทศบาล………. ตัง้แต่เมือ่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ทีส่�านกังาน

เทศบาล………..แล้วเจ็ดวัน 

 ข้อ ๓ ในเทศบัญญัตินี้

 “สินค้า” หมายความว่า อาหารและสิ่งของอื่นที่มิใช่อาหาร

 “ผู้จ�าหน่ายสินค้า” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตจ�าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

 “อาหาร” หมายความว่า อาหารประเภทปรุงส�าเร็จและอาหารที่ต้องน�าไปท�า ประกอบ หรือปรุง

เพื่อบริโภคในภายหลัง 

 “ผู้สมัผสัอาหาร” หมายความว่า บคุคลทีเ่กีย่วข้องกบัอาหารตัง้แต่กระบวนการเตรยีม ปรงุ ประกอบ 

จ�าหน่ายและเสิร์ฟอาหาร รวมถึงการล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์ ได้แก่ ผู้เตรียม ผู้ปรุง ผู้ประกอบ ผู้เสิร์ฟ 

ผู้จ�าหน่ายอาหาร ผู้ล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์ 

 “ทีห่รือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานท่ีหรอืทางซึง่มใิช่เป็นของเอกชนและประชาชนสามารถ

ใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

 “ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาล..................

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

 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

 ข้อ ๔ ให้นายกเทศมนตรี………….เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอ�านาจ

ออกระเบียบ ประกาศ หรือค�าสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
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หมวด ๑
บททั่วไป

 ข้อ ๕ ผูด้�าเนนิกจิการจ�าหน่ายสนิค้าในทีห่รอืทางสาธารณะต้องด�าเนนิการให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�าหนดตามเทศบัญญัติน้ี รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความ
ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

หมวด ๒
สุขลักษณะในการด�าเนินกิจการจ�าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

  

