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ค าน า 
 
  คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการพิจารณายกร่าง  แก้ไข  ปรับปรุง  เทศบัญญัติทั่วไป  ฉบับนี้ 
จัดท าขึ้นเพ่ือต้องการให้บุคลากร  และหรือบุคคลผู้เกี่ยวข้องได้มีความรู้  ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่  ความ
รับผิดชอบ  และขั้นตอนการท างานที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานกระบวนการพิจารณายกร่าง  แก้ไข  ปรับปรุง  
เทศบัญญัติทั่วไป  อย่างเป็นระบบ  และสามารถน าไปปรับใช้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้ดียิ่งขึ้นได้  
  งานนิติการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการพิจารณายกร่าง  แก้ไข  
ปรับปรุง  เทศบัญญัติทั่วไป  ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ เกี่ยวข้องในการที่จะศึกษาเพ่ือก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  และสามารถบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้รับกับการปฏิบัติงาน
จริง  เพื่อลดข้อผิดพลาดในกระบวนการด าเนินการที่จะเกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน  หากมีข้อบกพร่องประการใด
งานนิติการต้องขออภัยไว้  ณ  ที่นี้ 
 
 
         งานนิติการ 
                             ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลฟากท่า 
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-๑- 
กระบวนการจัดท าเทศบัญญัติ   

(กรณีเทศบัญญัติทั่วไป)   
   
  ด้วยลักษณะงานของนิติกร  เป็นงานที่ซับซ้อนมีหลายขั้นตอนและเกี่ยวข้องกับบุคลากรของ
เทศบาลต าบลฟากท่าทุกงาน  การปฏิบัติงานที่ผ่านมา  ผู้ปฏิบัติงานใช้วิธีศึกษาจากข้อระเบียบหนังสือสั่งการ 
และการบอกต่อกันมาจากผู้ปฏิบัติงานคนก่อน  และไม่ได้จัดท าไว้เป็นลายลักษณ์อักษรรวบรวมไว้เป็น       
องค์ความรู้ในองค์กร  ท าให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานอาจเกิดความล่าช้าหรือไม่ครบถ้วนตามกระบวนการ
ท างาน  ซึ่งสามารถพัฒนาให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีกระบวนการท างาน  และผลการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น  โดยมีเปูาหมายคือประโยชน์สูงสุดของประชาชน   
  ดังนั้น  เพ่ือพัฒนารูปแบบ  วิธีการบริหารและกระบวนการท างานของนิติกร  ให้เป็นไปตาม
แนวทางของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  (กพร.)  และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของ
เทศบาลต าบลฟากท่าและนโยบายของเทศบาลต าบลฟากท่า  ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
ให้มีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน  จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานส าหรับ 
เป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานต่อไป  
 
๑.  วัตถุประสงค ์
  คู่มือฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกระบวนการจัดท าเทศบัญญัติของเทศบาล
ต าบลฟากท่า(กรณีเทศบัญญัติทั่วไป)  หรือที่เกี่ยวข้องกับเทศบาล  ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานยกร่าง  
แก้ไข  ปรับปรุง  เทศบัญญัติ  ให้มีโครงสร้าง  รูปแบบ  หรือรายละเอียด  ที่ถูกต้อง  ครบถ้วน  และมี
ประสิทธิภาพ  เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน  ซึ่งจะส่งผลให้ไม่เกิดปัญหาการตีความกฎหมาย  หรือความ
ขัดแย้งในการบังคับใช้กฎหมาย 
 
๒. ขอบเขต 
  เริ่มจากการศึกษาหลักการของเรื่องที่จะตราหรือยกร่างเทศบัญญัติ  ค้นคว้าข้อมูลต่างๆ  ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดเนื้อหาสาระและรายละเอียดของร่างเทศบัญญัติ  โดยศึกษาจากบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่
ให้อ านาจในการออกร่างเทศบัญญัติ  ค้นคว้าจากผลงานด้านวิชาการ  สภาพปัญหาจากการบังคับใช้กฎหมาย  
ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมาย  เทศบัญญัติ  ระเบียบ  หรือประกาศ  ในลักษณะเดียวกันที่ได้ประกาศใช้บังคับ
แล้วการก าหนดโครงสร้าง  รูปแบบ  และด าเนินการยกร่างเทศบัญญัติ  ตรวจสอบความจ าเป็นในการตราร่าง
เทศบัญญัติ  เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการยกร่างเทศบัญญัติของเทศบาล  ด าเนินการจัดรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนต่อร่างเทศบัญญัติ  และน าข้อมูลที่ ได้รับจากการส ารวจความคิดเห็นหรือการประชุม
ปรึกษาหารือ  และความเห็นของคณะกรรมการยกร่างเทศบัญญัติของเทศบาล  มาแก้ไขปรับปรุง  เพ่ือเสนอ
นายกเทศมนตรีให้ความเห็นชอบกับร่างร่างเทศบัญญัติฉบับดังกล่าว  ก่อนส่งร่างเทศบัญญัติไปยังประธานสภา
เทศบาลเพื่อเสนอสภาเทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 
๓.  ค าจ ากัดความ 

 “ข้อบัญญัติ”  หมายถึง  ข้อบัญญัติทั่วไป  หรือ  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
  “ข้อบัญญัติท้องถิ่น”  หมายถึง  กฎซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจนิติบัญญัติขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น   
 



-๒- 
  “กฎ”  หมายความว่า  พระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง  ประกาศกระทรวง  ข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือบทบัญญัติอ่ืนที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป  โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณี
ใด  หรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ 
  “การยกร่างข้อบัญญัติ”  หมายถึง  การเขียนและเรียบเรียงข้อความในรูปของกฎเกณฑ์หรือ
ข้อบังคับที่ก ากับและควบคุมพฤติกรรมของบุคคลในสังคม  และของเจ้าหน้าที่ผู้ที่ใช้อ านาจรัฐ  ด้วยถ้อยค าท่ี
ถูกต้องแน่นอน  และสามารถสื่อความหมายของกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับนั้นให้บุคคลทุกคนในสังคมเข้าใจได้
เช่นเดียวกับผู้ยกร่างข้อบัญญัติ  เพ่ือเสนอให้ผู้มีอ านาจในการบัญญัติกฎหมายพิจารณาว่าจะประกาศใช้ร่าง 
ข้อบัญญัตินั้นหรือไม ่ หรือควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงร่างข้อบัญญัตินั้นประการใด 
  
๔.  หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  ๔.๑.  คณะกรรมการยกร่างเทศบัญญัติ  โดยมีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในค าสั่งเทศบาล
ต าบลฟากท่า   
  ๔.๒.  ผู้ปฏิบัติ  ได้แก่  นิติกร  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลฟากท่า 
 
๕.  workflow  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน   
*ชื่อเรียกของข้อบัญญัติท้องถิ่นจะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง  อปท.  นั้น  ก าหนด  
 -  อบจ./อบต./เมืองพัทยา  เรียกว่า  “ข้อบัญญัติ”    
 -  เทศบาล  เรียกว่า  “เทศบัญญัต”ิ 
 

การยกร่างเทศบัญญัติ (กรณีเทศบัญญัติทั่วไป) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ารวจสภาพปญัหาข้อมลูต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ตรวจสอบบทบญัญตัิแห่งกฎหมายกับเรื่องท่ี
ต้องการจะตราเทศบญัญตัิเพื่อใช้บังคับ 

๑  เดือน 

๑  เดือน 

๑๕  วัน เสนอขอความเห็นชอบใน
การยกร่างเทศบญัญตั ิ
 



-๓- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดโครงสร้างและรูปแบบ และด าเนินการ  
ยกร่างเทศบัญญัต ิ

เสนอร่างกฎหมายต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 

ไม่มผีลกระทบ มีผลกระทบ 

รับฟังความคิดเห็นของ 
ประชาชน 

ทบทวนความเห็น 

เสนอร่างกฎหมายต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 

เสนอสภาเทศบาล 
เห็นชอบร่างเทศบัญญัต ิ

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ 

แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างเทศบญัญัต ิ

ยุติเรื่อง 

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ 

ร่างเทศบัญญัติ  ตกไป 

๕  วัน 

๑  เดือน 

  ๑๕  วัน 
 

  ๑  เดือน 

  ๑  เดือน 

  ๑๕  วัน 

 

  ๑  วัน  กรณีพิจารณา ๓ วาระรวด 
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ความหมายของสัญลักษณ์ของกระบวนการ 
 
      จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ 
 
 
      กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 
 
 
      การตัดสินใจ 
 
 

การจัดเก็บและการเข้าถึง
เอกสาร 

เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด 
พิจารณาลงนามเทศ
บัญญัต ิ

การประกาศใช้เทศบัญญตั ิ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้เทศ
บญัญติั 

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ 

ทบทวน/แก้ไข 

สภาเทศบาลพิจารณา
ร่างเทศบัญญัติใหม ่

ยืนยัน ไม่ยืนยัน 

ร่างเทศบัญญัติ  ตกไป 

  ๗  วัน 
 

  ๑๕  วัน 

 

  ๓๐  วัน 

 

๑๕  วัน 

๑๕  วัน 
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      แสดงถึงทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน 
 
๖.  รายละเอียดของข้ันตอนการปฏิบัติงาน  ร่างเทศบัญญัติ(กรณีเทศบัญญัติทั่วไป) 
  ๑.  ส ารวจสภาพปัญหาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  ศึกษาหลักการของเรื่องที่จะตราเทศบัญญัติบังคับใช้ 
  ๑.๑.  กรณีไม่เคยมีการตราเทศบัญญัติในเรื่องนี้ใช้บังคับมาก่อน  คือ  การตราเทศบัญญัติ
ใหม่ข้ึนใช้บังคับ 
  ๑.๒.  กรณีมีการตราเทศบัญญัติในเรื่องนี้ใช้บังคับแล้ว  จะต้องพิจารณาว่าการยกร่าง     
เทศบัญญัติจะต้องมีการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกเทศบัญญัติที่ใช้บังคับนั้นหรือไม่ 
  ๒.  ตรวจสอบบทบัญญัติแห่งกฎหมายกับเรื่องที่ต้องการจะตราเทศบัญญัติเพ่ือใช้บังคับ 
  เทศบาลมีอ านาจตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อบทกฎหมายในกรณี  เพ่ือปฏิบัติการให้
เป็นไปตามหน้าที่ของเทศบาลที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล  หรือเมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้เทศบาล
ตราเทศบัญญัติหรือให้มีอ านาจตราเทศบัญญัติ(พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่  ๑๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  มาตรา  ๖๐)  การตรวจสอบบทบัญญัติแห่งกฎหมายจึงมีความส าคัญ  เพราะ
หากไม่มีบทบัญญัติให้อ านาจไว้  ก็ไม่สามารถออกเทศบัญญัติได้  จึงจ าเป็นต้องพิจารณาตีความบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายเสมอ  ก่อนที่จะตราเทศบัญญัติของเทศบาล 
  โดยผู้มีอ านาจเสนอร่างเทศบัญญัติ(พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่  ๑๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  มาตรา ๖๑ ทวิ)  มีดังนี้ 
  (๑)  นายกเทศมนตรี 
  (๒)  สมาชิกสภาเทศบาล(ต้องมีสมาชิกสภาเทศบาลลงนามรับรองไม่น้อยกว่าสองคน)  หรือ 
  (๓)  ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาล(พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น) 
  ๓.  เสนอขอความเห็นชอบในการยกร่างเทศบัญญัติ 
  เสนอเหตุผลความจ าเป็นในการด าเนินการขออนุมัติยกร่าง  จัดท า  แก้ไขปรับปรุง  หรือ
ยกเลิกเทศบัญญัติ  เพื่อเสนอให้นายกเทศมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดท าร่างเทศบัญญัติ   
  ๓.๑.  กรณีนายกเทศมนตรีเห็นชอบ  ให้ด าเนินการขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่าง  
จัดท า  แก้ไข  ปรับปรุง  หรือยกเลิกเทศบัญญัติต่อไป   
  ๓.๒.  กรณีนายกเทศมนตรีไม่เห็นชอบ  ให้ยุติเรื่อง 
  ๔.  แต่งตัง้คณะกรรมการยกร่างเทศบัญญัติ 
  เมื่อนายกเทศมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดท าร่างเทศบัญญัติแล้ว  จึงด าเนินการ
ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างเทศบัญญัติ  และด าเนินการตามอ านาจหน้าที่  ที่ระบุไว้ในค าสั่งแต่งตั้ง
ดังกล่าว  ทั้งนี้  องค์ประกอบของคณะกรรมการควรจะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ทางวิชาการเรื่องนั้นๆด้วย  
(บางกรณีอาจด าเนินการขออนุมัติยกร่างเทศบัญญัติ  พร้อมกับขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่าง        
เทศบัญญัติ)    
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  ๕.  ก าหนดโครงสร้างและรูปแบบ และด าเนินการยกร่างเทศบัญญัติ 
  ผู้ยกร่างต้องศึกษารูปแบบของเทศบัญญัติเพ่ือความถูกต้อง  โดยอาจศึกษาเปรียบเทียบ
ตัวอย่างกับเทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในลักษณะเดียวกันที่มีผลใช้บังคับแล้ว     
รวมทั้งศึกษาค้นคว้าจากกฎหมายแม่บทที่ให้อ านาจในการตราเทศบัญญัติ  และก าหนดโครงสร้างทั้งหมดของ
เทศบัญญัติ  เนื้อหาสาระ  รายละเอียด  และกลไกทางกฎหมายที่จะน ามาก าหนดไว้ในร่างเทศบัญญัติ  ให้
สอดคล้องความสัมพันธ์กัน  ซึ่งถ้อยค าที่ใช้ในร่างเทศบัญญัติต้องมีความชัดเจน  เป็นภาษาท่ีเข้าใจง่าย  ถูกต้อง
ตามหลักภาษาไทย  และต้องใช้ถ้อยค าเดียวกันตลอดทั้งร่างเทศบัญญัติเพ่ือมิให้เกิดปัญหาในการตีความ 
  ๖.  เสนอร่างเทศบัญญัติต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 
  เมื่อคณะกรรมการยกร่างเทศบัญญัติ  ด าเนินการยกร่างเทศบัญญัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
ด าเนินการประชุมคณะกรรมการยกร่างเทศบัญญัติ  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ  และเสนอ
นายกเทศมนตรีพิจารณาสั่งการ   
  ๖.๑.  กรณีไม่มีผลกระทบ  ให้นายกเทศมนตรี  เสนอร่างเทศบัญญัติต่อประธานสภาเทศบาล 
เพ่ือน าเรื่องบรรจุเข้าไว้ในวาระการประชุมสภาเทศบาลต่อไป 
  ๖.๒.  กรณีมีผลกระทบ  ให้ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่าง       
เทศบัญญัติที่ไดจ้ัดท าขึ้น  โดยอาจใช้วิธีการอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้ 
   ๖.๒.๑.  การส ารวจความคิดเห็น  เช่น  การสัมภาษณ์รายบุคคล การเปิดให้แสดง
ความคิดเห็นทางไปรษณีย์  ทางโทรศัพท์หรือโทรสาร  ทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ  หรือทางอ่ืนใด  การ
เปิดโอกาสให้ประชาชนมารับข้อมูลและแสดงความคิดเห็นต่อเทศบาล  หรือการสนทนากลุ่มย่อย 
   ๖.๒.๒.  การประชุมปรึกษาหารือ  เช่น  การประชาพิจารณ์  การอภิปราย
สาธารณะ  การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  หรือการประชุมระดับตัวแทนของกลุ่ม
บุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย 
  เมื่อด าเนินการตาม  ข้อ  ๖.๒  เสร็จแล้ว  และน าความคิดเห็นของประชาชนเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการยกร่างเทศบัญญัติ  เพ่ือทบทวนร่างเทศบัญญัติอีกครั้งก่อนเสนอนายกเทศมนตรี  และ
ด าเนินการตามข้ันตอน  ข้อ  ๖.๑.  ต่อไป  
  ๗.  เสนอสภาเทศบาลเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ 
  การประชุมเพ่ือพิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติของสภาเทศบาล  ที่ประชุมสภาเทศบาลต้อง
พิจารณาเป็นสามวาระ  (วาระรับหลักการ  วาระแปรญัตติ  วาระให้ความเห็นชอบ)  เมื่อนายกเทศมนตรีหรือ
สมาชิกสภาเทศบาลจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุม  จะเป็นผู้เสนอ  ที่ประชุมสภา
เทศบาลจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้  (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงจนถึง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ข้อ  ๔๕)  เมื่อที่ประชุมสภา
เทศบาลอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว  การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาเทศบาลเป็น
กรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
  ๗.๑.  กรณีสภาเทศบาลเห็นชอบ  ด าเนินการตามข้ันตอน  ข้อ  ๘  ต่อไป 
  ๗.๒.  กรณีสภาเทศบาลไม่เห็นชอบ  ร่างเทศบัญญัตินั้นก็เป็นอันตกไป  
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  ๘.  การเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาลงนามเทศบัญญัติ 
  เมื่อสภาเทศบาลพิจารณาเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติ  ให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่าง
เทศบัญญัติไปยังนายอ าเภอเพ่ือส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา  ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภาเทศบาลได้
มีมติเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องพิจารณาร่างเทศบัญญัติให้เสร็จ และส่งคืน
ประธานสภาเทศบาลภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัตินั้น   
  ๘.๑.  กรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติ  หรือกรณีผู้ว่าราชการ
จังหวัดไม่พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัตินั้น  ให้ถือว่าผู้ว่าราชการจังหวัด
เห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติดังกล่าว  ให้ส่งนายกเทศมนตรีลงนามใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติต่อไป 
  ๘.๒.  กรณีผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติ  ให้ส่งร่างเทศบัญญัตินั้น
พร้อมด้วยเหตุผลคืนไปยังสภาเทศบาล  และให้สภาเทศบาลพิจารณาใหม่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
ร่างเทศบัญญัติคืนมา 
   ๘.๒.๑.  กรณีสภาเทศบาลมีมติยืนยันตามร่างเทศบัญญัติเดิม  ด้วยคะแนนเสียง      
ไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกสภาเทศบาลเท่าที่มีอยู่  ให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศบัญญัตินั้นให้
นายกเทศมนตรีลงนามใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติ  และแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไป  
   ๘.๒.๒.  กรณีสภาเทศบาลไม่ยืนยันภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับร่าง         
เทศบัญญัติคืนจากผู้ว่าราชการจังหวัด  หรือยืนยันตามร่างเทศบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าสองในสาม
ของสมาชิกสภาเทศบาลเท่าที่มีอยู่  ให้ร่างเทศบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป(พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  ๑๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  มาตรา ๖๒)   
  ๙.  การประกาศใช้เทศบัญญัติ 
  เมื่อได้รับเทศบัญญัติที่ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามแล้ว  ให้นายกเทศมนตรีลงนามประกาศใช้  
เพ่ือให้มีผลใช้บังคับในเขตเทศบาลต่อไป  โดยหลักแล้วเทศบัญญัติของเทศบาลนั้น  ให้ใช้บังคับได้เมื่อประกาศ
ไว้โดยเปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลแล้วเจ็ดวัน  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  กล่าวคือ  เทศบัญญัตินั้นจะมีผล
ใช้บังคับในเขตเทศบาล  เมื่อพ้นก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย  ณ  ส านักงานเทศบาล  
เว้นแต่  ได้มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน  หรือที่กฎหมายบัญญัติว่าให้มีผลใช้บังคับเมื่อได้ประกาศใน     
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว  เช่น  เทศบัญญัติ  เรื่อง  ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้
อาคารบางชนิดหรือประเภทฯ  ซึ่งตามมาตรา  ๑๑   แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  ก าหนดให้ลง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เป็นต้น  (พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  
๑๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  มาตรา ๖๓)   
  ๑๐.  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้เทศบัญญัติ 
  เมื่อเทศบาลได้มีการประกาศใช้บั งคับเทศบัญญัติแล้ว   ต้องด าเนินการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์เทศบัญญัติ  เพ่ือชี้แจงให้ประชาชนเกิดความเข้าใจถึงเนื้อหาสาระของเทศบัญญัติ  รวมทั้ง  
เหตุผลความจ าเป็นในการบังคับใช้เทศบัญญัติดังกล่าว  โดยวิธีปิดประกาศ  ณ  ป้ายประชาสัมพันธ์ประจ า
หมู่บ้านและในเขตชุมชนพ้ืนที่  ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  แจ้งในที่ประชุมประชาคม 
 