 ข้อ ๖ ในการจ�าหน่ายสนิค้าประเภทสิง่ของอืน่ทีมิ่ใช่อาหารโดยลกัษณะวธิกีารจดัวางสนิค้าในท่ีหนึง่
ที่ใดเป็นปกติ ผู้จ�าหน่ายสินค้าจะต้องควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 (๑) ผู้จ�าหน่ายสินค้าและผู้ช่วยจ�าหน่ายสินค้าต้องแต่งกายสะอาดและสุภาพเรียบร้อย
 (๒) แผงส�าหรับวางสินค้า เช่น แคร่ แท่น โต๊ะ รถเข็น ต้องท�าด้วยวัสดุที่แข็งแรง มีขนาดและความสูง
จากพื้นตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค�าแนะน�าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก�าหนด
 (๓) จัดวางสนิค้า อปุกรณ์ประกอบในการจ�าหน่ายสนิค้าและทรพัย์สนิใด ๆ  ให้เป็นระเบยีบเรียบร้อย
ไม่ยื่นล�้าบริเวณที่ก�าหนด รวมทั้งตัวผู้จ�าหน่ายสินค้าและผู้ช่วยจ�าหน่ายสินค้าต้องไม่ล�้าลงมาในผิวจราจร 
 (๔) ห้ามจัดวางสนิค้าทีจ่�าหน่ายในลกัษณะใด ๆ  ตามท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินโดยค�าแนะน�าของเจ้าพนกังาน
สาธารณสุขประกาศก�าหนด
 (๕) รกัษาความสะอาดบรเิวณทีจ่�าหน่ายสนิค้าอยูเ่สมอทัง้ในระหว่างทีจ่�าหน่ายสนิค้าและหลงัจาก
เลิกท�าการจ�าหน่ายสินค้า
 (๖) จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะไว้ให้เพียงพอ และไม่ถ่ายเททิ้งลงในท่อ
หรือทางระบายน�้า หรือในที่หรือทางสาธารณะ 
 (๗) ห้ามกระท�าการใด ๆ  กบัต้นไม้ เช่น พาด ตดิตัง้ วางแผงจ�าหน่ายสนิค้า หรอืเกาะเกีย่วสายไฟฟ้า 
หลอดไฟฟ้าหรอือุปกรณ์ประกอบในการจ�าหน่ายสินค้า รวมตลอดถึงการตอกตะป ูผกูเชอืกหรอืยดึสิง่หนึง่สิง่ใด
โดยเด็ดขาด 
 (๘) ห้ามใช้เครื่องก�าเนิดไฟฟ้า เครื่องขยายเสียง หรือเปิดวิทยุเทป หรือกระท�าโดยวิธีอื่นใดท่ีก่อ
ให้เกิดเสียงดังจนเกิดเหตุร�าคาญแก่ผู้อื่น
 (๙) เก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจ�าหน่ายสินค้าออกจากบริเวณท่ีอนุญาตให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า
หลังจากเลิกท�าการจ�าหน่ายสินค้า 
 (๑๐) หยุดประกอบการจ�าหน่ายสินค้าเพื่อประโยชน์ทางด้านสุขลักษณะ การรักษาความสะอาด 
สาธารณประโยชน์หรอืประโยชน์ของทางราชการตามท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินโดยค�าแนะน�าของเจ้าพนกังานสาธารณสุข
ประกาศก�าหนด 
 (๑๑) ปฏบิตักิารอืน่ใดทีจ่�าเป็นเพือ่ให้ต้องด้วยสขุลกัษณะตามทีเ่จ้าพนกังานท้องถิน่โดยค�าแนะน�า
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก�าหนด 
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 ข้อ ๗ ในการจ�าหน่ายสินค้าประเภทอาหารโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ 
ผู้จ�าหน่ายสินค้าจะต้องควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 (๑) ปฏิบัติตามที่ก�าหนดไว้ในข้อ ๖ 
 (๒) อาหารสดที่น�ามาจ�าหน่าย หรือน�ามาประกอบ ปรุงอาหารเพื่อจ�าหน่ายต้องเป็นอาหารสดที่มี
คุณภาพดี สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมทั้งมีการเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม และเก็บเป็นสัดส่วน 
มีการปกปิด ไม่วางบนพื้นหรือบริเวณที่อาจท�าให้อาหารปนเปื้อนได้
 (๓) อาหารแห้งทีน่�ามาจ�าหน่าย หรอืน�ามาประกอบ ปรงุอาหารเพือ่จ�าหน่ายต้องสะอาด ปลอดภยั 
ไม่มีการปนเปื้อนและมีการเก็บอย่างเหมาะสม 
 (๔) อาหารในภาชนะบรรจทุีปิ่ดสนทิ เคร่ืองปรงุรส และวตัถเุจอืปนอาหาร ต้องปลอดภยั ได้มาตรฐาน
ตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
 (๕) อาหารประเภทปรงุส�าเรจ็ต้องเกบ็ในภาชนะท่ีสะอาด ปลอดภยั และมีการป้องกนัการปนเป้ือน 
วางสูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร 
 (๖) น�้าด่ืมและเครื่องดื่มที่น�ามาจ�าหน่ายต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร 
โดยบรรจุในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิด และป้องกันการปนเปื้อน วางสูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร 
 (๗) น�้าดื่มหรือเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทต้องวางสูงจากพื้นอย่างน้อย ๑๕ เซนติเมตร 
และต้องท�าความสะอาดพื้นผิวภายนอกของภาชนะบรรจุให้สะอาดก่อนน�ามาจ�าหน่าย
 (๘) น�้าแข็งส�าหรับบริโภคต้องสะอาด มีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร มีการเก็บ
ในภาชนะทีส่ะอาด สภาพด ีมฝีาปิด วางสงูจากพืน้อย่างน้อย 15 เซนติเมตร ปากขอบภาชนะสูงจากพืน้อย่างน้อย 
๖๐ เซนติเมตร และไม่วางในบริเวณที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อน รวมทั้งต้องไม่น�าอาหารหรือสิ่งของอย่างอื่น