 
-๘- 

เทศบาล  และแจ้งหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดเทศบาลพร้อมมอบส าเนาเทศบัญญัติให้ส่วนราชการนั้นๆเพ่ือ
ถือปฏิบัติต่อไป 
  ๑๑.  การจดัเก็บและการเข้าถึงเอกสาร 
  เมื่อเทศบาลได้ประกาศใช้เทศบัญญัติและเผยแพร่การบังคับใช้แล้ว  ต้องด าเนินการเก็บ
เอกสารในแฟ้มทะเบียนคุม  เรื่อง  เทศบัญญัติ  เรียงล าดับตามวันที่  จัดเก็บไว้  ณ  งานนิติการ  ส านัก
ปลัดเทศบาล  โดยมี  นิติกร  เป็นผู้รับผิดชอบและเข้าถึงเอกสาร  เก็บเอกสารเป็นระยะเวลา  ๑๐ ปี  
(ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ)   
 
๗.  ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง 
  ๗.๑.  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  ๑๓)  พ.ศ.  
๒๕๕๒ 
   ๗.๒.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงจนถึง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
   ๗.๓.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  2540 
  ๗.๔.  พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
      ๗.๕.  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๓๙ 
      ๗.๖.  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒   
     ๗.๗.  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  พ.ศ.  
๒๕๔๘   
     ๗.๘.  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 
  ๗.๙.  กฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่จะตราเทศบัญญัตินั้นๆ  เช่น  พระราชบัญญัติภาษีบ ารุง
ท้องที,่  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข,  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  เป็นต้น 
      ๗.๑๐.  ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่  ๕๓๒/๒๕๔๖  เรื่อง  อ านาจการ
ปรับปรุงอัตราค่าบริการประปาของเทศบาลนครสมุทรสาคร 
     ๗.๑๑.  เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติว่าด้วยการประปาท่ีได้ประกาศใช้บังคับแล้ว   
  เป็นต้นฯ 
 
 
 
 
 
 



-๙- 
๘.  แบบฟอร์มท่ีใช้ 
 บันทึกหลักการและเหตุผล 
  ๑.  “หลักการ”  ท าให้ทราบว่าเป็นกฎหมายในลักษณะใด  และถ้าเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติม  ก็ 
จะท าให้สภาเทศบาลพิจารณาตามหลักการที่ก าหนดไว้  จะแก้ไขเกินหลักการไม่ได้  โดยจะวงเล็บมาตราที่
แก้ไขเพ่ิมเติมไว้ด้วย 
  ๒.  แบบการเขียนหลักการ  มีดังนี้ 
  •  หลักการกฎหมายใหม่  ใช้ข้อความดังนี้ 
 

 

“ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วย.....” 
 

   
  •  หลักการกฎหมายแก้ไขเพ่ิมเติม  ใช้ข้อความดังนี้ 
 

 
    แก้ไขเพ่ิมเติมเทศบัญญัติ...  ดังต่อไปนี้ 
    ๑..............................(แก้ไขเพ่ิมเติมข้อ...) 
    ๒.............................(เพ่ิมเติมข้อ........) 
          ฯลฯ                ฯลฯ 
 

    
  ๓.  เหตุผล  เพ่ือให้ทราบถึงเจตนารมณ์ของกฎหมาย  รวมทั้งวิวัฒนาการของกฎหมายว่ามี
ความเป็นมาอย่างไร 
 
  ๔.  แบบการเขียนเหตุผล 
 

 

  “เนื่องจาก/ โดยที่ ….. จึงจ าเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๐- 
ตัวอย่างรูปแบบ  (FORM)  ของเทศบัญญัติ 

 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

 

ประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลฟากท่า  เรื่อง....................................  พ.ศ...................... 
 

หลักการ 
 

  ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วย.....................................................  (เทศบัญญัติใหม่)  
  แก้ไขเพ่ิมเติมเทศบัญญัติ......................ดังต่อไปนี้  (เทศบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติม) 
  ๑..............................(แก้ไขเพ่ิมเติมข้อ...) 
      ๒.............................(เพ่ิมเติมข้อ........) 
             ฯลฯ                ฯลฯ 
 

เหตุผล 
 

  เนื่องจาก/โดยที่........................................ จึงจ าเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๑- 
-ตัวอย่าง  กรณีร่างเทศบัญญัติใหม่ 
 

( ร่าง ) 
เทศบัญญัติเทศบาลต าบลฟากท่า 

เรื่อง...........................................พ.ศ. ……… 
 
  โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลฟากท่า  ว่าด้วย  ....................................  
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา........... แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม  ประกอบมาตรา............. แห่งพระราชบัญญัติ.....................  (อันเป็นพระราชบัญญัติที่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒
มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้
กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย)  เทศบาลต าบลฟากท่า  โดยความเห็นชอบของสภา
เทศบาลต าบลฟากท่า  และผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้  
  ข้อ  ๑  (ชื่อเรียก  เทศบัญญัติ)  
  ข้อ  ๒  (วันบังคับใช้) 
  ข้อ  ๓  (บทนิยาม) 
  ข้อ  ๔  (เนื้อหาของเทศบัญญัติ) 
  ข้อ  ๕  (การรักษาการ) 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่……………….......  
 
      (ลงชื่อ) 
          (………………………………….......) 
      นายกเทศมนตรี………………........... 
               เห็นชอบ 
(ลงชื่อ) 
             (…………………………) 
     ผู้ว่าราชการจังหวัด…………………  
 
 
 
 
 
 



-๑๒- 
-ตัวอย่าง  กรณีร่างเทศบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม 
 

( ร่าง ) 
เทศบัญญัติเทศบาลต าบลฟากท่า 

เรื่อง...........................................พ.ศ. ……… 
 
  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมเทศบัญญัติเทศบาลต าบลฟากท่า  ว่าด้วย......................... 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา........... แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม  ประกอบมาตรา............. แห่งพระราชบัญญัติ........... ..........  (อันเป็นพระราชบัญญัติที่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒
มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้
กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย)  เทศบาลต าบลฟากท่า  โดยความเห็นชอบของสภา
เทศบาลต าบลฟากท่า  และผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้  
  ข้อ  ๑  (ชื่อเรียก  เทศบัญญัติ)  
  ข้อ  ๒  (วันบังคับใช้) 
  ข้อ  ๓  (ให้ยกเลิกความในข้อ.......  แห่งเทศบัญญัติ......  และให้ใช้ความ  ต่อไปนี้แทน) 
  ข้อ  ๔  (บทเฉพาะกาล(ถ้ามี)) 
  ข้อ  ๕  (การรักษาการ(ถ้ามีบทเฉพาะกาลก็ต้องมีข้อรักษาการด้วย) 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่……………….......  
 
      (ลงชื่อ) 
          (………………………………….......) 
      นายกเทศมนตรี………………........... 
 
               เห็นชอบ 
(ลงชื่อ) 
             (…………………………) 
     ผู้ว่าราชการจังหวัด…………………  
 
 
 
 
 



-๑๓- 
กระบวนการยกร่างเทศบัญญัติของเทศบาลต าบลฟากท่า(กรณีเทศบัญญัติทั่วไป) 

 
 

 
ล าดับ 

ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

๑  
 
 

-เจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบศึกษาข้อมูลทั่วไป  ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องท่ี
จะตราเทศบัญญัติ  เพื่อน ามาเป็นข้อมูลประกอบการร่าง     
เทศบัญญตั ิ
-วิเคราะห ์ เปรียบเทียบข้อบญัญตัิที่ประกาศใช้บังคับแล้ว  ทั้ง
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเดียวกัน  หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทอ่ืน  เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการ
ยกร่างเทศบัญญัต ิ

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ภายในกรอบระยะเวลาที ่
ก าหนดไว้  (ประมาณ  ๑ 
เดือน) 

 

นิติกร 
 

-เอกสารทางวิชาการที่
เกี่ยวข้อง และข้อบัญญตัิ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประเภทเดยีวกัน  
หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประเภทอ่ืน 

๒  
 
 
 
 

-เจ้าหน้าท่ี  ตรวจสอบอ านาจในการตราเทศบัญญัต ิ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ภายในกรอบระยะเวลาที ่
ก าหนดไว้  (ประมาณ  ๑ 
เดือน) 

นิติกร 
 

-กฎหมายจดัตั้ง และ
ระเบียบกฎหมายอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง 

๓  
 
 
 
 
 
 
 
 

-เจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวเิคราะห์   
มายกร่างเทศบญัญตั ิ

 

ใช้ระยะเวลาประมาณ   
๑๕  วัน 

 

นิติกร 
 

-บันทึกภายในของหน่วยงาน 

ส ารวจสภาพปญัหาข้อมลู
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ตรวจสอบบทบญัญตัิแห่งกฎหมายเกี่ยวกับ
เรื่องที่ต้องการจะตราเทศบญัญตัิเพื่อใช้บังคับ 

เสนอขอความ
เห็นชอบในการยกร่าง 

เทศบัญญตั ิ
 



-๑๔- 
 
ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

๔  
 
 
 
 
 
 

    

๕  
 
 

-กรณีมีความส าคัญและความจ าเป็น  ผู้บังคับบัญชาพิจารณา
แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างเทศบญัญัต ิ
 

ใช้ระยะเวลาประมาณ  ๕  วัน 
 

นิติกร 
 

-ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ยกร่างเทศบัญญัต ิ

๖  
 
 
 

-นิติกรน าข้อมูลทีไ่ด้จากการศึกษาวิเคราะหม์ายกร่างเทศบัญญัต ิ
-คณะกรรมการยกร่างเทศบญัญตั ิ

-ถูกต้องตามรูปแบบโครงสร้าง
ของกฎหมาย 
-ด าเนินการแล้วเสร็จภายใน
กรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว ้
(ประมาณ  ๑  เดือน) 

 

นิติกร -ศึกษาโครงสร้างและ
รูปแบบตามข้อบญัญตัิที่
ประกาศใช้แล้ว   
-ศึกษาคู่มือแบบการร่าง
กฎหมายของส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา 

๗  
 
 
 
 

-ปลัดเทศบาลให้ความเห็นชอบในหลักการของร่างเทศบญัญตั ิ
-นายกเทศมนตรีให้ความเห็นชอบในหลักการของร่างเทศบัญญัต ิ

ใช้ระยะเวลาประมาณ  ๑๕  
วัน 
 

นิติกร -บันทึกภายในของหน่วยงาน 
-ร่างเทศบัญญตั ิ

 
 

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ 

ยุติเรื่อง 

แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างเทศบญัญัต ิ

ก าหนดโครงสร้างและรูปแบบ  และ
ด าเนินการยกร่างเทศบญัญัต ิ

เสนอร่างเทศบญัญตัิต่อผู้บังคับบญัชา
ตามล าดับชั้น 



-๑๕- 

 
 

ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
๘  

 
 
 

    

๙  
 
 

-จัดประชุม  สมัมนา ประชาคม  หรือน าร่างเทศบญัญัตลิงใน
เว็บไซต์ของเทศบาลต าบลฟากท่าเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นต่าง ๆ 

ด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 
กรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว ้
(ประมาณ  ๑  เดือน) 

นิติกร -รายงานสรุปผลการประชุม  
สัมมนา  ประชาคมฯ 

๑๐  
 
 

-น าความเห็นที่ได้รับจากการประชุม  สัมมนา  ประชาคมฯ มา
แก้ไขปรับปรุง 

ด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 
กรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว ้
(ประมาณ  ๑  เดือน) 

นิติกร -ร่างเทศบัญญตัิที่แก้ไข 
ปรับปรุงแล้ว 

๑๑  
 
 
 

-ปลัดเทศบาลให้ความเห็นชอบในร่างเทศบัญญัต ิ
-นายกเทศมนตรีให้ความเห็นชอบในร่างเทศบัญญตั ิ

ใช้ระยะเวลาประมาณ  ๑๕  
วัน 
 

นิติกร -บันทึกภายในของหน่วยงาน 
-ร่างเทศบัญญตั ิ

๑๒  
 
 
 
 
 
 
 

-สภาเทศบาลพิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัต ิ
 

ด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 
๑  วัน  กรณีสภาเทศบาล
เสนอให้พิจารณา ๓ วาระรวด 

นิติกร -ญัติเสนอร่างเทศบัญญัต ิ
-ร่างเทศบัญญตั ิ
-บันทึกรายงานการประชุม
สภาเทศบาล 

ไม่มผีลกระทบ มีผลกระทบ 

รับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

ทบทวนความเห็น 

เสนอร่างกฎหมายต่อผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับช้ัน 

เสนอสภาเทศบาล 
เห็นชอบร่าง 
เทศบัญญตั ิ



-๑๖- 
ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
๑๓  

 
 

    

๑๔  
 
 

    

๑๕  
 
 
 
 

-ประธานสภาลงนามในหนังสือถึงนายอ าเภอ  เพื่อเสนอไปยัง  
ผู้ว่าราชการจังหวัด  พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 

ใช้ระยะเวลาประมาณ  ๗  วัน นิติกร -บันทึกภายในของหน่วยงาน 
-หนังสือราชการ 
-บันทึกรายงานการประชุม
สภาเทศบาล 
-ร่างเทศบัญญตั ิ

๑๖  
 
 

-ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นชอบร่างเทศบัญญัต ิ ใช้ระยะเวลาประมาณ  ๑๕  
วัน 

  

๑๗  
 
 

    

๑๘  
 
 
 
 
 
 

-สภาเทศบาลพิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติอีก
ครั้ง 
 

ใช้ระยะเวลาประมาณ  ๓๐  
วัน 

นิติกร -บันทึกภายในของหน่วยงาน 
-หนังสือราชการ 

 

สภาเทศบาล
พิจารณาร่างเทศ
บัญญัติใหม่ 

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ 

ร่างเทศบัญญัติ  ตกไป 

เสนอ 
ผู้ว่าราชการจังหวัด 
พิจารณาลงนามเทศ

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ 

ทบทวน/แก้ไข 



-๑๗- 
ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
๑๙  

 
 

    

๒๐  
 
 

    

๒๑  
 
 

-ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามในรา่งเทศบัญญัต ิ
-นายกเทศมนตรีลงนามในรา่งเทศบัญญัติและประกาศใช้เทศ
บัญญัต ิ
-ปิดประกาศ  เรื่องประกาศใช้เทศบัญญัติและส าเนาเทศบัญญัติ  
ณ  ส านักงานเทศบาล 
-ส่งส าเนาเทศบัญญตัิไปยังนายอ าเภอเพื่อส่งไปยังผู้ว่าราชการ
จังหวัด  จ านวน  ๓  ชุด 

ใช้ระยะเวลาประมาณ  ๑๕  
วัน 

นิติกร -หนังสือราชการ 
-เทศบัญญัต/ิส าเนา 
-ประกาศเทศบาล 
-บันทึกภายในของหน่วยงาน 

๒๒  
 
 
 

-ประกาศ  ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้เทศบัญญัติพร้อม
ส าเนาเทศบัญญตัิไปยังนายอ าเภอ,ผู้ใหญ่บ้าน 
-ปิดประกาศ  ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้เทศบัญญัติพร้อม
ส าเนาเทศบัญญตั ิ ณ  ส านักงานเทศบาล  บอร์ดชุมชน  ฯ 
 

ใช้ระยะเวลาประมาณ  ๑๕  
วัน 

นิติกร -หนังสือราชการ 
-ส าเนาเทศบัญญตั ิ
-ประกาศเทศบาล 
-บันทึกภายในของหน่วยงาน 

๒๓  
 
 

-จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอน  เข้าแฟูม  การจัดท าเทศ
บัญญัติ  ระยะเวลาจดัเก็บ  ๑๐  ปี 

ใช้ระยะเวลาประมาณ  ๑๕  
วัน 

นิติกร -เอกสารที่เกี่ยวข้องทุก
ขั้นตอน 

ยืนยัน ไม่ยืนยัน 

ร่างเทศบัญญัติ  ตกไป 

การประกาศใช้เทศบัญญตั ิ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ 
เทศบัญญตั ิ

การจัดเก็บและการเข้าถึง

เอกสาร 



-๒๐- 

 
 
 
 

ตัวอย่าง ร่างเทศบัญญัติ 
(กรณีเทศบัญญัติทั่วไป) 

 
 
 
 
 

 



ตัวอย่าง 

-๒๑- 
 
 

 
หลักการ 

ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
 
 

เหตุผล 

เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และก าจัด 
มูลฝอยติดเชื้อในเขตเทศบาล………….. ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้กระท าได้โดยการ
ตราเป็นเทศบัญญัติ  จึงตราเทศบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒๒- 
( ร่าง ) 

เทศบัญญัต…ิ………………….. 
เรื่อง การจดัการมลูฝอยติดเชื้อ พ.ศ. …. 

 
  โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติ............................ว่าดว้ยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 

 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 60 มาตรา 61 มาตรา 62 มาตรา 63 แห่ ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข  พ.ศ.2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 และมาตรา 43 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
เทศบาล……....…โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล………และผู้ว่าราชการจังหวัด………จึงตราเทศบัญญัติไว้
ดังต่อไปนี้  
 
  ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติ……….เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ….” 
 
  ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาล………. ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ที่
ส านักงานเทศบาล………..แล้วเจ็ดวัน(ออกตามความใน ม.63 พรบ.เทศบาล) 
 
  ข้อ 3 บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว
ในเทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน  
 
  ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้ 

“มูลฝอยติดเชื้อ” หมายความว่า มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ในปริมาณหรือมีความ
เข้มข้นซึง่ถ้ามีการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับมูลฝอยนั้นแล้วสามารถท าให้เกิดโรคได้ 

กรณีมูลฝอยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นหรือใช้ในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์และ
การรักษาพยาบาล การให้ภูมิคุ้มกันโรคและการทดลองเกี่ยวกับโรค และการตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว์ 
รวมทั้งในการศึกษาวิจัยเรื่องดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นมูลฝอยติดเชื้อ 

(1) ซากหรือชิ้นส่วนของมนุษย์หรือสัตว์ที่เป็นผลมาจากการผ่าตัด  การตรวจ
ชันสูตรศพหรือซากสัตว์ และการใช้สัตว์ทดลอง 

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

(3) วัสดุซึ่งสัมผัสหรือสงสัยว่าจะสัมผัสกับเลือด ส่วนประกอบของเลือด 
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเลือด สารน้ าจากร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์ หรือวัคซีนที่ท าจากเชื้อโรคที่มีชีวิต เช่น ส าลี 
ผ้าก๊อส  ผ้าต่างๆ และท่อยาง 

(4) มูลฝอยทุกชนิดที่มาจากห้องรักษาผู้ปุวยติดเชื้อร้ายแรง (บัญญัติตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ออกตาม พรบ.สธ.) 

 



-๒๓- 
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรี…………(บัญญัติตาม ม.4 

พรบ.สธ.) 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535(บัญญัติตาม 
ม.4 พรบ.สธ.) 

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน หรือสิ่งที่
สร้างข้ึนอย่างอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้(บัญญัติตาม ม.4 พรบ.สธ.) 

“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและ 
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้(บัญญัติตาม ม.4 พรบ.สธ.) 

“ห้องรักษาผู้ปุวยติดเชื้อร้ายแรง” หมายความว่า ห้องรักษาผู้ปุวยซึ่งติดเชื้อร้ายแรง
ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา(บัญญัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัด
มูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ออกตาม พรบ.สธ.) 

“สถานบริการการสาธารณสุข” หมายความว่า(บัญญัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยการ
ก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ออกตาม พรบ.สธ.) 

(1) สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และหมายความรวมถึง
สถานพยาบาลของทางราชการ 

(2) สถานพยาบาลสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ และหมายความ
รวมถึงสถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ 

“สถานพยาบาลของทางราชการ” หมายความว่า สถานพยาบาลของราชการ
ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลของหน่วยงานอ่ืนของ
รัฐ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา(บัญญัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยการ
ก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ออกตาม พรบ.สธ.) 

“สถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ” หมายความว่า สถานพยาบาลสัตว์ของราชการ
ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลสัตว์ของหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา (บัญญัติตามกฎกระทรวงว่าด้วย
การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ออกตาม พรบ.สธ.) 

“ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย” หมายความว่า ห้องปฎิบัติการเชื้ออันตรายที่มิได้ตั้งอยู่
ภายในสถานบริการการสาธารณสุข ซึ่งได้แก่ ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารเคมีและจุลินทรีย์ในวัตถุ
ตัวอย่างจากร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ที่อาจก่อให้เกิดเชื้ออันตราย และห้องปฏิบัติการทดสอบด้านสาธารณสุขที่
ท าการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ ส่วนประกอบ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อาจก่อให้เกิดเชื้อ
อันตราย ทั้งนี้ ตามลักษณะและเงื่อนไขที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(บัญญัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ออกตาม พรบ.สธ.) 

“ผู้ประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุข” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตให้
ประกอบกิจการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และผู้ได้รับใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาล
สัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ และหมายความรวมถึงราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค 
ราชการส่วนท้องถิ่น สภากาชาดไทย และหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่จัดตั้งสถานพยาบาลของทางราชการหรือ 
สถานพยาบาลสัตว์ของทางราชการ(บัญญัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ออก
ตาม พรบ.สธ.) 

 
 



-๒๔- 
“ผู้ด าเนินการสถานบริการการสาธารณสุข” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ 

ด าเนินการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  และผู้ได้รับใบอนุญาตให้ด าเนินการ 
สถานพยาบาลสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ และหมายความรวมถึงผู้อ านวยการหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่งรับผิดชอบด าเนินการสถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลสัตว์ของ
ทางราชการ(บัญญัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ออกตาม พรบ.สธ.) 

“ผู้ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย” หมายความว่า เจ้าของหรือ 
ผู้ครอบครองห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย(บัญญัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 
ออกตาม พรบ.สธ.) 

“ผู้ด าเนินการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย” หมายความว่า ผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ที่ 
เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย (บัญญัติตามกฎกระทรวงว่าด้วย
การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ออกตาม พรบ.สธ.) 
 

ข้อ 5 การเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยติดเชื้อในเขตเทศบาล………ให้เป็นอ านาจของ
เทศบาล………  

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง เทศบาล………อาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้  

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรเทศบาล………อาจมอบให้บุคคลใดด าเนินการตามวรรคหนึ่งแทน
ภายใต้การควบคุมดูแลของเทศบาล………หรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน 
หรือก าจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการก็ได้ 

บทบัญญัติตามข้อนี้ และข้อ 32 มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงงาน แต่ให้ผู้ด าเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย และผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขนหรือก าจัด
ของเสียอันตรายดังกล่าว แจ้งการด าเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น (บัญญัติตาม ม.18 
พรบ.สธ.)  
 

ข้อ 6 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดเขตพ้ืนที่การให้บริการเก็บ ขนหรือก าจัดมูล
ฝอยติดเชื้อหรือเขตพ้ืนที่ที่เทศบาล……… มอบให้บุคคลอ่ืนด าเนินการแทนหรือเขตพ้ืนที่การอนุญาตให้บุคคลใด
ด าเนินกิจการโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตอ านาจของ
เทศบาล……… และระเบียบปฏิบัติได้ตามความจ าเป็น  

 
ข้อ 7 ผู้ประกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผู้ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการ

เชื้ออันตรายซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่การให้บริการเก็บ ขนหรือก าจัดมูลฝอยติดเชื้อของเทศบาล………หรือเขตพ้ืนที่ที่
เทศบาล……… มอบให้บุคคลอ่ืนด าเนินการแทนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการแก่เทศบาล………ตาม
อัตราที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้  ทั้งนี้  การจะก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการก าจัดมูลฝอยติเชื้อ
เทศบาล………จะต้องด าเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง (ออกตามความใน ม.
20(4) พรบ.สธ.) 

 
ข้อ 8  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดการมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่า

ด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

 



-๒๕- 

  ข้อ 9 ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยท าเป็นธุรกิจ
หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
(บัญญัติตาม ม.19 พรบ.สธ.) 
 
   ข้อ 10 ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยติดเชื้อโดย
ท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตราชการส่วนท้องถิ่น จะต้องยื่นค า
ขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ (ออกตาม
ความใน ม.54  พรบ.สธ.) 
   (1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
   (2) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
   (3) อ่ืนๆ ตามที่เทศบาล……… ประกาศก าหนด 
 

ข้อ 11 ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้(ออกตาม
ความใน ม.54 พรบ.สธ.) 

 
(1) ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขนมูลฝอยติดเชื้อ  

(1.1) …………………………………… 
(1.2) …………………………………… 
(1.3) …………………………………… 
(1.4) ฯลฯ 
 

(2) ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
(2.1) …………………………………… 
(2.2) …………………………………... 
(2.3) …………………………………… 
(2.4) ฯลฯ 

 
  ข้อ 12 เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาต หรือค าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ ให้เจ้ าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่
สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจ าเป็นที่
จะต้องส่งคืนค าขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับค าขอ 
  เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้
ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนดใน
เทศบัญญัตินี้ 
 
 
 

ให้ช่วยกันคิดว่าจะ
มีอะไรต้องก าหนด
ควบคุมอย่างไร ? 

ให้ช่วยกันคิดว่าจะมี
อะไรต้องก าหนด
ควบคุมอย่างไร ? 
 



-๒๖- 
  ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่
อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน 
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาตาม
วรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี(บัญญัติตาม ม.56  พรบ.สธ.) 
 
  ข้อ 13 ผู้ได้รับอนุญาต ต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในก าหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่า  
สละสิทธิ์(ออกตามความใน ม.54 พรบ.สธ.) 
 
  ข้อ 14 บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจของเทศบาล……… เท่านั้น 
  การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
   การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด(ออกตามความใน ม.55  พรบ.สธ.) 
 
  ข้อ 15 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้าย
เทศบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตส าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้น
อายุส าหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม
ภายในเวลาที่ก าหนดให้ช าระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระเว้นแต่ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
  ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน 
เกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่า  
ธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน(ออกตามความใน ม.65 พรบ.สธ.) 
 
  ข้อ 16 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ของเทศบาล.......... .
(บัญญัติตาม ม.64  พรบ.สธ.) 
 
  ข้อ 17 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ด าเนินกิจการตามเทศบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บค่าบริการ
จากผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ (ออกตามความใน ม.20(5) 
พรบ.สธ. 
 
  ข้อ 18 ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย 
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ(บัญญัติตาม ม.57  พรบ.สธ.) 
 
  ข้อ 19 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือ
ช ารุด ตามแบบท่ีก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
   การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 



-๒๗- 
   (1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึก
การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกอบด้วย 
   (2) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทน
ใบอนุญาตน าใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย (ออกตามความใน 
ม.58 พรบ.สธ.) 
 
  ข้อ 20 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบังคับนี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
บทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบ
กิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลา
ที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน(บัญญัติตาม ม.59  พรบ.สธ.) 
 
  ข้อ 21 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับ
ใบอนุญาต 
   (1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญาตอีก 
   (2) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 
   (3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่
ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ 
และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมี
ผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน(บัญญัติตาม ม.60  พรบ.สธ. 
 
  ข้อ 22 ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค าสั่งโดย
ทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของผู้รับ
ใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึง หรือวันปิดค าสั่ง 
แล้วแต่กรณี(บัญญัติตาม ม.61  พรบ.สธ.) 
 
  ข้อ 23 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต (บัญญัติตาม ม.62  
พรบ.สธ.) 
 
  ข้อ 24 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้
ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ในเขตอ านาจของใน
เรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได(้บัญญัติตาม ม.44 วรรคสอง พรบ.สธ. 
 
 



-๒๘- 
  ข้อ 25 ผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้และกฎกระทรวงต้องระวางโทษตามที่
ก าหนดไว้ในบทก าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (แม่บทตาม พรบ.สธ.ก าหนดไว้
แล้ว) 
 
  ข้อ 49 ให้นายกเทศมนตรี………….ผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจ
ออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่……………….......  
 
 
      (ลงชื่อ) 
          (………………………………….......) 
      นายกเทศมนตรี………………........... 
 

               เห็นชอบ 
(ลงชื่อ) 
             (…………………………) 
     ผูว้่าราชการจังหวัด………………… 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๒๙- 
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 

ท้ายเทศบัญญัต…ิ………………….. 
เรื่อง การจดัการมลูฝอยติดเชื้อ พ.ศ. …. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓๐- 
บัญชีอัตราค่าบริการข้ันสูง 

ท้ายเทศบัญญัต…ิ………………….. 
เรื่อง การจดัการมลูฝอยติดเชื้อ พ.ศ. …. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวอย่าง 

-๓๑- 
 

 
หลักการ 

ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
 
 

เหตุผล 
เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และก าจัด 

สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตเทศบาล………….. ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้กระท าได้โดย
การตราเป็นเทศบัญญัติ จึงตราเทศบัญญัตินี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓๒- 
( ร่าง ) 

เทศบัญญัต…ิ………………….. 
เรื่อง การจดัการสิ่งปฏกิูลและมูลฝอย พ.ศ. …. 

 
  โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติ............................ว่าดว้ยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 60 มาตรา 61 มาตรา 62 มาตรา 63 แห่ ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข  พ.ศ.2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 และมาตรา 43 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
เทศบาล……....…โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล………และผู้ว่าราชการจังหวัด………จึงตราเทศบัญญัติไว้
ดังต่อไปนี้  
 
  ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติ……….เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 
….” 
 
  ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาล………. ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ที่
ส านักงานเทศบาล………..แล้วเจ็ดวัน(ออกตามความใน ม.63 พรบ.เทศบาล) 
 
  ข้อ 3 บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว
ในเทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน  
 
  ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้ 
   “สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า  อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใด
ซึ่งเป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น (บัญญัติตาม ม.4 พรบ.สธ.) 
   “มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ 
ถุงพลาสติกภาชนะท่ีใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือ
ที่อ่ืน และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่ เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน (บัญญัติตาม ม.4 
พรบ.สธ.)  
   “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรี………(บัญญัติตาม ม.4 
พรบ.สธ.) 
   “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535(บัญญัติตาม 
ม.4 พรบ.สธ.) 
   “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน หรือ 
สิ่งที่สร้างข้ึนอย่างอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้(บัญญัติตาม ม.4 พรบ.สธ.) 
 



-๓๓- 
   “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้(บัญญัติตาม ม.4 พรบ.สธ.) 
 

ข้อ 5 การเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตเทศบาล………ให้เป็นอ านาจของ
เทศบาล………  

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง เทศบาล………อาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้  

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรเทศบาล………อาจมอบให้บุคคลใดด าเนินการตามวรรคหนึ่งแทน
ภายใต้การควบคุมดูแลของเทศบาล………หรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน 
หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการก็ได้ 

บทบัญญัติตามข้อนี้ และข้อ 9 มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงงาน แต่ให้ผู้ด าเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย และผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขนหรือก าจัด
ของเสียอันตรายดังกล่าว แจ้งการด าเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น (บัญญัติตาม ม.18 
พรบ.สธ.) 

 
ข้อ 6 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดเขตพ้ืนที่การให้บริการเก็บ ขนหรือก าจัดสิ่ง

ปฏิกูลหรือมูลฝอย หรือเขตพ้ืนที่ที่เทศบาล……… มอบให้บุคคลอ่ืนด าเนินการแทนหรือเขตพ้ืนที่การอนุญาตให้
บุคคลใดด าเนินกิจการโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตอ านาจ
ของเทศบาล……… และระเบียบปฏิบัติได้ตามความจ าเป็น 
 
  ข้อ 7 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่การให้บริการเก็บ ขน
หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยของเทศบาล………หรือเขตพ้ืนที่ที่เทศบาล……… มอบให้บุคคลอ่ืนด าเนินการ
แทนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการแก่เทศบาล………ตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ ทั้งนี้ การ
จะก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยเทศบาล………จะต้องด าเนินการให้ถูกต้องด้วย
สุขลักษณะตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง(ออกตามความใน ม.20(4) พรบ.สธ.) 

 
ข้อ 8 เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และก าจัด  

สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ในกรณีที่ยังไม่มีกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยใช้บังคับในเขต
เทศบาล………….. การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติดังต่อไปนี้ 

 (1) ห้ามมิให้ผู้ใดท าการถ่าย    เท   ทิ้ง   หรือท าให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่หรือ
ทางสาธารณะ นอกจากในท่ีที่เทศบาล…………..จัดไว้ให้ 

(2) เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูล
ฝอยที่ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงาน  
สาธารณสุขประกาศก าหนด 

(3) ............................ 
(4) ฯลฯ(ออกตามความใน ม.20 พรบ.สธ.) 
 
ข้อ 9 ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยท า

เป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น(บัญญัติตาม ม.19 พรบ.สธ.)  
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ข้อ 10 ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย

โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตเทศบาล……จะต้องยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ (ออกตามความใน 
ม.54  พรบ.สธ.) 

(1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(2) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(3) อ่ืนๆ ตามที่เทศบาล…………ประกาศก าหนด 
 
ข้อ 11 ผู้ขอรับใบอนุญาตตาม ข้อ 9 จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
(1) ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล 

(1.1) ต้องมีพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล (รถดูดส้วม) ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้ 
1.1.1) ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก 
 
1.1.2) สว่นของรถที่ใช้ขนถ่ายสิ่งปฏิกูลต้องปกปิดมิดชิดสามารถ 

ปูองกันกลิ่นและสัตว์แมลงพาหะน าโรคได้ มีฝาปิด-เปิดอยู่ด้านบน 
1.1.3) มีปั๊มดูดสิ่งปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของสิ่งปฏิกูล

ด้วย 
1.1.4) ท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลต้องอยู่ในสภาพที่ดี ไม่รั่วซึม 
1.1.5) มีอุปกรณ์ท าความสะอาดประจ ารถ เช่น ถังตักน้ า ไม้กวาด  

น้ ายาฆ่าเชื้อโรค( เช่น ไลโซน 5%) 
1.1.6) ต้องจัดให้มีการแสดงข้อความที่ตัวพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

ให้รู้ว่าเป็นพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล เช่น “ รถดูดสิ่งปฏิกูล ” เป็นต้น และต้องแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาต
ประกอบกิจการ ชื่อหน่วยงานที่เป็นผู้ออกใบอนุญาต ชื่อบริษัทหรือเจ้าของกิจการ ด้วยตัวอักษรไทยซึ่งมีขนาด
ที่เห็นได้ชัดเจนตามท่ีเทศบาล…………………ประกาศก าหนด 

(1.2) ต้องจัดให้มีเสื้อคลุม ถุงมือยาง รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง  ส าหรับ      
ผู้ปฏิบัติงาน  

(1.3) กรณีที่ไม่มีระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลของตนเอง ต้องแสดงหลักฐานว่าจะน า  สิ่ง
ปฏิกูลไปก าจัด ณ แหล่งก าจัดที่ถูกสุขลักษณะแห่งใด 

(2) ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล 
(2.1) ……………………………………. 
(2.2) ……………………………………. 
(2.3) ……………………………………. 

      ฯลฯ 
(3) ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขนมูลฝอย  

(3.1) …………………………………… 
(3.2) …………………………………… 
(3.3) …………………………………… 
(3.4) ฯลฯ 
 

 

(1.1) – (1.3) เป็นเพียงตัวอย่าง
เท่านั้นท่านจะต้องช่วยกันคิดให้
รอบคอบ 

ให้ช่วยกันคิดว่าจะมี
อะไรต้องก าหนด
ควบคุมอย่างไร ? 

ให้ช่วยกันคิดว่าจะมี
อะไรต้องก าหนด
ควบคุมอย่างไร ? 



-๓๕- 
(4) ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอย 

(4.1) …………………………………… 
(4.2) …………………………………... 
(4.3) …………………………………... 
(4.4) ฯลฯ  
   

 ข้อ 12 เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่
สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจ าเป็นที่
จะต้องส่งคืนค าขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับค าขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้
ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนดใน
เทศบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่
อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน 
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาตาม
วรรคสองหรือตามท่ีได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี(บัญญัติตาม ม.56  พรบ.สธ.)  
 

ข้อ 13 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในก าหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าสละ
สิทธิ์(ออกตามความใน ม.54 พรบ.สธ.)  
 

ข้อ 14 ในการด าเนินกิจการผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์   วิธีการ และ
เงื่อนไขดังต่อไปนี(้ออกตามความใน ม.20 พรบ.สธ.)  

(1) ผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล 
(1.1) ขณะท าการดูดสิ่งปฏิกูล ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม ถุงมือยาง 

และรองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง และท าความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเท้าหนังยางหลังจากเสร็จ
สิ้นการปฏิบัติงานประจ าวัน 

(1.2) ท าความสะอาดท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล โดยหลังจากดูดสิ่งปฏิกูลเสร็จ
แล้ว ให้ท าการดูดน้ าสะอาดจากถังเพ่ือล้างภายในท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล และท าความสะอาดท่อหรือสาย
ที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลด้านนอกที่สัมผัสสิ่งปฏิกูลด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรค ( เช่น ไลโซน 5%) 

(1.3) ท าความสะอาดพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง หลังจากที่
ออกปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลแล้ว ส าหรับน้ าเสียที่เกิดจากการล้างต้องได้รับการบ าบัดหรือก าจัดด้วยวิธีการ
ที่ถูกสุขลักษณะก่อนปล่อยทิ้งสู่สาธารณะ 

(1.4) กรณีที่มีสิ่งปฏิกูลหกเรี่ยราด ให้ท าการฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรค (เช่น 
ไลโซน 5%) แล้วท าการล้างด้วยน้ าสะอาด 

(1.5) มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 

ให้ช่วยกันคิดว่าจะมี
อะไรต้องก าหนด
ควบคุมอย่างไร ? 
 

ตัวอย่างเท่านั้น 



-๓๖- 
(2) ผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล 

(2.1) ………………………………………… 
(2.2) ………………………………………… 
(2.3) ………………………………………… 

     ฯลฯ 
(3) ผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขนมูลฝอย 

(3.1) ……………………………………… 
(3.2) ……………………………………… 
(3.3) ……………………………………… 
(3.4) ฯลฯ 

 
(4) ผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอย 

(4.1) ………………………………………. 
(4.2) ………………………………………. 
(4.3) ………………………………………. 
(4.4) ฯลฯ 

 
(อาจขอสนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการจากส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย หรือศูนย์อนามัย กรม
อนามัย หรือส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง) 
 
  ข้อ 15 บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจของเทศบาล………………..เท่านั้น(บัญญัติตาม ม.55 วรรคหนึ่ง พรบ.สธ.) 
   การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต(บัญญัติตาม 
ม.55 วรรคสอง พรบ.สธ.) 
   การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุ ใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
วิธีการและเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด(ออกตามความใน ม.55 วรรคสาม พรบ.สธ.) 
 
  ข้อ 16 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้าย
เทศบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตส าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้น
อายุส าหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม
ภายในเวลาที่ก าหนด ให้ช าระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระเว้นแต่ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
  ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน 
เกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่า  
ธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน(ออกตามความใน ม.65 พรบ.สธ.) 
 
 
 
 

ให้ช่วยกันคิดว่าจะ
ก าหนดควบคุม
อะไรบ้าง ? 

ให้ช่วยกนัคดิว่าจะ
ก าหนดควบคมุ

อะไรบ้าง ? 

ให้ช่วยกนัคดิว่าจะมี
อะไรต้องก าหนด
ควบคมุอย่างไร ? 



-๓๗- 
  ข้อ  17 บรรดาค่ าธรรมเนี ยมและค่ าปรับตามเทศบัญญัติ นี้  ให้ เป็นรายได้ของ
เทศบาล……………….. (บัญญัติตาม ม.64  พรบ.สธ.) 
 
  ข้อ 18 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ด าเนินกิจการตามเทศบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บค่าบริการ
จากผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ (ออกตามความใน ม.20(5) 
พรบ.สธ.) 
 
  ข้อ 19 ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้
ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ(บัญญัติตาม ม.57  พรบ.สธ.) 
 
  ข้อ 20 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือ
ช ารุด ตามแบบท่ีก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
   การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
   (1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึก
การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกอบด้วย 
   (2) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทน
ใบอนุญาตน าใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย (ออกตามความใน 
ม.58 พรบ.สธ.) 
 
  ข้อ 21 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่ งพักใช้ใบอนุญาตได้
ภายในเวลาที่เห็น   สมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน(บัญญัติตาม ม.59  พรบ.สธ.) 
 
  ข้อ 22 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับ
ใบอนุญาต 
   (1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่ง พักใช้
ใบอนุญาตอีก 
   (2) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 
   (3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่
ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ 
และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมี
ผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน (บัญญัติตาม ม.60  พรบ.สธ.) 
 



-๓๘- 
  ข้อ 23 ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค าสั่งโดย
ทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของผู้รับ
ใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึง หรือวันปิดค าสั่ง 
แล้วแต่กรณี (บัญญัติตาม ม.61  พรบ.สธ.) 
 
  ข้อ 24 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต (บัญญัติตาม ม.62  
พรบ.สธ.) 
 
  ข้อ 25 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆที่อยู่นอกเขตพ้ืนที่การให้บริการเก็บ 
ขน  สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยของเทศบาล…………….หรือเขตพ้ืนที่การให้บริการของผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนิน
กิจการรับท าการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริการต้องด าเนินการเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามวิธีการที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด (ออกตามความใน ม .20(3) 
พรบ.สธ.) 
 
  ข้อ 26 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้
ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ในเขตอ านาจของ
เทศบาล……………… .ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้(บัญญัติตาม ม.44 วรรคสอง พรบ.สธ.) 
 
  ข้อ 27 ผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ในบท
ก าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (แม่บทตาม พรบ.สธ.ก าหนดไว้แล้ว) 
 
  ข้อ 28 ให้นายกเทศมนตรี……………………รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มี
อ านาจออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่……………….......  
 
      (ลงชื่อ) 
          (………………………………….......) 
      นายกเทศมนตรี………………........... 

               เห็นชอบ 
(ลงชื่อ) 
             (…………………………) 
     ผูว้่าราชการจังหวัด………………… 
 
 

 
 



-๓๙- 
 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 
ท้ายเทศบัญญัต…ิ………………….. 

เรื่อง การจดัการสิ่งปฏกิูลและมูลฝอย พ.ศ. …. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๔๐- 
บัญชีอัตราค่าบริการข้ันสูง 

ท้ายเทศบัญญัต…ิ………………….. 
เรื่อง การจดัการสิ่งปฏกิูลและมูลฝอย พ.ศ. …. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวอย่าง 

-๔๑- 
 
 

หลักการ 
ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 

 
 

เหตุผล 
  ด้วยปรากฏว่ามีการเจ็บปุวยเป็นโรคไข้เลือดออกของประชาชนในเขตเทศบาลต าบล……….. 
ซึ่งอาจแพร่ระบาดได้ โดยมียุงลายเป็นพาหะของโรคติดต่อนี้ เทศบาล……….. จึงเห็นเป็นการจ าเป็นที่ต้อง
ควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย อันได้แก่ มูลฝอยที่มีสภาพขังน้ าได้ เช่น เศษกระป๋อง กะลามะพร้าว 
ยางรถยนต์ และเศษภาชนะอ่ืนๆ เป็นต้น รวมทั้งแหล่งน้ า ที่อาบน้ า ตุ่มน้ า โอ่งน้ า แจกัน กระถางต้นไม้ 
และภาชนะรองรับน้ าอื่นๆ ในอาคารหรือบริเวณบ้านเรือน ซึ่งหากไม่มีการดูแลเปลี่ยนน้ าเป็นประจ าทุก 7 
วันหรือใส่สารเคมีก็จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายจึงตราเทศบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๔๒- 
 
 

(ร่าง) 
เทศบัญญัต…ิ………………….. 

เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
พ.ศ. ….. 

 
โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติ……….. ว่าด้วยการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 

 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 60 มาตรา 61 มาตรา 62 มาตรา 63 ประกอบมาตรา 
50(4) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข  พ.ศ.2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 และมาตรา 43 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
เทศบาล……....…โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล………และผู้ว่าราชการจังหวัด………จึงตราเทศบัญญัติไว้
ดังต่อไปนี้  
 
  ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติ……….เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 
….” 
 
  ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาล………. ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ที่
ส านักงานเทศบาล………..แล้วเจ็ดวัน(ออกตามความใน ม.63 พรบ.เทศบาล) 
 
  ข้อ 3 บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว
ในเทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน  
 
  ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้ 

    “มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก
ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อ่ืน  และ
หมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน (บัญญัติตาม ม.4 พรบ.สธ.)  
  “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน หรือ 
สิ่งที่สร้างข้ึนอย่างอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้(บัญญัติตาม ม.4 พรบ.สธ.) 
  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้(บัญญัติตาม ม.4 พรบ.สธ.) 

 “แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย” หมายความว่า สภาวะที่มีน้ าขังได้ในระยะเวลาที่เกินกว่าเจ็ดวันซึ่ง
ยุงลายสามารถวางไข่และพัฒนาเป็นลูกน้ าได ้
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรี………(บัญญัติตาม ม.4 พรบ.สธ.) 

 

ตัวอย่างฉบับร่างฯ 



-๔๓- 
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535(บัญญัติตาม 
ม.4 พรบ.สธ.) 
 

ข้อ 5 ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งหรือท าให้มีขึ้นซึ่งมูลฝอยที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย อาทิ 
กระป๋อง กะลา ยางรถยนต์ หรือมูลฝอยอ่ืนๆ ที่ขังน้ าได้ในที่หรือทางสาธารณะ เว้นแต่ในที่หรือในถัง
รองรับมูลฝอยที่เทศบาล………จัดไว้ให้(ออกตามความใน ม.20 พรบ.สธ.) 