ไปแช่รวมกับน�้าแข็งส�าหรับบริโภค
 (๙) ใช้อุปกรณ์ที่สะอาด มีด้าม ส�าหรับคีบหรือตักน�้าแข็งส�าหรับบริโภคโดยเฉพาะ 
 (๑๐) ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องปรุงรส วัตถุเจือปนอาหาร เครื่องดื่ม และอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ 
ต้องสะอาดและท�าจากวสัดทุีป่ลอดภยั เหมาะสมกบัอาหารแต่ละประเภท มสีภาพด ีไม่ช�ารดุและมกีารป้องกนั
การปนเปื้อนที่เหมาะสม 
 (๑๑) จัดเก็บภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องใช้ไว้ในภาชนะที่สะอาด สูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร 
หรือมีการป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม
 (๑๒) ตู้อบ เตาอบ เตาไมโครเวฟ ต้องสะอาด มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สภาพดี ไม่ช�ารุด 
 (๑๓) ภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องใช้ที่รอการล้าง และเศษอาหาร ต้องเก็บในที่ที่สามารถป้องกันสัตว์
และแมลงน�าโรคได้
 (๑๔) ล้างภาชนะอปุกรณ์และเครือ่งใช้ทกุประเภทให้สะอาดโดยใช้สารท�าความสะอาดทีป่ลอดภยั
 (๑๕) น�้าใช้และภาชนะบรรจุน�้าใช้ต้องสะอาด ปลอดภัย 
 (๑๖) ผู้สัมผัสอาหารต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือไม่เป็นพาหะน�าโรคติดต่อ 
หรือไม่เป็นโรคท่ีสงัคมรังเกยีจ ได้แก่ อหวิาตกโรค ไข้รากสาดน้อย บดิ ไข้สกุใส หดั คางทมู วณัโรคในระยะอนัตราย 
โรคเร้ือนในระยะติดต่อหรอืในระยะทีป่รากฏอาการเป็นทีร่งัเกียจแก่สงัคม ไวรสัตบัอกัเสบชนดิเอ ไข้หวดัใหญ่
รวมถึงไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ หากเจ็บป่วยต้องหยุดปฏิบัติงานและรักษาตัว 
ให้หายก่อนจึงกลับมาปฏิบัติงานต่อไป 
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 (๑๗) ผู้สัมผัสอาหารต้องแต่งกายสะอาดและเป็นแบบที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนสู่อาหารได ้
และสวมผ้ากันเปื้อนที่สะอาด สวมรองเท้าหุ้มส้น มีสิ่งปกปิดเส้นผมมิให้ตกลงปนเปื้อนในอาหาร 
 (๑๘) ผูส้มัผสัอาหารต้องล้างมอืและปฏบัิตตินในการเตรยีม ปรงุ ประกอบ จ�าหน่ายและเสร์ิฟอาหาร 
ให้ถูกสุขลักษณะ รักษาความสะอาดมือและเล็บ ถ้ามีบาดแผลหรือถูกลวกหรือระคายเคืองผิวหนังบริเวณมือ
หรือนิ้วมือต้องท�าแผลให้เรียบร้อย
  (๑๙) ห้ามผู้สัมผัสอาหารสูบบุหร่ี ขบเคี้ยว รับประทานอาหารในขณะเตรียม ท�า ประกอบ ปรุง
หรือจ�าหน่ายอาหารหรือไม่ไอจามรดบนอาหาร และไม่กระท�าการใดๆ ที่จะท�าให้เกิดการปนเปื้อนต่ออาหาร
หรือก่อให้เกิดโรคได้ 
 (๒๐) ต้องมกีารป้องกนัอนัตราย และป้องกนัไม่ให้เกิดเหตรุ�าคาญเนือ่งจากการจ�าหน่าย ท�า ประกอบ 
ปรุง และเก็บอาหาร
 (๒๑) ห้ามถ่าย เททิง้น�า้ทีม่เีศษอาหารหรอืไขมนัจากการล้างเครือ่งมอื เครือ่งใช้ ภาชนะและอปุกรณ์
ในการจ�าหน่ายอาหารลงในท่อหรือทางระบายน�้า หรือในที่หรือทางสาธารณะ
 ข้อ ๘ ในการจ�าหน่ายสนิค้าประเภทสิง่ของอ่ืนทีม่ใิช่อาหารโดยลกัษณะวธิกีารเร่ขาย ผูจ้�าหน่ายสนิค้า
จะต้องควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 (๑) จ�าหน่ายสินค้าในบริเวณที่ได้รับอนุญาต
 (๒) แต่งกายสะอาด สุภาพเรียบร้อย
 (๓) ห้ามทิ้งมูลฝอยจากการเร่ขายลงในท่อหรือทางระบายน�้า หรือในที่หรือทางสาธารณะ 
 (๔) ห้ามใช้เครือ่งขยายเสยีงหรอืเปิดวทิยเุทปหรอืส่งเสยีงดงัในขณะทีเ่ร่ขายจนเกดิเหตรุ�าคาญแก่ผูอ้ืน่
 (๕) หยดุประกอบการค้าเพือ่ประโยชน์ทางด้านสขุลกัษณะ การรกัษาความสะอาดสาธารณประโยชน์
หรอืประโยชน์ของทางราชการตามทีเ่จ้าพนกังานท้องถิน่โดยค�าแนะน�าของเจ้าพนกังานสาธารณสขุประกาศก�าหนด 
 (๖) ปฏิบัติการอื่นใดที่จ�าเป็นเพื่อให้ต้องด้วยสุขลักษณะตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค�าแนะน�า
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก�าหนด 
 ข้อ ๙ ในการจ�าหน่ายสนิค้าประเภทอาหารโดยลกัษณะวธิกีารเร่ขาย ผูจ้�าหน่ายสนิค้าจะต้องควบคมุ
ดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 (๑) ปฏิบัติตามที่ก�าหนดไว้ในข้อ ๘
 (๒) อาหารสดที่น�ามาจ�าหน่าย หรือน�ามาประกอบ ปรุงอาหารเพื่อจ�าหน่ายต้องเป็นอาหารสดที่มี
คุณภาพดี สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมทั้งมีการเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม และเก็บเป็นสัดส่วน 
มีการปกปิด ไม่วางบนพื้นหรือบริเวณที่อาจท�าให้อาหารปนเปื้อนได้