 

ข้อ 6 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือเคหสถานต้องเก็บกวาดและดูแลมิให้มีมูลฝอยที่
อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย อาทิ กระป๋อง กะลา ยางรถยนต์ หรือมูลฝอยอ่ืนๆ ที่ขังน้ าได้ในบริเวณ
อาคารหรือเคหสถาน รวมทั้งบริเวณรอบๆ ทั้งนี้โดยเก็บลงถังมูลฝอยที่มีฝาปิดหรือบรรจุถุงพลาสติกที่มี
การผูกรัดปากถุงหรือวิธีการอ่ืนใดที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขแนะน า(ออกตามความใน ม.20 พรบ.สธ.) 

ในกรณีที่เทศบาล………ให้บริการเก็บขนมูลฝอยเพ่ือน าไปก าจัด เจ้าของอาคารหรือเคหสถาน
มีหน้าที่เสียค่าธรรมเนียมตามข้อบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยด้วย 

 

ข้อ 7 เจ้าของหรือผู้ครอบครอง อาคาร เคหสถาน หรือสถานที่ใดๆ ที่มีแหล่งน้ าที่อาจเป็น
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายจะต้องดูแลมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  (ออกตามความใน ม.50(4) พรบ.
เทศบาล) 

 

ข้อ 8 เจ้าของหรือผู้ครอบครอง อาคาร เคหะสถาน ต้องดูแลท าความสะอาดและเปลี่ยนน้ า
ในแจกัน ถ้วยรองขาตู้กับข้าว ภาชนะอ่ืน ๆ ที่มีน้ าขัง อย่างน้อยทุกเจ็ดวัน หรือใส่สารที่ปูองกันการวางไข่
ของยุงได้ และจัดให้มีฝาปิดตุ่มน้ าที่มีอยู่ในอาคารและเคหสถาน รวมทั้งข้อปฏิบัติอ่ืนๆที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบล………ประกาศก าหนด(ออกตามความใน ม.50(4) พรบ.เทศบาล) 

 

ข้อ 9 ในกรณีที่เทศบาล………ได้จัดเจ้าหน้าที่ไปท าการก าจัดยุงในอาคาร หรือเคหสถาน หรือ
สถานที่ใดๆ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร เคหสถาน หรือสถานที่นั้น จะต้องให้ความร่วมมือและอ านาย
ความสะดวกตามสมควร(ออกตามความใน ม.50(4) พรบ.เทศบาล) 

 

ข้อ 10 ผู้ใดฝุาฝืนข้อ 5 และข้อ 6 ต้องระวางโทษตามมาตรา 73 วรรคสองแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535  

 

 

 

 



-๔๔- 

ข้อ 11 ผู้ใดฝุาฝืนข้อ 7 ข้อ 8 และข้อ 9 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท (ออกตาม
ความใน ม.60  พรบ.เทศบาล) 

 

ข้อ 12 ให้นายกเทศมนตรี………รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออก
ข้อบังคับ ระเบยีบ ประกาศ หรือค าสั่ง เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ ณ วันที่ ……………………………… 

    

(…………………………………) 

               นายกเทศมนตร…ี……………........... 
 
 

               เห็นชอบ 
(ลงช่ือ) 
             (…………………………) 
     ผู้ว่าราชการจังหวัด………………… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวอย่าง 

-๔๕- 
 
 
 

หลักการ 
ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอย 

 
 

เหตุผล 
เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และก าจัด 

มูลฝอยในเขตเทศบาล………….. ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้กระท าได้โดยการตราเป็น
เทศบัญญัติ จึงตราเทศบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๔๖- 
 

( ร่าง ) 
เทศบัญญัต…ิ………………….. 

เรื่อง การจดัการมลูฝอย พ.ศ. …. 
 
  โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติ............................ว่าดว้ยการจัดการมูลฝอย 

 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 60 มาตรา 61 มาตรา 62 มาตรา 63 แห่ ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข  พ.ศ.2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 และมาตรา 43 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
เทศบาล……....…โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล………และผู้ว่าราชการจังหวัด………จึงตราเทศบัญญัติไว้
ดังต่อไปนี้  
 
  ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัต…ิ…….เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ….” 
 
  ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาล………. ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ที่
ส านักงานเทศบาล………..แล้วเจ็ดวัน(ออกตามความใน ม.63 พรบ.เทศบาล) 
 
  ข้อ 3 บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว
ในเทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน  
 
  ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้ 
   “มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ 
ถุงพลาสติกภาชนะท่ีใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือ
ที่อ่ืน และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน (บัญญัติตาม ม.4 
พรบ.สธ.) 
   “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรี………(บัญญัติตาม ม.4 
พรบ.สธ.) 
   “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535(บัญญัติตาม 
ม.4 พรบ.สธ.) 
   “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน หรือ 
สิ่งที่สร้างข้ึนอย่างอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้(บัญญัติตาม ม.4 พรบ.สธ.) 
   “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้(บัญญัติตาม ม.4 พรบ.สธ.) 
 
 



-๔๗- 
ข้อ 5 การเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยในเขตเทศบาล………ให้เป็นอ านาจของเทศบาล………  
ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง เทศบาล………อาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วน

ท้องถิ่นอ่ืนด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้  
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรเทศบาล………อาจมอบให้บุคคลใดด าเนินการตามวรรคหนึ่งแทน

ภายใต้การควบคุมดูแลของเทศบาล………หรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน 
หรือก าจัดมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการก็ได้ 

บทบัญญัติตามข้อนี้ และข้อ 9 มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงงาน แต่ให้ผู้ด าเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย และผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขนหรือก าจัด
ของเสียอันตรายดังกล่าว แจ้งการด าเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น (บัญญัติตาม ม.18 
พรบ.สธ.) 

 
ข้อ 6 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดเขตพ้ืนที่การให้บริการเก็บ ขนหรือก าจัดมูล

ฝอย หรือเขตพ้ืนที่ที่เทศบาล……… มอบให้บุคคลอ่ืนด าเนินการแทนหรือเขตพ้ืนที่การอนุญาตให้บุคคลใด
ด าเนินกิจการโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตอ านาจของ
เทศบาล……… และระเบียบปฏิบัติได้ตามความจ าเป็น 
 
  ข้อ 7 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่การให้บริการเก็บ ขน
หรือก าจัดมูลฝอยของเทศบาล………หรือเขตพ้ืนที่ที่เทศบาล……… มอบให้บุคคลอ่ืนด าเนินการแทนจะต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมการให้บริการแก่เทศบาล………ตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ ทั้งนี้ การจะก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการก าจัดมูลฝอย เทศบาล………จะต้องด าเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง(ออกตามความใน ม.20(4) พรบ.สธ.) 

 
ข้อ 8 เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และก าจัด  

มูลฝอย ในกรณีที่ยังไม่มีกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการมูลฝอยใช้บังคับในเขตเทศบาล………….. การจัดการมูล
ฝอยให้ปฏิบัติตามเทศบัญญัติดังต่อไปนี้ 

(1) ห้ามมิให้ผู้ใดท าการถ่าย    เท   ทิ้ง   หรือท าให้มีขึ้นซึ่งมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะ  
นอกจากในท่ีที่เทศบาล…………..จัดไว้ให้ 

(2) เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ต้องจัดให้มีที่รองรับมูลฝอยที่ถูก 
สุขลักษณะอย่างเพียงพอและเหมาะสมตามที่ เจ้าพนักงานท้องถิ่ นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงาน 
สาธารณสุขประกาศก าหนด 

(3) ............................ 
(4) ฯลฯ(ออกตามความใน ม.20 พรบ.สธ.) 
 
ข้อ 9 ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือ

โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น(บัญญัติ
ตาม ม.19 พรบ.สธ.)  

 
ข้อ 10 ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอย โดยท าเป็น

ธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตเทศบาล……จะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาต 
 



 
-๔๘- 

ตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ (ออกตามความใน ม.54  
พรบ.สธ.) 

(1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(2) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(3) อ่ืนๆ ตามที่เทศบาล……………ประกาศก าหนด 
 
ข้อ 11 ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้(ออกตาม

ความใน ม.54 พรบ.สธ.) 
(1) ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขนมูลฝอย  

(1.1) …………………………………… 
(1.2) …………………………………… 
(1.3) …………………………………… 
(1.4) ฯลฯ 

 
(2) ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอย 

(2.1) …………………………………… 
(2.2) …………………………………... 
(2.3) …………………………………… 
(2.4) ฯลฯ 
 

ข้อ 12 เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่
สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจ าเป็นที่
จะต้องส่งคืนค าขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับค าขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้
ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนดใน
เทศบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่
อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน 
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาตาม
วรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี(บัญญัติตาม ม.56  พรบ.สธ.) 

 
ข้อ 13 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการ

อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในก าหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่ าสละ
สิทธิ์(ออกตามความใน ม.54 พรบ.สธ.) 

 
 

ให้ช่วยกนัคดิว่าจะมี
อะไรต้องก าหนด
ควบคมุอย่างไร ? 

ให้ช่วยกนัคดิว่าจะมี
อะไรต้องก าหนด
ควบคมุอย่างไร ? 
 



-๔๙- 
ข้อ 14 ในการด าเนินกิจการผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์   วิธีการ และ

เงื่อนไขดังต่อไปนี(้ออกตามความใน ม.20 พรบ.สธ.) 
(1) ผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขนมูลฝอย 

(1.1) ……………………………………… 
(1.2) ……………………………………… 
(1.3) ……………………………………… 
(1.4) ฯลฯ 

(2) ผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอย 
(2.1) ………………………………………. 
(2.2) ………………………………………. 
(2.3) ………………………………………. 
(2.4) ฯลฯ 

(อาจขอสนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการจากส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย หรือศูนย์อนามัย กรม
อนามัย หรือส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง) 
 
  ข้อ 15 บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจของเทศบาล………………..เท่านั้น 
   การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต  
   การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด(ออกตามความใน ม.55  พรบ.สธ.) 
 
  ข้อ 16 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้าย
เทศบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตส าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้น
อายุส าหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม
ภายในเวลาที่ก าหนด ให้ช าระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระเว้นแต่ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
  ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน 
เกินกว่าสองครั้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่า  
ธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน(ออกตามความใน ม.65 พรบ.สธ.) 
 
  ข้อ  17 บรรดาค่ า ธรรม เนี ยมและค่ าปรั บตาม เทศบัญญัติ นี้ ใ ห้ เป็ นราย ได้ ของ
เทศบาล……………….. (บัญญัติตาม ม.64  พรบ.สธ.) 
 
  ข้อ 18 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ด าเนินกิจการตามเทศบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บค่าบริการ
จากผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ (ออกตามความใน ม.20(5) 
พรบ.สธ.) 
 
  ข้อ 19 ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย 
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ(บัญญัติตาม ม.57  พรบ.สธ.) 

ให้ช่วยกนัคดิว่าจะ
ก าหนดควบคมุ
อะไรบ้าง ? 

ให้ช่วยกนัคดิว่าจะมี
อะไรต้องก าหนด
ควบคมุอย่างไร ? 



-๕๐- 
  ข้อ 20 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือ
ช ารุด ตามแบบท่ีก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
   การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
   (1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึก
การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกอบด้วย 
   (2) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทน
ใบอนุญาตน าใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย (ออกตามความใน 
ม.58 พรบ.สธ.) 
 
  ข้อ 21 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้
ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน(บัญญัติตาม ม.59  พรบ.สธ.) 
 
  ข้อ 22 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับ
ใบอนุญาต 
   (1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญาตอีก 
   (2) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 
   (3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่
ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้  
และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือมี
ผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน (บัญญัติตาม ม.60  พรบ.สธ.) 
 
  ข้อ 23 ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ท าเป็นหนังสือแจ้ งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าวให้ส่งค าสั่งโดยทาง
ไปรษณีย์ตอบรับหรือให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของผู้รับ
ใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึงหรือวันปิดค าสั่ง 
แล้วแต่กรณี (บัญญัติตาม ม.61  พรบ.สธ.) 
 
  ข้อ 24 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต (บัญญัติตาม ม.62  
พรบ.สธ.) 
 



-๕๑- 
  ข้อ 25 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆที่อยู่นอกเขตพ้ืนที่การให้บริการเก็บ 
ขนหรือก าจัดมูลฝอยของเทศบาล...............หรือเขตพ้ืนที่ที่เทศบาล…...…… มอบให้บุคคลอ่ืนด าเนินการแทน
หรือเขตพ้ืนที่การให้บริการของผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบ
แทนด้วยการคิดค่าบริการต้องด าเนินการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามวิธีการที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด (ออกตามความใน ม .20(3) 
พรบ.สธ.) 
 
  ข้อ 26 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้
ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ในเขตอ านาจของ
เทศบาล……………… .ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้(บัญญัติตาม ม.44 วรรคสอง พรบ.สธ.) 
 
  ข้อ 27 ผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ในบท
ก าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (แม่บทตาม พรบ.สธ.ก าหนดไว้แล้ว) 
 
  ข้อ 28 ให้นายกเทศมนตรี…………….รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้และให้มีอ านาจ
ออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่……………….......  
 
      (ลงชื่อ) 
          (………………………………….......) 
      นายกเทศมนตรี………………........... 
 

               เห็นชอบ 
(ลงชื่อ) 
             (…………………………) 
     ผูว้่าราชการจังหวัด………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๕๒- 
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 

ท้ายเทศบัญญัต…ิ………………….. 
เรื่อง การจดัการมลูฝอย พ.ศ. …. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๕๓- 
บัญชีอัตราค่าบริการข้ันสูง 

ท้ายเทศบัญญัต…ิ………………….. 
เรื่อง การจดัการมลูฝอย พ.ศ. …. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวอย่าง 

-๕๔- 
 
 
 
 

หลักการ 
ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูล 

 
 

เหตุผล 
เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และก าจัด 

สิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาล………….. ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้กระท าได้โดยการตราเป็น
เทศบัญญัติ จึงตราเทศบัญญัตินี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๕๕- 
( ร่าง ) 

เทศบัญญัต…ิ………………….. 
เรื่อง การจดัการสิ่งปฏกิูล พ.ศ. …. 

 
  โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติ............................ว่าดว้ยการจัดการสิ่งปฏิกูล 

 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 60 มาตรา 61 มาตรา 62 มาตรา 63 แห่ ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข  พ.ศ.2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 และมาตรา 43 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
เทศบาล……....…โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล………และผู้ว่าราชการจังหวัด………จึงตราเทศบัญญัติไว้
ดังต่อไปนี้  
 
  ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัต…ิ…….เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ….” 
 
  ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาล………. ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ที่
ส านักงานเทศบาล………..แล้วเจ็ดวัน(ออกตามความใน ม.63 พรบ.เทศบาล) 
 
  ข้อ 3 บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว
ในเทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน  
 
  ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้ 
   “สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า  อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใด
ซึ่งเป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น (บัญญัติตาม ม.4 พรบ.สธ.) 
   “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรี……..........(บัญญัติตาม ม.4 
พรบ.สธ.) 
   “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535(บัญญัติตาม 
ม.4 พรบ.สธ.) 
   “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน หรือ 
สิ่งที่สร้างข้ึนอย่างอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้(บัญญัติตาม ม.4 พรบ.สธ.) 
   “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้(บัญญตัิตาม ม.4 พรบ.สธ.) 
 

ข้อ 5 การเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาล………ให้เป็นอ านาจของเทศบาล………  
ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง เทศบาล………อาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วน

ท้องถิ่นอ่ืนด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้  



-๕๖- 
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรเทศบาล………อาจมอบให้บุคคลใดด าเนินการตามวรรคหนึ่งแทน

ภายใต้การควบคุมดูแลของเทศบาล………หรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน 
หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการก็ได้ 

บทบัญญัติตามข้อนี้ และข้อ 9 มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงงาน แต่ให้ผู้ด าเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย และผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขนหรือก าจัด
ของเสียอันตรายดังกล่าว แจ้งการด าเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น (บัญญัติตาม ม.18 
พรบ.สธ.) 

 
ข้อ 6 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดเขตพ้ืนที่การให้บริการเก็บ ขนหรือก าจัดสิ่ง

ปฏิกูล หรือเขตพ้ืนที่ที่เทศบาล……… มอบให้บุคคลอ่ืนด าเนินการแทนหรือเขตพ้ืนที่การอนุญาตให้บุคคลใด
ด าเนินกิจการโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตอ านาจของ
เทศบาล……… และระเบียบปฏิบัติได้ตามความจ าเป็น 
 
  ข้อ 7 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่การให้บริการเก็บ ขน
หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลของเทศบาล………หรือเขตพ้ืนที่ที่เทศบาล……… มอบให้บุคคลอ่ืนด าเนินการแทนจะต้อง
เสียค่าธรรมเนียมการให้บริการแก่เทศบาล………ตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ ทั้งนี้ การจะก าหนด
อัตราค่าธรรมเนียมการก าจัดสิ่งปฏิกูลเทศบาล………จะต้องด าเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง(ออกตามความใน ม.20(4) พรบ.สธ.) 

 
ข้อ 8 เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และก าจัด 

สิ่งปฏิกูล ในกรณีที่ยังไม่มีกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลใช้บังคับในเขตเทศบาล………….. การจัดการ
สิ่งปฏิกูลให้ปฏิบัติตามเทศบัญญัติดังต่อไปนี้ 

 (1) ห้ามมิให้ผู้ใดท าการถ่าย    เท   ทิ้ง   หรือท าให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลในที่หรือทางสาธารณะ  
นอกจากในท่ีทีเ่ทศบาล…………..จัดไว้ให้ 

(2) เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลที่ถูก 
สุขลักษณะอย่างเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ประกาศก าหนด 

(3) ............................ 
(4) ฯลฯ(ออกตามความใน ม.20 พรบ.สธ.) 
 
ข้อ 9 ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลโดยท าเป็นธุรกิจหรือ

โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น (บัญญัติ
ตาม ม.19 พรบ.สธ.)  

 
ข้อ 10 ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลโดยท าเป็น

ธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตเทศบาล……จะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาต
ตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ (ออกตามความใน ม.54  
พรบ.สธ.) 

(1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(2) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 



-๕๗- 
(3) อ่ืนๆ ตามที่เทศบาล…………ประกาศก าหนด 
 
ข้อ 11 ผู้ขอรับใบอนุญาตตาม ข้อ 9 จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
(1) ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล 

(1.1) ต้องมีพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล (รถดูดส้วม) ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้ 
1.1.1) ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก 
1.1.2) ส่วนของรถที่ใช้ขนถ่ายสิ่งปฏิกูลต้องปกปิดมิดชิดสามารถ 

ปูองกันกลิ่นและสัตว์แมลงพาหะน าโรคได้ มีฝาปิด-เปิดอยู่ด้านบน 
1.1.3) มีปั๊มดูดสิ่งปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของสิ่งปฏิกูล

ด้วย 
1.1.4) ท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลต้องอยู่ในสภาพที่ดี ไม่รั่วซึม 
1.1.5) มีอุปกรณ์ท าความสะอาดประจ ารถ เช่น ถังตักน้ า ไม้กวาด  

น้ ายาฆ่าเชื้อโรค( เช่น ไลโซน 5%) 
1.1.6) ต้องจัดให้มีการแสดงข้อความที่ตัวพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

ให้รู้ว่าเป็นพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล เช่น “ รถดูดสิ่งปฏิกูล ” เป็นต้น และต้องแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาต
ประกอบกิจการ ชื่อหน่วยงานที่เป็นผู้ออกใบอนุญาต ชื่อบริษัทหรือเจ้าของกิจการ ด้วยตัวอักษรไทยซึ่งมีขนาด
ที่เห็นได้ชัดเจนตามท่ีเทศบาล…………………ประกาศก าหนด 

(1.2) ต้องจัดให้มีเสื้อคลุม ถุงมือยาง รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง  ส าหรับ      
ผู้ปฏิบัติงาน  

(1.3) กรณีที่ไม่มีระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลของตนเอง ต้องแสดงหลักฐานว่าจะน า  สิ่ง
ปฏิกูลไปก าจัด ณ แหล่งก าจัดที่ถูกสุขลักษณะแห่งใด 

(2) ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล 
(2.1) ……………………………………. 
(2.2) ……………………………………. 
(2.3) ……………………………………. 

      ฯลฯ 
    

 ข้อ 12 เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่
สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจ าเป็นที่
จะต้องส่งคืนค าขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับค าขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้
ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนดใน
เทศบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่
อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน 
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้ งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาตาม
วรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี(บัญญัติตาม ม.56  พรบ.สธ.)  

(1.1) – (1.3) เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น
ท่านจะต้องช่วยกนัคิดให้รอบคอบ 

ให้ช่วยกันคิดว่าจะมี
อะไรต้องก าหนด
ควบคุมอย่างไร ? 



-๕๘- 
ข้อ 13 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการ

อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในก าหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าสละ
สิทธิ์(ออกตามความใน ม.54 พรบ.สธ.)  
 

ข้อ 14 ในการด าเนินกิจการผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์   วิธีการ และ
เงื่อนไขดังต่อไปนี(้ออกตามความใน ม.20 พรบ.สธ.)  

(1) ผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล 
(1.1) ขณะท าการดูดสิ่งปฏิกูล ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม ถุงมือยาง 

และรองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง และท าความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเท้าหนังยางหลังจากเสร็จ
สิ้นการปฏิบัติงานประจ าวัน 

(1.2) ท าความสะอาดท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล โดยหลังจากดูดสิ่งปฏิกูลเสร็จ
แล้ว ให้ท าการดูดน้ าสะอาดจากถังเพ่ือล้างภายในท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล และท าความสะอาดท่อหรือสาย
ที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลด้านนอกที่สัมผัสสิ่งปฏิกูลด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรค ( เช่น ไลโซน 5%) 

(1.3) ท าความสะอาดพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง หลังจากที่
ออกปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลแล้ว ส าหรับน้ าเสียที่เกิดจากการล้างต้องได้รับการบ าบัดหรือก าจัดด้วยวิธีการ
ที่ถูกสุขลักษณะก่อนปล่อยทิ้งสู่สาธารณะ 

(1.4) กรณีที่มีสิ่งปฏิกูลหกเรี่ยราด ให้ท าการฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรค (เช่น 
ไลโซน 5%) แล้วท าการล้างด้วยน้ าสะอาด 

(1.5) มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
(2) ผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล 

(2.1) ………………………………………… 
(2.2) ………………………………………… 
(2.3) ………………………………………… 

     ฯลฯ 
 
(อาจขอสนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการจากส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย หรือศูนย์อนามัย กรม
อนามัย หรือส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง) 
 
  ข้อ 15 บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจของเทศบาล………………..เท่านั้น(บัญญัติตาม ม.55 วรรคหนึ่ง พรบ.สธ.) 
   การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต(บัญญัติตาม 
ม.55 วรรคสอง พรบ.สธ.) 
   การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
วิธีการและเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด(ออกตามความใน ม.55 วรรคสาม พรบ.สธ.) 
 
  ข้อ 16 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้าย
เทศบัญญัตินี้ ในวันที่มารับใบอนุญาตส าหรับกรณีที่ เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้ งแรก หรือก่อน 
ใบอนุญาตสิ้นอายุส าหรับกรณีท่ีเป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสีย 
 

ตัวอย่างเท่านั้น 

ให้ช่วยกันคิดว่าจะ
ก าหนดควบคุม
อะไรบ้าง ? 



-๕๙- 
ค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก าหนด ให้ช าระค่าปรับเพ่ิมข้ึนอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ
เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
 
  ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน 
เกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่า 
ธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน(ออกตามความใน ม.65 พรบ.สธ.) 
 
  ข้อ  17 บรรดาค่ าธรรมเนี ยมและค่ าปรับตามเทศบัญญัติ นี้  ให้ เป็นรายได้ของ
เทศบาล……………….. (บัญญัติตาม ม.64  พรบ.สธ.) 
 
  ข้อ 18 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ด าเนินกิจการตามเทศบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บค่าบริการ
จากผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ (ออกตามความใน ม.20(5) 
พรบ.สธ.) 
 
  ข้อ 19 ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย 
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ(บัญญัติตาม ม.57  พรบ.สธ.) 
 
  ข้อ 20 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือ
ช ารุด ตามแบบท่ีก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
   การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
   (1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึก
การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้ องถิ่น
ประกอบด้วย 
   (2) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทน
ใบอนุญาตน าใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย (ออกตามความใน 
ม.58 พรบ.สธ.) 
 
  ข้อ 21 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
บทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบ
กิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลา
ที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน(บัญญัติตาม ม.59  พรบ.สธ.) 
 
  ข้อ 22 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับ
ใบอนุญาต 
   (1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญาตอีก 
 



-๖๐- 
   (2) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 
   (3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่
ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ 
และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือมี
ผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน (บัญญัติตาม ม.60  พรบ.สธ.) 
 
  ข้อ 23 ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค าสั่งโ ดย
ทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของผู้รับ
ใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึง หรือวันปิดค าสั่ง 
แล้วแต่กรณี (บัญญัติตาม ม.61  พรบ.สธ.) 
 
  ข้อ 24 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต (บัญญัติตาม ม.62  
พรบ.สธ.) 
 
  ข้อ 25 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆที่อยู่นอกเขตพ้ืนที่การให้บริการเก็บ 
ขนหรือก าจัดสิ่งปฏิกูลของเทศบาล...............หรือเขตพ้ืนที่ที่เทศบาล…...…… มอบให้บุคคลอ่ืนด าเนินการแทน
หรือเขตพ้ืนที่การให้บริการของผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบ
แทนด้วยการคิดค่าบริการต้องด าเนินการเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามวิธีการที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด (ออกตามความใน ม .20(3) 
พรบ.สธ.) 
 
  ข้อ 26 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้
ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ในเขตอ านาจของ
เทศบาล……………… .ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้(บัญญัติตาม ม.44 วรรคสอง พรบ.สธ.) 
 
  ข้อ 27 ผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ในบทก าหนด
โทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (แม่บทตาม พรบ.สธ.ก าหนดไว้แล้ว) 
 
  ข้อ 28 ให้นายกเทศมนตรี……………….รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจ
ออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 



-๖๑- 
   ประกาศ  ณ  วันที่……………….......  
 
      (ลงชื่อ) 
          (………………………………….......) 
      นายกเทศมนตรี………………........... 

               เห็นชอบ 
(ลงชื่อ) 
             (…………………………) 
     ผูว้่าราชการจังหวัด………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๖๒- 
 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 
ท้ายเทศบัญญัต…ิ………………….. 

เรื่อง การจดัการสิ่งปฏกิูล พ.ศ. …. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๖๓- 

บัญชีอัตราค่าบริการข้ันสูง 
ท้ายเทศบัญญัต…ิ………………….. 

เรื่อง การจดัการสิ่งปฏกิูล พ.ศ. …. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวอย่าง 

-๖๔- 
 
 
 

หลักการ 
ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 

 
 

เหตุผล 
เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชนใน

ท้องถิ่นหรือเพ่ือปูองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ ในเขตเทศบาล………….. ซึ่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้กระท าได้โดยการตราเป็นเทศบัญญัติ  จึงตราเทศบัญญัตินี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๖๕- 
( ร่าง ) 

เทศบัญญัต…ิ………………….. 
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสตัว์ พ.ศ. …. 

 
  โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 

 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 60 มาตรา 61 มาตรา 62 มาตรา 63 แห่ ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข  พ.ศ.2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 และมาตรา 43 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
เทศบาล……....…โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล………และผู้ว่าราชการจังหวัด………จึงตราเทศบัญญัติไว้
ดังต่อไปนี้  
 
  ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติ……………….เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อย
สัตว์ พ.ศ. ….” 
 
  ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาล………. ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ที่
ส านักงานเทศบาล………..แล้วเจ็ดวัน(ออกตามความใน ม.63 พรบ.เทศบาล) 
 
  ข้อ 3 บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือค าสั่ง อ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว
ในเทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน  
 
  ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้ 
    “การเลี้ยงสัตว์” หมายความว่า การมีสัตว์ไว้ในครอบครองและดูแลเอาใจใส่
บ ารุงรักษา ตลอดจนให้อาหารเป็นอาจิณ 
    “การปล่อยสัตว์” หมายความว่า การสละการครอบครองสัตว์ หรือปล่อยให้อยู่นอก
สถานที่เลี้ยงสัตว์โดยปราศจากการควบคุม 
    “เจ้าของสัตว์” หมายความรวมถึงผู้ครอบครองสัตว์ด้วย 
    “สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือสถานที่ใน
ลักษณะอ่ืนที่มีการควบคุมของเจ้าของสัตว์ 
   “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ (บัญญัติตาม ม.4 พรบ.สธ.) 
   “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรี………………………….. 
 
  ข้อ 5 เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของ
ประชาชนในท้องถิ่นหรือเพ่ือปูองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่ เกิดจากสัตว์ ให้ พ้ืนที่ ในเขตอ านาจของ
เทศบาล…………………… 



-๖๖- 
เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ดังนี้ (ออกตามความในมาตรา 29 พรบ.สธ.)  
(หมายเหตุเขตควบคุมฯในลักษณะต่างๆ ที่ร่างไว้นี้เป็นไปตามกรอบของบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ส่วน
ข้อเท็จจริงของแต่ละท้องที่จะสมควรมีการควบคุมเพียงใดนั้นขึ้นอยู่ความเป็นจริงและความประสงค์ของแต่ละ
ท้องถิ่น) 

   (1) ให้พ้ืนที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ประเภท...(โปรดระบุประเภทสัตว์)...โดย
เด็ดขาด 

1.1) ....(โปรดระบุรายละเอียดของพ้ืนที่)..... 
1.2) ........................................................ 
1.3) ....................................................... 

  (2) ให้พ้ืนที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์เกินจ านวนที่ก าหนดดังนี้ 
2.1) ............(โปรดระบุรายละเอียดของพ้ืนที่)............ ห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์

ประเภท...(โปรดระบุประเภทสัตว์).....เกินจ านวน..........ตัว 
2.2) ........................................................ 
2.3) ....................................................... 

   (3) ให้พ้ืนที่ต่อไปนี้เป็นเขตที่การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ต้องอยู่ภายใต้มาตรการอย่างใดอย่าง
หนึ่งดังนี้ 

3.1) ....(โปรดระบุรายละเอียดของพ้ืนที่).....เป็นเขตที่การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
ประเภท......(โปรดระบุประเภทสัตว์).....ต้อง....(โปรดระบุมาตรการที่จะก าหนด)..... 

3.2) ....................................................... 
3.3) ....................................................... 

(“มาตรการ” หมายถึง วิธีการในการเข้าสู่ผลส าเร็จ,วิธีการตัดสินใจ) 
 
   ข้อ 6 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะอันเป็นการฝุาฝืนข้อ 5 
โดยไม่ปรากฏเจ้าของ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจกักสัตว์ดังกล่าวไว้เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน เมื่อพ้น
ก าหนดแล้วยังไม่มีผู้ใดมาแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของเพ่ือรับสัตว์คืนให้สัตว์นั้นตกเป็นของเทศบาล....... แต่
ถ้าการกักสัตว์ไว้อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์นั้นหรือสัตว์อ่ืน หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินสมควร เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์นั้นตามควรแก่กรณีก่อนถึงก าหนดเวลาดังกล่าวก็ได้ เงินที่ได้จาก
การขายหรือขายทอดตลาดเมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาดและค่าเลี้ยงดูสัตว์แล้วให้เก็บรักษาไว้แทน
สัตว์ 
   ในกรณีที่มิได้มีการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์ตามวรรคหนึ่งและเจ้าของสัตว์มาขอรับสัตว์
คืนภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง เจ้าของสัตว์ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายส าหรับการเลี้ยงดูสัตว์ให้แก่เทศบาล
........... ตามจ านวนท่ีได้จา่ยจรงิด้วย 
   ในกรณีที่ปรากฏว่าสัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบนั้นเป็นโรคติดต่ออันอาจเป็นอันตรายต่อ
ประชาชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจท าลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได้ (บัญญัติตามมาตรา 30 
พรบ.สธ.) 
 
  ข้อ 7 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้
ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ในเขตอ านาจของ
เทศบาล……..... ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้(บัญญัติตามมาตรา 44 วรรคสอง พรบ.สธ.) 



-๖๗- 
  ข้อ 8 ผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ในบทก าหนด
โทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
(บทก าหนดโทษของกรณีการฝุาฝืนข้อก าหนดของท้องถิ่นตามมาตรา 29 คือ โทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท 
ตามมาตรา 73 วรรคสอง) 

 
  ข้อ 9 ให้นายกเทศมนตรี…………….รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้และให้มีอ านาจออก
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่……………….......  
 
      (ลงชื่อ) 
          (………………………………….......) 
      นายกเทศมนตรี………………........... 
 