 (๓) อาหารแห้งทีน่�ามาจ�าหน่าย หรอืน�ามาประกอบ ปรงุอาหารเพือ่จ�าหน่ายต้องสะอาด ปลอดภยั 
ไม่มีการปนเปื้อนและมีการเก็บอย่างเหมาะสม 
 (๔) อาหารในภาชนะบรรจทุีปิ่ดสนทิ เครือ่งปรงุรส และวตัถเุจอืปนอาหาร ต้องปลอดภยั ได้มาตรฐาน
ตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
 (๕) อาหารประเภทปรงุส�าเรจ็ต้องเกบ็ในภาชนะท่ีสะอาด ปลอดภยั และมีการป้องกนัการปนเป้ือน 
วางสูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร 
 (๖) น�้าด่ืมและเครื่องดื่มที่น�ามาจ�าหน่ายต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร 
โดยบรรจุในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิด และป้องกันการปนเปื้อน วางสูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร 
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 (๗) น�้าดื่มหรือเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทต้องวางสูงจากพื้นอย่างน้อย ๑๕ เซนติเมตร 
และต้องท�าความสะอาดพื้นผิวภายนอกของภาชนะบรรจุให้สะอาดก่อนน�ามาจ�าหน่าย
 (๘) น�้าแข็งส�าหรับบริโภคต้องสะอาด มีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร มีการเก็บ
ในภาชนะทีส่ะอาด สภาพด ีมฝีาปิด วางสงูจากพืน้อย่างน้อย 15 เซนติเมตร ปากขอบภาชนะสูงจากพืน้อย่างน้อย 
๖๐ เซนติเมตร และไม่วางในบริเวณที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อน รวมทั้งต้องไม่น�าอาหารหรือสิ่งของอย่างอื่น
ไปแช่รวมกับน�้าแข็งส�าหรับบริโภค
 (๙) ใช้อุปกรณ์ที่สะอาด มีด้าม ส�าหรับคีบหรือตักน�้าแข็งส�าหรับบริโภคโดยเฉพาะ
 (๑๐) ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องปรุงรส วัตถุเจือปนอาหาร เครื่องดื่ม และอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ 
ต้องสะอาดและท�าจากวสัดทุีป่ลอดภยั เหมาะสมกบัอาหารแต่ละประเภท มสีภาพด ีไม่ช�ารดุและมกีารป้องกนั
การปนเปื้อนที่เหมาะสม 
 (๑๑) จัดเก็บภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องใช้ไว้ในภาชนะที่สะอาด สูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร 
หรือมีการป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม
 (๑๒) ตู้อบ เตาอบ เตาไมโครเวฟ ต้องสะอาด มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สภาพดี ไม่ช�ารุด 
 (๑๓) ภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องใช้ที่รอการล้าง และเศษอาหาร ต้องเก็บในที่ที่สามารถป้องกันสัตว์
และแมลงน�าโรคได้
 (๑๔) ล้างภาชนะอปุกรณ์และเครือ่งใช้ทกุประเภทให้สะอาดโดยใช้สารท�าความสะอาดทีป่ลอดภยั
 (๑๕) น�้าใช้และภาชนะบรรจุน�้าใช้ต้องสะอาด ปลอดภัย 
 (๑๖) ผู้สัมผัสอาหารต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือไม่เป็นพาหะน�าโรคติดต่อ 
หรือไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ ได้แก่ อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย บิด ไข้สุกใส หัด คางทูม วัณโรคในระยะ
อันตราย โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ  
ไข้หวัดใหญ่รวมถึงไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ โรคผิวหนังท่ีน่ารังเกียจ หากเจ็บป่วยต้องหยุดปฏิบัติงาน
และรักษาตัวให้หายก่อนจึงกลับมาปฏิบัติงานต่อไป 
 (๑๗) ผู้สัมผัสอาหารต้องแต่งกายสะอาดและเป็นแบบที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนสู่อาหารได้ 
และสวมผ้ากันเปื้อนที่สะอาด สวมรองเท้าหุ้มส้น มีสิ่งปกปิดเส้นผมมิให้ตกลงปนเปื้อนในอาหาร 
 (๑๘) ผูส้มัผสัอาหารต้องล้างมอืและปฏบิตัตินในการเตรยีม ปรงุ ประกอบ จ�าหน่ายและเสร์ิฟอาหาร 
ให้ถูกสุขลักษณะ รักษาความสะอาดมือและเล็บ ถ้ามีบาดแผลหรือถูกลวกหรือระคายเคืองผิวหนังบริเวณมือ
หรือนิ้วมือต้องท�าแผลให้เรียบร้อย 
 (๑๙) ห้ามผู้สัมผัสอาหารสูบบุหรี่ ขบเคี้ยว รับประทานอาหารในขณะเตรียม ท�า ประกอบ ปรุง
หรือจ�าหน่ายอาหารหรือไม่ไอจามรดบนอาหาร และไม่กระท�าการใดๆที่จะท�าให้เกิดการปนเปื้อนต่ออาหาร
หรือก่อให้เกิดโรคได้ 
 (๒๐) ต้องมกีารป้องกนัอนัตราย และป้องกนัไม่ให้เกดิเหตรุ�าคาญเนือ่งจากการจ�าหน่าย ท�า ประกอบ 
ปรุง และเก็บอาหาร
 (๒๑) ห้ามถ่าย เททิง้น�า้ทีม่เีศษอาหารหรอืไขมนัจากการล้างเครือ่งมอื เครือ่งใช้ ภาชนะและอปุกรณ์
ในการจ�าหน่ายอาหารลงในท่อหรือทางระบายน�้า หรือในที่หรือทางสาธารณะ 
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หมวด ๓
ใบอนุญาต

  

 ข้อ ๑๐ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่ควบคุมดูแลท่ีหรือทางสาธารณะเพื่อประโยชน์ใช้สอย
ของประชาชนทั่วไป
 ห้ามมิให้ผู้ใดจ�าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นการจ�าหน่ายโดยลักษณะวิธีการ
จัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติหรือเร่ขาย เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
 ในการออกใบอนุญาตตามวรรคสอง ให้เจ้าพนกังานท้องถิน่ระบชุนดิ หรอืประเภทของสนิค้า ลักษณะ
วิธีการจ�าหน่ายสินค้า และสถานที่ที่จะจัดวางสินค้าเพ่ือจ�าหน่ายในกรณีท่ีจะมีการจัดวางสินค้าในท่ีหนึ่งท่ีใด
เป็นปกติ รวมทั้งจะก�าหนดเงื่อนไขอย่างใดตามที่เห็นสมควรไว้ในใบอนุญาตด้วยก็ได้
 การเปลีย่นแปลงชนิดหรือประเภทของสินค้า ลกัษณะวธิกีารจ�าหน่ายสนิค้าหรอืสถานท่ีจดัวางสนิค้า
ให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต จะกระท�าได้ต่อเมื่อผู้รับใบอนุญาตได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
และเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้จดแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้ในใบอนุญาตแล้ว
 ข้อ ๑๑ ผู้ใดประสงค์จะด�าเนินกิจการจ�าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะจะต้องยื่นค�าขอรับ
ใบอนุญาตตามแบบที่ก�าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 
 (๑) ส�าเนาบัตรประจ�าตัว (ประชาชน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ อื่นๆระบุ...........)
 (๒) ส�าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 (๓) อื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก�าหนดและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
 ข้อ ๑๒ เมือ่ได้รบัค�าขอรบัใบอนญุาตหรอืค�าขอต่ออายใุบอนญุาต ให้เจ้าพนกังานท้องถิน่ตรวจสอบ
ความถูกต้องของค�าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นค�าขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อด�าเนินการ หากไม่สามารถด�าเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดท�า
บนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหรอืหลกัฐานยืน่เพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่�าหนด โดยให้เจ้าหน้าที่
และผู้ยื่นค�าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
 เจ้าพนักงานท้องถ่ินต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค�าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสบิวนันบัแต่วนัได้รบัค�าขอซึง่มรีายละเอยีดถูกต้องหรอืครบถ้วนตามทีก่�าหนด
ในเทศบัญญัตินี้
 ในกรณีที่มีเหตุจ�าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค�าสั่งไม่อนุญาต
ได้ภายในก�าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อกีไม่เกินสองครัง้ครัง้ละไม่เกนิสบิห้าวนั แต่ต้องมี
หนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ�าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก�าหนดเวลาตามวรรคสอง
หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้ง
เป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค�าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส�าเนาแจ้ง 
ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง
 ข้อ ๑๓ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน(หรือตามที่เห็นสมควร)นับแต่วันที่
ได้รับหนงัสอืแจ้งการอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถิน่ เว้นแต่จะมเีหตอัุนสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนกังานท้องถิน่
ทราบแล้ว
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  ข้อ ๑๔ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันท่ีออกใบอนุญาต 
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ�านาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น
 การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องย่ืนค�าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค�าขอพร้อมกับ
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
 ข้อ ๑๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย 
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
 ข้อ ๑๖ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท�าลาย หรือช�ารุดในสาระที่ส�าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ยืน่ค�าขอรบัใบแทนใบอนญุาตภายในสบิห้าวันนบัแต่วนัทีไ่ด้ทราบถงึการสญูหาย ถกูท�าลาย หรอืช�ารดุ ตามแบบ
ที่ก�าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้
 การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขดังต่อไปนี้
 (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค�าขอรับใบแทนใบอนุญาตน�าส�าเนาบันทึกการแจ้งความ
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
 (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท�าลาย หรือช�ารุดในสาระที่ส�าคัญ ให้ผู้ยื่นค�าขอรับใบแทนใบอนุญาต
น�าใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
 ข้อ ๑๗ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
บทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว ้
ในใบอนุญาตในเรือ่งทีก่�าหนดไว้เกีย่วกบัการประกอบกจิการตามทีไ่ด้รบัใบอนญุาตตามเทศบญัญตันีิ ้เจ้าพนกังาน
ท้องถิ่นมีอ�านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
 ข้อ ๑๘ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจออกค�าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
 (๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
 (๒) ต้องค�าพพิากษาถงึทีส่ดุว่าได้กระท�าความผดิตามพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕
 (๓) ไม่ปฏบิติัหรอืปฏบิตัไิม่ถกูต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง 
หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องท่ีก�าหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามท่ีได้
รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรง
ต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด�ารงชีพของประชาชน
 ข้อ ๑๙ ค�าสัง่พกัใช้ใบอนญุาตและค�าสัง่เพกิถอนใบอนญุาต ให้ท�าเป็นหนงัสอืแจ้งให้ผูร้บัใบอนญุาต
ทราบ ในกรณทีีไ่ม่พบผูร้บัใบอนญุาต หรอืผูร้บัใบอนญุาตไม่ยอมรบัค�าสัง่ดงักล่าว ให้ส่งค�าสัง่โดยทางไปรษณย์ี
ตอบรับ หรือให้ปิดค�าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล�าเนาหรือส�านักท�าการงานของผู้รับใบอนุญาต 
และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค�าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค�าสั่งไปถึง หรือวันปิดค�าสั่ง แล้วแต่กรณี
 ข้อ ๒๐ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส�าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก�าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
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หมวด ๔
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ

  

 ข้อ ๒๑ ผู ้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีก�าหนดไว้
ท้ายเทศบญัญตันิีใ้นวนัทีม่ารบัใบอนญุาตส�าหรับกรณทีีเ่ป็นการขอรบัใบอนญุาตครัง้แรก หรอืก่อนใบอนญุาตสิน้อายุ
ส�าหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังด�าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายใน
เวลาท่ีก�าหนด ให้ช�าระค่าปรบัเพิม่ขึน้อกีร้อยละยีส่บิของจ�านวนค่าธรรมเนยีมทีค้่างช�าระ เว้นแต่ผูไ้ด้รบัใบอนญุาต
จะได้บอกเลิกการด�าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก�าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
 ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช�าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด�าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจ�านวน 
 ข้อ ๒๒ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น

หมวด ๕
บทก�าหนดโทษ

  

 ข้อ ๒๓ ผูใ้ดฝ่าฝืนค�าสัง่ของเจ้าพนกังานหรือไม่ปฏบัิตติามเทศบัญญติันีต้้องระวางโทษตามท่ีก�าหนด
ไว้ในบทก�าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
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บทเฉพาะกาล
(ถ้าไม่มีหมวดนี้ให้ตัดออก)

  

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

 ประกาศ ณ วันที่………………....... 

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

      เห็นชอบ

(ลงชื่อ)
 (…………………...........………)
      ผู้ว่าราชการจังหวัด……….......…………
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อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาล……………………..

ควบคุมการจ�าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
พ.ศ. ….

  

๑. การจ�าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ    ...... บาท
 โดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ
๒. การจ�าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ    ...... บาท
 โดยลักษณะวิธีการเร่ขาย
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ประกาศเทศบาล…………………
เรื่อง ก�าหนดเขตควบคุมการจ�าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

โดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ
_________________

 โดยที่เป็นการสมควรควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะเพื่อประโยชน์ใช้สอยของประชาชนทั่วไป
 อาศยัอ�านาจตามความในมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ เจ้าพนกังาน
ท้องถิ่นด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจรจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
 (๑) ให้บริเวณที่หรือทางสาธารณะดังต่อไปนี้เป็นเขตห้ามจ�าหน่ายหรือซื้อสินค้าโดยเด็ดขาด
  ๑.๑) ..........................................
  ๑.๒) ..........................................
 (๒) ให้บรเิวณทีห่รอืทางสาธารณะดงัต่อไปนีเ้ป็นเขตห้ามจ�าหน่ายสนิค้าบางชนดิหรอืบางประเภท
  ๒.๑) ..........................................
  ๒.๒) ..........................................
 (๓) ให้บริเวณที่หรือทางสาธารณะดังต่อไปนี้เป็นเขตห้ามจ�าหน่ายสินค้าตามเวลาที่ก�าหนด
  ๓.๑) ..........................................
  ๓.๒) ..........................................
 (๔) ให้บริเวณทีห่รือทางสาธารณะดังต่อไปนีเ้ป็นเขตทีก่ารจ�าหน่ายสนิค้าจะต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไข
  ๔.๑) ..........................................
  ๔.๒) ..........................................

 ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส�านักงานเทศบาล.............และ
บริเวณที่ก�าหนดเป็นเขตควบคุมแล้วสิบห้าวัน

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

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

ผู้ให้ความเห็นชอบ

(ลงชื่อ)
(…………………………..………)

เจ้าพนักงานจราจร
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ประกาศเทศบาล…………………
เรื่อง ก�าหนดเขตควบคุมการจ�าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

โดยลักษณะวิธีการเร่ขาย
_________________

 โดยที่เป็นการสมควรควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะเพื่อประโยชน์ใช้สอยของประชาชนทั่วไป
 อาศยัอ�านาจตามความในมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ เจ้าพนกังาน
ท้องถิ่นด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจรจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
 (๑) ให้บริเวณที่หรือทางสาธารณะดังต่อไปนี้เป็นเขตห้ามจ�าหน่ายหรือซื้อสินค้าโดยเด็ดขาด
  ๑.๑) ..........................................
  ๑.๒) ..........................................
 (๒) ให้บรเิวณทีห่รอืทางสาธารณะดงัต่อไปนีเ้ป็นเขตห้ามจ�าหน่ายสนิค้าบางชนดิหรอืบางประเภท
  ๒.๑) ..........................................
  ๒.๒) ..........................................
 (๓) ให้บริเวณที่หรือทางสาธารณะดังต่อไปนี้เป็นเขตห้ามจ�าหน่ายสินค้าตามเวลาที่ก�าหนด
  ๓.๑) ..........................................
  ๓.๒) ..........................................
 (๔) ให้บริเวณทีห่รือทางสาธารณะดังต่อไปนีเ้ป็นเขตทีก่ารจ�าหน่ายสนิค้าจะต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไข
  ๔.๑) ..........................................
  ๔.๒) ..........................................

 ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันถัดจากวันท่ีประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ส�านักงานเทศบาล...........และ
บริเวณที่ก�าหนดเป็นเขตควบคุมแล้วสิบห้าวัน

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

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

ผู้ให้ความเห็นชอบ

(ลงชื่อ)
(…………………………..………)

เจ้าพนักงานจราจร
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แบบค�าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการ..................................................................................

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

 ๑. ข้าพเจ้า................................................................................. อาย.ุ..............ปี สญัชาต.ิ...................... 
โดย..............................................................................................................................................ผูม้อี�านาจลงนาม 
แทนนิตบิคุคลปรากฏตาม......................................................................................................................................
ทีอ่ยูเ่ลขที.่..............................หมูท่ี.่..............ตรอก/ซอย.......................................ถนน......................................... 
แขวง/ต�าบล......................................เขต/อ�าเภอ........................................จังหวัด........................................
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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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)..............................................................
ดังนั้น กรุณาน�าเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน..........วันนับตั้งแต่วันนี้
เป็นต้นไป

(ลงชื่อ) ............................................ 
           (...........................................)
ต�าแหน่ง............................................
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ที่ .........................    ส�านักงาน..................................................
..................................................................

             วันที่.........เดือน........................... พ.ศ. ........
เรื่อง ค�าแนะน�าให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ
เรียน ...................................................................................................
อ้างถงึ ใบรบัค�าขออนุญาต/ต่ออายใุบอนญุาต เลขท่ี...............ลงวนัท่ี.........เดอืน......................พ.ศ. ..............

 ตามทีท่่านได้ยืน่ค�าขอรบัใบอนุญาต/ต่ออายใุบอนญุาตประกอบกิจการ...............................................
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับค�าขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น
 เน่ืองจากเจ้าพนกังานได้ตรวจสภาพด้านสขุลกัษณะของสถานที ่เครือ่งมอืหรอือปุกรณ์ ระบบก�าจดั
หรอืบ�าบดัของเสยีและอืน่ๆ ของสถานทีป่ระกอบกจิการของท่านแล้วพบว่ายงัไม่ถกูต้อง ครบถ้วน ตามทีก่�าหนด
ไว้ในข้อก�าหนดของท้องถิ่น ดังนี้
  ๑) .....................................................................................................................................
  ๒) .....................................................................................................................................
  ๓) .....................................................................................................................................
  ๔) .....................................................................................................................................
 ฉะนั้น จึงขอให้ท่านแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์เพื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะได้ด�าเนินการพิจารณา
การอนุญาตต่อไป

                 ขอแสดงความนับถือ

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

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

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

.....................................
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ...............................................................  โทร. ............................................
ที่ ........................     วันที่ ......... เดือน........................... พ.ศ. .........
เรื่อง รายงานผลการตรวจสภาพของสถานที่ประกอบกิจการเพื่อประกอบการพิจารณาการอนุญาต
เรียน เจ้าพนักงานท้องถิ่น

 ตามท่ีราชการส่วนท้องถิน่ได้รบัค�าขอรบัใบอนญุาตประกอบกจิการ.....................................................
และได้ออกใบรับค�าขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. .......... นั้น
 จากการตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ระบบก�าจัดหรือบ�าบัด
ของเสียและอื่นๆ 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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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
 เน่ืองจากมีเหตุจ�าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่สามารถออกใบอนุญาตหรือยังไม่สามารถมีค�าสั่ง
ไม่อนุญาตได้ภายในเวลา ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับค�าขอดังกล่าวดังนี้
   ๑. ..................................................................................
   ๒. ...................................................................................
   ๓. ...................................................................................

 ดังนั้น จึงขอแจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตออกไปเป็นเวลา ๑๕ วันนับแต่วันที่.................. 
และต้องขออภัย มา ณ โอกาสนี้ด้วย
  
                 ขอแสดงความนับถือ

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

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

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

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

            วันที่......... เดือน........................... พ.ศ. ........
เรื่อง แจ้งการอนุญาตประกอบกิจการ.................................................................................................
เรียน .............................................................................
อ้างถึง ใบรับค�าขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. ..........

 ตามทีท่่านได้ยืน่ค�าขอรบัใบอนญุาตประกอบกจิการ.............................................................................
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับค�าขออนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น
 บดัน้ี เจ้าพนกังานท้องถิน่ได้พจิารณาออกใบอนญุาตให้แก่ท่านเรยีบร้อยแล้ว จงึขอให้ท่านมาติดต่อ
ขอรับใบอนุญาต ณ ส�านักงาน............................................................................ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันได้รับ
หนังสือนี้ 
 ทัง้น้ี หากท่านไม่สามารถมารบัใบอนญุาตภายในระยะเวลาดงักล่าว กรณุาแจ้งให้เจ้าพนกังานท้องถิน่
ทราบด้วย
  
                 ขอแสดงความนับถือ

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

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

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

.....................................
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ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ..................................................................