 

               เห็นชอบ 
(ลงชื่อ) 
             (…………………………) 
     ผูว้่าราชการจังหวัด………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวอย่าง 

-๖๘- 
 
 
 

หลักการ 
ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 
 

เหตุผล 
เพ่ือประโยชน์ในการก ากับดูแลการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องมีการ

ควบคุมภายในเขตเทศบาล………….. ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  2535  ให้กระท าได้โดยการ
ตราเป็น       เทศบัญญัติ  จึงตราเทศบัญญัตินี ้
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( ร่าง ) 

เทศบัญญัต…ิ………………….. 
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. …. 

 
  โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติ.................................... ว่าด้วยกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 

 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 60 มาตรา 61 มาตรา 62 มาตรา 63 แห่ ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา 32 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 
58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32 
มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท า
ได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เทศบาล……....…โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล………และ
ผู้ว่าราชการจังหวัด………จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้  
 
  ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติ………….เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 
….” 
 
  ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาล………. ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ที่
ส านักงานเทศบาล………..แล้วเจ็ดวัน(ออกตามความใน ม.63 พรบ.เทศบาล) 
 
  ข้อ 3 บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว
ในเทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน  
 
  ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้ 
   “ผู้ด าเนินกิจการ “ หมายความว่า ผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่ง
รับผิดชอบด าเนินการสถานประกอบกิจการนั้น (บัญญัติตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
มาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2545 ออกตาม พรบ.การ
สาธารณสุข) 
    “คนงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ (บัญญัติตาม
กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ. 2545 ออกตาม พรบ.พรบ.การสาธารณสุข) 
    “มลพิษทางเสียง” หมายความว่า สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน(บัญญัติ
ตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ พ.ศ. 2545 ออกตาม พรบ.พรบ.การสาธารณสุข) 

ควบคุมแบบควบรวม
กิจการ 



-๗๐- 
    “มลพิษความสั่นสะเทือน” หมายความว่า สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจาก
การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
สาธารณชน(บัญญัติตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2545 ออกตาม พรบ.พรบ.การสาธารณสุข) 
    “มลพิษทางอากาศ” หมายความว่า สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบ
กิจการของสถานประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
(บัญญัติตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2545 ออกตาม พรบ.พรบ.การสาธารณสุข) 
    “มลพิษทางน้ า”หมายความว่า สภาวะของน้ าทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน(บัญญัติตาม
กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ. 2545 ออกตาม พรบ.พรบ.การสาธารณสุข) 
   “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน หรือสิ่ง
ที่สร้างขึ้นอย่างอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้(บัญญัติตาม ม.4 พรบ.พรบ.การสาธารณสุข) 
   “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรี………………..(บัญญัติตาม ม.
4 พรบ.พรบ.การสาธารณสุข) 
   “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535(บัญญัติตาม 
ม.4 พรบ.สธ.) 
 
  ข้อ 5 ให้กิจการประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในเขตเทศบาล
....................... 
(พิจารณาก าหนดประเภทกิจการฯที่ประสงค์จะควบคุมภายในท้องถิ่นภายใต้ขอบเขตของประกาศกระทรวง
สาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 โดยอาจควบคุม
เป็นบางกลุ่มหรืออาจควบคุมทั้งหมดตามประกาศฯก็ได้(ออกตามความใน ม.32(1) พรบ. พรบ.การ
สาธารณสุข) 

   (5.1) กิจการที่เกี่ยวกับ.............. 
    5.1.1) ....................... 
    5.1.2) ....................... 
    5.1.3) ....................... 
   (5.2) กิจการที่เกี่ยวกับ.............. 
    5.2.1) ........................ 
    5.2.2) ........................ 
    5.2.3) ........................ 
     ฯลฯ 
 
  ข้อ 6 สถานประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามเทศบัญญัตินี้ที่ตั้งอยู่ในเขตที่กฎหมายว่า
ด้วยการผังเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ หรือสถานประกอบกิจการใดที่เข้าข่าย
เป็นโรงงาน หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและ 
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กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย แล้วแต่กรณี(บัญญัติตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการใน
การควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2545 ออกตาม พรบ.พรบ.การสาธารณสุข) 

(ตั้งแต่หมวด1 – หมวด3 บัญญัติตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุม
สถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2545 ออกตาม พรบ.พรบ.การสาธารณสุข  ซึ่งหาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีความประสงค์จะก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมให้เข้ม
มากขึ้นกว่านี้ก็สามารถกระท าได้แต่จะต้องอยู่ในขอบเขตของมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 ด้วย) 
 

หมวด 1 
สถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล 

 
   ข้อ 7 สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงเรียน 
สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่อ่ืนๆ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ 
ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน สถานประกอบกิจการนั้นจะต้องตั้งอยู่ห่างจาก..(ชุมชน 
วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงเรียน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่อ่ืนๆ..จะพิจารณาก าหนด
สถานที่ใดบ้างและแต่ละสถานที่จะก าหนดเท่าไร กรุณาเลือกได้) ไม่น้อยกว่า............เมตร ทั้งนี้ เพ่ือปูองกัน
อันตรายต่อสุขภาพอนามัยหรือการก่อเหตุร าคาญของประชาชน  
 
   ข้อ 8 สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
   (1) ต้องเป็นอาคารที่มีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได้
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
   บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง มีแสงสว่างเพียงพอ และมีปูายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจน 
โดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟูาปกติขัดข้อง 
   (2) ต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
   (3) ต้องมีห้องน้ าและห้องส้วมตามแบบและจ านวนที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง และมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเป็นประจ า
ทุกวัน 
 
   ข้อ 9 สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปื้อนจากสารเคมี วัตถุอันตรายหรือสิ่งอ่ืนใด
อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องจัดให้มีที่อาบน้ าฉุกเฉิน ที่ล้างตาฉุกเฉิน ตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับ
คุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 
   ข้อ 10 สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ รวบรวม หรือก าจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะดังนี้ 
   (1) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูล
ฝอย รวมทั้งมีการท าความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณท่ีเก็บภาชนะนั้นอยู่เสมอ 
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   (2) ในกรณีที่มีการก าจัดเอง ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและต้อง
ด าเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติว่าด้วยการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
   (3) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปื้อนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือสิ่งอ่ืนใดที่อาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จะต้องด าเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
   ข้อ 11 สถานประกอบกิจการต้องมีการปูองกันและก าจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะของ
โรคติดต่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
 
   ข้อ 12 สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้ส าหรับการประกอบอาหาร 
การปรุงอาหาร การสะสมอาหารส าหรับคนงาน ต้องมีการด าเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติว่าด้วยสถาน
จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
 
   ข้อ 13 สถานประกอบกิจการต้องจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัยเป็น
สัดส่วน และต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอ 
 

หมวด 2  
การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 
   ข้อ 14 สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการท างานและปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
 
   ข้อ 15 สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการปูองกันเพ่ือความปลอดภัยดังนี้ 
   (1) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้และเครื่องดับเพลิง ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมีการบันทึกการบ ารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอย่างน้อยหกเดือนต่อ
ครั้ง และมีการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการก าหนดหรือยอมรับให้แก่คนงานไม่
น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจ านวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 
   (2) กรณีท่ีมีวัตถุอันตราย ต้องมีสถานที่ที่ปลอดภัยส าหรับเก็บรักษาวัตถุอันตรายหรือสิ่งของ
ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 
 

หมวด 3 
การควบคุมของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ 

ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ 
 
   ข้อ 16 สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงหรือ
ความสั่นสะเทือน มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ า ของเสียอันตราย หรือมีการใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตราย 
จะต้องด าเนินการควบคุมและปูองกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุร าคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของ
คนงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง 
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หมวด 4 

ใบอนุญาต 
 
  ข้อ 17 เมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนิน
กิจการตามที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ 5 ในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น 
   ในการออกใบอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจก าหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาต
ปฏิบัติเพื่อปูองกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากท่ีก าหนดไว้โดยทั่วไปในเทศบัญญัตินี้ก็ได้ 
   ใบอนุญาตให้ใช้ได้ส าหรับกิจการประเภทเดียวและส าหรับสถานที่แห่งเดียว 
   (บัญญัติตาม ม.33 พรบ.พรบ.การสาธารณสุข) 
 
  ข้อ 18 ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตามที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ 5 ในลักษณะที่เป็น
การค้า จะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน
ดังต่อไปนี้ 
  (1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  (2) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  (3) อ่ืนๆ ตามที่เทศบาล…………………ประกาศก าหนด 
   (ออกตามความใน ม.54  พรบ.พรบ.การสาธารณสุข)  
 
  ข้อ 19 ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
  (1) ……………………………………… 
  (2) ……………………………………… 
  (3) ……………………………………… 
   ฯลฯ 
   (ออกตามความใน ม.54  พรบ.พรบ.การสาธารณสุข)  
 
  ข้อ 20 ผู้ได้รับการอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในก าหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่า
สละสิทธิ์ 
  (ออกตามความใน ม.54  พรบ.พรบ.การสาธารณสุข)  
    
  ข้อ 21 เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือ
ความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณี
จ าเป็นที่จะต้องส่งคืนค าขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์
ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับค าขอ 
  เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้
ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนดใน
เทศบัญญัตินี้ 

ให้ช่วยกันคิดว่าจะ
มีอะไรต้องก าหนด
หรือไม่? 
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  ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่
อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน 
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาตาม
วรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี(บัญญัติตาม ม.56 พรบ.พรบ.การสาธารณสุข) 
 
  ข้อ 22 ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจ
ของเทศบาล………………..เท่านั้น 
   การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
   การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ตามข้อ 18 และข้อ 19 ด้วย 
   (ออกตามความใน ม.55  พรบ.พรบ.การสาธารณสุข) 
 
  ข้อ 23 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้าย
เทศบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตส าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้น
อายุส าหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม
ภายในเวลาที่ก าหนด ให้ช าระค่าปรับเพิ่มข้ึนอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ เว้นแต่ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
  ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกิน
กว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจ านวน 
   (ออกตามความใน ม.63 และ ม.65  พรบ.พรบ.การสาธารณสุข) 
 
  ข้อ  24 บรรดาค่ าธรรมเนี ยมและค่ าปรับตามเทศบัญญัตินี้  ให้ เป็นรายได้ของ
เทศบาล………………..(บัญญัติตาม ม.64 พรบ.พรบ.การสาธารณสุข) 
 
  ข้อ 25 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ(บัญญัติตาม ม.57 พรบ.พรบ.การสาธารณสุข) 
 
  ข้อ 26 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ ได้รับ
ใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือ
ช ารุด ตามแบบท่ีก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
   การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
   (1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึก
การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกอบด้วย 
   (2) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทน
ใบอนุญาตน าใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
   (ออกตามความใน ม.58 พรบ.พรบ.การสาธารณสุข) 
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  ข้อ 27 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการ
ตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่
เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน(บญัญัติตาม ม.59 พรบ.พรบ.การสาธารณสุข) 
 
  ข้อ 28 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับ
ใบอนุญาต 
   (1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญาตอีก 
   (2) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 
   (3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 
2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่
ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ 
และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมี
ผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน 
   (บัญญัติตาม ม.60 พรบ.พรบ.การสาธารณสุข) 
 
  ข้อ 29 ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค าสั่งโดย
ทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของผู้รับ
ใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึง หรือวันปิดค าสั่ง 
แล้วแต่กรณี(บัญญัติตาม ม.61 พรบ.พรบ.การสาธารณสุข) 
 
  ข้อ 30 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ ถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต (บัญญัติตาม ม.62 
พรบ.พรบ.การสาธารณสุข) 
 
  ข้อ 31 ผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ในบท
ก าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535(หมวด 15 พรบ.พรบ.การสาธารณสุข) 
 
  ข้อ 32 ให้นายกเทศมนตรี…………….รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้และให้มีอ านาจ
ออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่……………….......  
 
      (ลงชื่อ) 
          (………………………………….......) 
      นายกเทศมนตรี………………........... 



-๗๖- 
               เห็นชอบ 

(ลงชื่อ) 
             (…………………………) 
     ผูว้่าราชการจังหวัด…………………  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๗๗- 
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 

ท้ายเทศบัญญัต…ิ………………….. 
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. …. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวอย่าง 

-๗๘- 
 

 
 

หลักการ 
ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยกิจการ.................................... 

 
 

เหตุผล 
เพ่ือประโยชน์ในการก ากับดูแลการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องมีการ

ควบคุมภายในเขตเทศบาล………….. ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้กระท าได้โดยการตรา
เป็นเทศบัญญัติ  จึงตราเทศบัญญัตินี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๗๙- 
 
 

( ร่าง ) 
เทศบัญญัต…ิ………………….. 

เรื่อง กิจการ..................................... พ.ศ. …. 
(หมายเหตุ โปรดระบุชื่อกิจการที่ประสงค์จะควบคุม) 
 
  โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติ.................................... ว่าด้วยกิจการ............................ 

 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 60 มาตรา 61 มาตรา 62 มาตรา 63 แห่ ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา 32 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 
58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32 
มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท า
ได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เทศบาล……....…โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล………และ
ผู้ว่าราชการจังหวัด………จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้  
 
  ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติ……………….เรื่อง กิจการ................................ พ.ศ. 
….” 
 
  ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาล………. ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ที่
ส านักงานเทศบาล………..แล้วเจ็ดวัน(ออกตามความใน ม.63 พรบ.เทศบาล) 
 
  ข้อ 3 บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้ แล้ว
ในเทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน  
 
  ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้ 
   “ผู้ด าเนินกิจการ “ หมายความว่า ผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่ง
รับผิดชอบด าเนินการสถานประกอบกิจการนั้น (บัญญัติตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
มาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2545 ออกตาม พรบ.สธ.) 
    “คนงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ (บัญญัติตาม
กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ. 2545 ออกตาม พรบ.สธ.) 
    “มลพิษทางเสียง” หมายความว่า สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน (บัญญัติ
ตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ พ.ศ. 2545 ออกตาม พรบ.สธ.) 
 

ควบคุมแบบแยกประเภทกิจการ 
 



-๘๐- 
    “มลพิษความสั่นสะเทือน” หมายความว่า สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจาก
การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
สาธารณชน(บัญญัติตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2545 ออกตาม พรบ.สธ.) 
    “มลพิษทางอากาศ” หมายความว่า สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบ
กิจการของสถานประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
(บัญญัติตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2545 ออกตาม พรบ.สธ.) 
    “มลพิษทางน้ า”หมายความว่า สภาวะของน้ าทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน(บัญญัติตาม
กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ. 2545 ออกตาม พรบ.สธ.) 
   “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน หรือสิ่ง
ที่สร้างขึ้นอย่างอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้(บัญญัติตาม ม.4 พรบ.สธ.) 
   “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรี………………..(บัญญัติตาม ม.
4 พรบ.สธ.) 
   “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535(บัญญัติตาม 
ม.4 พรบ.สธ.) 
 
  ข้อ 5 ให้กิจการ...................................เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในเขตเทศบาล
............... (ออกตามความใน ม.32(1) พรบ.สธ.) 
 
  ข้อ 6 สถานประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามเทศบัญญัตินี้ที่ตั้งอยู่ในเขตที่กฎหมายว่า
ด้วยการผังเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ หรือสถานประกอบกิจการใดที่เข้าข่าย
เป็นโรงงาน หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องด้วย แล้วแต่กรณี(บัญญัติตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการใน
การควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2545 ออกตาม พรบ.สธ.) 
 