เล่มที่..........เลขที่............./................
 (๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้...........................................................................................
สัญชาต.ิ......................อยูบ้่านเลขที.่.............หมูท่ี.่..........ต�าบล..................................อ�าเภอ.................................
จังหวัด......................................หมายเลขโทรศัพท์...........................................
 ชื่อสถานประกอบกิจการ.............................................................. ประเภท..................................... 
ตัง้อยูเ่ลขที.่.............หมูท่ี.่.......ต�าบล...................................อ�าเภอ..............................จงัหวดั................................
หมายเลขโทรศัพท์...........................................
 อตัราค่าธรรมเนยีมปีละ.....................บาท(.........................................................) ตามใบเสรจ็รบัเงนิ
เล่มที่...........เลขที่.................ลงวันที่............................................
 (๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�าหนด
ในข้อก�าหนดของท้องถิ่น
 (๓) หากปรากฏในภายหลงัว่าการประกอบกจิการท่ีได้รับอนญุาตนีเ้ป็นการขัดต่อกฎหมายอืน่ท่ีเก่ียวข้อง
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) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ
ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท
 (๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นค�าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาต
สิ้นอายุ

(มีต่อด้านหลัง)
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รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม

วัน/เดือน/ปี

ที่ออกใบอนุญาต

วัน/เดือน/ปี

ที่สิ้นอายุใบอนุญาต

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ)

เจ้าพนักงานท้องถิ่นเล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ปี
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ที่ .........................    ส�านักงาน...................................................
...................................................................

            วันที่......... เดือน........................... พ.ศ. ........
เรื่อง ค�าสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
เรียน .............................................................................
อ้างถึง (๑) ใบรับค�าขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต เลขที่............ลงวันที่.........เดือน..............พ.ศ. ............
 (๒) หนงัสอืแจ้งค�าแนะน�าให้แก้ไขปรบัปรงุสภาพของสถานท่ีประกอบกจิการ ท่ี........... ลว. ..............

 ตามทีท่่านได้ยืน่ค�าขอรบัใบอนุญาต/ต่ออายใุบอนญุาตประกอบกิจการ...............................................
และเจ้าพนักงานได้มีหนังสือแจ้งค�าแนะน�าให้ท่านแก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน ตามที่ก�าหนดไว้ในข้อก�าหนดของท้องถิ่นภายในเวลาที่ก�าหนด ตามที่อ้างถึงนั้น 
 จากการตรวจสอบปรากฏว่าท่านไม่สามารถแก้ไขปรบัปรงุสภาพของสถานทีป่ระกอบกจิการให้ถกูต้อง 
ครบถ้วน ตามที่ก�าหนดไว้ในข้อก�าหนดของท้องถิ่น ดังนี้
  ๑. .....................................................................................................................................
  ๒. .....................................................................................................................................
  ๓. .....................................................................................................................................
  ๔. .....................................................................................................................................
  ๕. .....................................................................................................................................
 ดังนั้น อาศัยอ�านาจตามมาตรา ๕๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีค�าสั่งไม่ออกใบอนุญาตให้ท่านประกอบกิจการตามที่ได้ยื่นค�าขอไว้
 อนึง่ หากท่านไมพ่อใจค�าสัง่นี ้ท่านมสีทิธอิทุธรณ์ต่อรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุได้ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันทราบค�าสั่งนี้
 ทั้งนี้ การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามค�าสั่ง เว้นแต่รัฐมนตรีจะเห็นสมควรให้มีการทุเลา
การบังคับตามค�าสั่งนั้นไว้ชั่วคราว

                 ขอแสดงความนับถือ

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

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

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

..................................... 
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เอกสารอ้างอิง

๑. คู่มือแบบการร่างกฎหมาย ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๕๕๑

๒. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๓. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๔. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

๕. กฎกระทรวงว่าด้วยการก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕

๖. กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. ๒๕๕๑

๗. กฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน และก�าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยและอัตรา 

 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ พ.ศ. ๒๕๔๕

๘. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก�าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยการขนและการก�าจัดมูลฝอย 

 ติดเชื้อ 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 

 และอัตราค่าธรรมเนียมอื่น ๆ พ.ศ. ....

๑๔. ค�าแนะน�าคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการควบคุมการประกอบกิจการให้บริการดูแล 

 ผู้สูงอายุที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๓

๑๕. ค�าแนะน�าคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการควบคุมการประกอบกิจการให้บริการเลี้ยง 

 และดูแลเด็กที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๑

๑๖. ค�าแนะน�าคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการการผลิต สะสม แบ่งบรรจุ  

 และค้าส่งน�้าแข็ง พ.ศ. ๒๕๕๘
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ตัวอย่างร่างเทศบัญญัติตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข

      พ.ศ. ๒๕

ส่งเสริมให้ อปท.

“ตรากฎหมายได้  ใช้กฎหมายเป็น”

ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๔๒๒๓  โทรสาร ๐ ๒๕๙๑ ๘๑๘๐

http://laws.anamai.moph.go.th  E-mail : laws@anamai.mail.go.th