(ตั้งแต่หมวด1 – หมวด3 บัญญัติตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุม
สถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2545 ออกตาม พรบ.สธ. ซึ่งหากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใดมีความประสงค์จะก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมให้เข้มมากขึ้นกว่านี้ก็
สามารถกระท าได้แต่จะต้องอยู่ในขอบเขตของมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
ด้วย) 
 

หมวด 1 
สถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล 

 
   ข้อ 7 สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงเรียน 
สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่อ่ืนๆ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ทั้งนี้  



 
-๘๑- 

ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน สถานประกอบกิจการนั้นจะต้องตั้งอยู่ห่างจาก..(ชุมชน 
วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงเรียน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่อ่ืนๆ..จะพิจารณาก าหนด
สถานที่ใดบ้างและแต่ละสถานที่จะก าหนดเท่าไร กรุณาเลือกได้) ไม่น้อยกว่า............เมตร ทั้งนี้ เพ่ือปูองกัน
อันตรายต่อสุขภาพอนามัยหรือการก่อเหตุร าคาญของประชาชน  
 
   ข้อ 8 สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
   (1) ต้องเป็นอาคารที่มีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได้
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
   บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง มีแสงสว่างเพียงพอ และมีปูายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจน 
โดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟูาปกติขัดข้อง 
   (2) ต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
   (3) ต้องมีห้องน้ าและห้องส้วมตามแบบและจ านวนที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง และมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเป็นประจ า
ทุกวัน 
 
   ข้อ 9 สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปื้อนจากสารเคมี วัตถุอันตรายหรือสิ่งอ่ืนใด
อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องจัดให้มีที่อาบน้ าฉุกเฉิน ที่ล้างตาฉุกเฉิน ตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับ
คุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 
   ข้อ 10 สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ รวบรวม หรือก าจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะดังนี้ 
   (1) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูล
ฝอย รวมทั้งมีการท าความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณท่ีเก็บภาชนะนั้นอยู่เสมอ 
   (2) ในกรณีที่มีการก าจัดเอง ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและต้อง
ด าเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติว่าด้วยการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
   (3) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปื้อนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือสิ่งอ่ืนใดที่อาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จะต้องด าเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 
   ข้อ 11 สถานประกอบกิจการต้องมีการปูองกันและก าจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะของ
โรคติดต่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
 
   ข้อ 12 สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้ส าหรับการประกอบอาหาร 
การปรุงอาหาร การสะสมอาหารส าหรับคนงาน ต้องมีการด าเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติว่าด้วยสถาน
จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
 
   ข้อ 13 สถานประกอบกิจการต้องจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัยเป็น
สัดส่วน และต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอ 
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หมวด 2 

การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 
   ข้อ 14 สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการท างานและปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
 
   ข้อ 15 สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการปูองกันเพ่ือความปลอดภัยดังนี้ 
   (1) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้และเครื่องดับเพลิง ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมีการบันทึกการบ ารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอย่างน้อยหกเดือนต่อ
ครั้ง และมีการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการก าหนดหรือยอมรับให้แก่คนงานไม่
น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจ านวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 
   (2) กรณีท่ีมีวัตถุอันตราย ต้องมีสถานที่ที่ปลอดภัยส าหรับเก็บรักษาวัตถุอันตรายหรือสิ่งของ
ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 
 

หมวด 3 
การควบคุมของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ 

ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ 
 
   ข้อ 16 สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงหรือ
ความสั่นสะเทือน มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ า ของเสียอันตราย หรือมีการใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตราย 
จะต้องด าเนินการควบคุมและปูองกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุร าคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของ
คนงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง 
 

หมวด 4 
ใบอนุญาต 

 
  ข้อ 17 เมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนิน
กิจการตามที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ 5 ในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น 
   ในการออกใบอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจก าหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาต
ปฏิบัติเพื่อปูองกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากท่ีก าหนดไว้โดยทั่วไปในเทศบัญญัตินี้ก็ได้ 
   ใบอนุญาตให้ใช้ได้ส าหรับกิจการประเภทเดียวและส าหรับสถานที่แห่งเดียว 
   (บัญญัติตาม ม.33 พรบ.สธ.) 
 
  ข้อ 18 ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตามที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ 5 ในลักษณะที่เป็น
การค้า จะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน
ดังต่อไปนี้ 
  (1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  (2) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
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  (3) อ่ืนๆ ตามที่เทศบาล…………………ประกาศก าหนด 
   (ออกตามความใน ม.54  พรบ.สธ.)  
 
  ข้อ 19 ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
  (1) ……………………………………… 
  (2) ……………………………………… 
  (3) ……………………………………… 
   ฯลฯ 
   (ออกตามความใน ม.54  พรบ.สธ.)  
  ข้อ 20 ผู้ได้รับการอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในก าหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่า
สละสิทธิ์ 
  (ออกตามความใน ม.54  พรบ.สธ.)  
    
  ข้อ 21 เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือ
ความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณี
จ าเป็นที่จะต้องส่งคืนค าขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์
ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับค าขอ 
  เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้
ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนดใน
เทศบัญญัตินี้ 
  ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่
อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน 
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาตาม
วรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี(บัญญัติตาม ม.56 พรบ.สธ.) 
 
  ข้อ 22 ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจ
ของเทศบาล………………..เท่านั้น 
   การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
   การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ตามข้อ 18 และข้อ 19 ด้วย 
   (ออกตามความใน ม.55  พรบ.สธ.) 
 
  ข้อ 23 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้าย
เทศบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตส าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้น
อายุส าหรับกรณีท่ีเป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม 
 

ให้ช่วยกันคิดว่าจะ
มีอะไรต้องก าหนด
หรือไม่? 



-๘๔- 
ภายในเวลาที่ก าหนด ให้ช าระค่าปรับเพ่ิมข้ึนอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ เว้นแต่ผู้ได้รับ

ใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
  ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกิน
กว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจ านวน 
   (ออกตามความใน ม.63 และ ม.65  พรบ.สธ.) 
 
  ข้อ  24 บรรดาค่ าธรรมเนี ยมและค่ าปรับตามเทศบัญญัตินี้  ให้ เป็นรายได้ของ
เทศบาล………………..(บัญญัติตาม ม.64 พรบ.สธ.) 
 
  ข้อ 25 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ(บัญญัติตาม ม.57 พรบ.สธ.) 
 
  ข้อ 26 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ ได้รับ
ใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือ
ช ารุด ตามแบบท่ีก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
   การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
   (1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึก
การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกอบด้วย 
   (2) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทน
ใบอนุญาตน าใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
   (ออกตามความใน ม.58 พรบ.สธ.) 
 
  ข้อ 27 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ ยวกับการประกอบกิจการ
ตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่
เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน(บัญญัติตาม ม.59 พรบ.สธ.) 
 
  ข้อ 28 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับ
ใบอนุญาต 
   (1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญาตอีก 
   (2) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 
 
 



-๘๕- 
   (3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข      
พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้ หรือ
เงื่อนไข      ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตาม
เทศบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของ
ประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน 
   (บัญญัติตาม ม.60 พรบ.สธ.) 
 
  ข้อ 29 ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค าสั่งโดย
ทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของผู้รับ
ใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึง หรือวันปิดค าสั่ง 
แล้วแต่กรณี(บัญญัติตาม ม.61 พรบ.สธ.) 
 
  ข้อ 30 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต (บัญญัติตาม ม.62 
พรบ.สธ.) 
 
  ข้อ 31 ผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ในบท
ก าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535(หมวด 15 พรบ.สธ.) 
 
  ข้อ 32 ให้นายกเทศมนตรี…………….รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้และให้มีอ านาจ
ออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่……………….......  
 
      (ลงชื่อ) 
          (………………………………….......) 
      นายกเทศมนตรี………………........... 
 
 

               เห็นชอบ 
(ลงชื่อ) 
             (…………………………) 
     ผูว้่าราชการจังหวัด…………………  
 
 
 
 
 
 



-๘๖- 
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 

ท้ายเทศบัญญัต…ิ………………….. 
เรื่อง กิจการ..................................... พ.ศ. …. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวอย่าง 

-๘๗- 
 
 
 

หลักการ 
ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยตลาด 

 
 

เหตุผล 
เพ่ือประโยชน์ในการก ากับดูแลตลาดและการขายของในตลาดภายในเขตเทศบาล………….. 

ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้กระท าได้โดยการตราเป็นเทศบัญญัติ  จึงตราเทศบัญญัตินี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๘๘- 
( ร่าง ) 

เทศบัญญัต…ิ………………… 
เรื่อง ตลาด พ.ศ. …. 

 
โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติ............................ ว่าด้วยตลาด 

 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 60 มาตรา 61 มาตรา 62 มาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา 35 มาตรา 37 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 
มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32 
มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท า
ได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เทศบาล……....…โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล………และ
ผู้ว่าราชการจังหวัด………จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้  
 

ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติ……………….เรื่อง ตลาด พ.ศ. ….” 
 
ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาล………. ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ที่

ส านักงานเทศบาล………..แล้วเจ็ดวัน(ออกตามความใน ม.63 พรบ.เทศบาล) 
 
ข้อ 3 บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน

เทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน  
 

ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้ 
“ตลาด” หมายความว่า สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพ่ือจ าหน่ายสินค้าประเภท

สัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือของเสียง่าย ทั้งนี้ ไม่ว่า
จะมีการจ าหน่ายสินค้าประเภทอ่ืนด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้ส าหรับให้ผู้ค้าใช้
เป็นที่ชุมนุมเพ่ือจ าหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจ าหรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันที่ก าหนด(บัญญัติตาม 
ม.4 พรบ.สธ.) 

“สินค้า” หมายความว่า สิ่งของที่ซื้อขายกัน 
“อาหาร” หมายความว่า อาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร 

“อาหารสด” หมายความว่า  อาหารประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ และของอ่ืนๆ ที่มีสภาพ
เป็นของสด (บัญญัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 ออกตามความใน พรบ.สธ.) 

“อาหารประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละ” หมายความว่า อาหารสดประเภทเนื้อสัตว์หรือเนื้อสัตว์ที่มี
การช าแหละ ณ แผงจ าหน่ายสินค้า (บัญญัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 ออก
ตามความใน พรบ.สธ.) 

 
 



-๘๙- 
“อาหารประเภทปรุงส าเร็จ” หมายความว่า อาหารที่ได้ผ่านการท า ประกอบหรือปรุงส าเร็จ

พร้อมที่จะรับประทานได้ รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดต่างๆ(บัญญัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะ
ของตลาด พ.ศ. 2551 ออกตามความใน พรบ.สธ.) 

“สุขาภิบาลอาหาร” หมายความว่า การจัดการและควบคุมปัจจัยต่างๆ เพ่ือให้อาหารสะอาด 
ปลอดภัยจากเชื้อโรค และสารเคมีที่เป็นพิษซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค เช่น อาหาร ผู้
สัมผัสอาหาร สถานที่ท า ประกอบ ปรุง และจ าหน่ายอาหาร ภาชนะ อุปกรณ์ สัตว์และแมลงที่เป็นพาหะน า
โรค(บัญญัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 ออกตามความใน พรบ.สธ.) 

“การล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาล” หมายความว่า การท าความสะอาดตัวอาคาร แผง
จ าหน่ายสินค้าในตลาด พ้ืน ผนัง เพดาน ทางระบายน้ า ตะแกรงดักมูลฝอย บ่อดักไขมัน บ่อพักน้ าเสีย ที่เก็บ
รวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ และบริเวณตลาดให้สะอาด ไม่มีสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอย หยากไย่ ฝุุนละอองและคราบสกปรก รวมทั้งให้มีการฆ่าเชื้อ  ทั้งนี้ สารเคมีที่ใช้ต้องไม่มีผลกระทบ
ต่อระบบบ าบัดน้ าเสียของตลาด(บัญญัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 ออกตาม
ความใน พรบ.สธ.) 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบล………………..(บัญญัติตาม 
ม.4 พรบ.สธ.) 

“เจ้ าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่ า  เจ้ าพนักงานซึ่ ง ได้ รับการแต่ งตั้ งจาก 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535(บัญญัติตาม 
ม.4 พรบ.สธ.) 

 

ข้อ 5 ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งตลาด เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

การเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดสถานที่หรือบริเวณที่ใช้เป็นตลาดภายหลังจากที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นได้ออกใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดตามวรรคหนึ่งแล้วจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่นด้วย 

ความในข้อนี้มิให้ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรของรัฐที่ได้
จัดตั้งตลาดขึ้นตามอ านาจหน้าที่ แต่ในการด าเนินกิจการตลาดจะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาตตาม
บทบัญญัติอ่ืนแห่งข้อบัญญัตินี้และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ด้วย และให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดเงื่อนไขเป็นหนังสือให้ผู้จัดตั้งตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้ (บัญญัติ
ตาม ม.34 พรบ.สธ.) 

 

(ตั้งแต่ข้อ 6 ถึงข้อ 27 บัญญัติตามแนวทางของกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 ออก
ตามความใน พรบ.สธ.) 

 

หมวด 1 

ลักษณะของตลาด 



-๙๐- 
ข้อ 6 ตลาดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
(1) ตลาดประเภทที่ 1 ได้แก่ ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร และมีลักษณะตามที่ก าหนดไว้ในส่วน

ที่ 1 
(2) ตลาดประเภทที่ 2 ได้แก่ ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร และมีลักษณะตามที่ก าหนดไว้ใน

ส่วนที่ 2 
 
ข้อ 7  ที่ตั้งของตลาดต้องอยู่ห่างไม่น้อยกว่า 100 เมตร จากแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ ของเสีย 

โรงเลี้ยงสัตว์ แหล่งโสโครก ที่ก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย เว้นแต่จะมี
วิธีการปูองกันซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

 
ส่วนที่ 1 

ตลาดประเภทที่ 1 
 
ข้อ 8  ตลาดประเภทที่ 1 ต้องมีส่วนประกอบของสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง คือ อาคารสิ่งปลูก

สร้างส าหรับผู้ขายของ ที่ขนถ่ายสินค้า ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ ที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย 
และที่จอดยานพาหนะ ตามท่ีก าหนดไว้ในส่วนนี้ 

 
ข้อ 9  อาคารสิ่งปลูกสร้างส าหรับผู้ขายของต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ 

ดังต่อไปนี้ 
(1) ถนนรอบอาคารตลาดกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร และมีทางเข้าออกบริเวณตลาดกว้างไม่

น้อยกว่า 4 เมตร อย่างน้อยหนึ่งทาง  
(2) ตัวอาคารตลาดท าด้วยวัสดุถาวร มั่นคง และแข็งแรง  
(3) หลังคาสร้างด้วยวัสดุทนไฟ และแข็งแรงทนทาน ความสูงของหลังคาต้องมีความเหมาะสม

กับการระบายอากาศของตลาดนั้น 
(4)  พ้ืนท าด้ วยวั สดุ ถาวร  แข็ งแรง  ไม่ ดู ดซึ มน้ า  เ รี ยบ  ล้ า งท าความสะอาดง่ าย  

ไม่มีน้ าขังและไม่ลื่น 
(5) ทางเดินภายในอาคารมีความกว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร  
(6) เครื่องกั้นหรือสิ่งกีดขวางท าด้วยวัสดุถาวร และแข็งแรง สามารถปูองกันสัตว์ เช่น สุนัข มิ

ให้เข้าไปในตลาด  
(7) การระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ เหมาะสม และไม่มีกลิ่นเหม็นอับ 
(8) ความเข้มของแสงสว่างในอาคารตลาดไม่น้อยกว่า 200 ลักซ์   
(9) แผงจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหารท าด้วยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียง และท าความ

สะอาดง่าย มีความสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1.5 ตารางเมตร และมี
ทางเข้าออกสะดวก โดยมีที่นั่งส าหรับผู้ขายของแยกต่างหากจากแผง  

(10) น้ าประปาหรือน้ าสะอาดแบบระบบท่ออย่างเพียงพอส าหรับล้างสินค้าหรือล้างมือ  ทั้งนี้ 
ต้องวางท่อในลักษณะที่ปลอดภัย ไม่เกิดการปนเปื้อนจากน้ าโสโครก ไม่ติดหรือทับกับท่อระบายน้ าเสียหรือสิ่ง
ปฏิกูล โดย 

 (ก) มีที่ล้างอาหารสดอย่างน้อย 1 จุด และในแต่ละจุดจะต้องมีก๊อกน้ าไม่น้อยกว่า 3 
ก๊อก กรณีที่มีแผงจ าหน่ายอาหารสดตั้งแต่ 30 แผง ขึ้นไป ต้องจัดให้มีที่ล้างอาหารสด 1 จุดต่อจ านวนแผง
จ าหน่ายอาหารสดทุก 30 แผง เศษของ 30 แผง ถ้าเกิน 15 แผง ให้ถือเป็น 30 แผง 



-๙๑- 
 (ข) มีก๊อกน้ าประจ าแผงจ าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละ และแผงจ าหน่าย

อาหารประเภทปรุงส าเร็จ 
 (ค) มีที่เก็บส ารองน้ าในปริมาณเพียงพอและสะดวกต่อการใช้ กรณีที่มีแผงจ าหน่าย

อาหารสดตั้งแต่ 50 แผงขึ้นไป ต้องจัดให้มีน้ าส ารองอย่างน้อย 5 ลูกบาศก์เมตรต่อจ านวนแผงจ าหน่ายอาหาร
สดทุก 100 แผง เศษของ 100 แผง ถ้าเกิน 50 แผง ให้ถือเป็น 100 แผง 

(11) ระบบบ าบัดน้ าเสียหรือน้ าทิ้ง และทางระบายน้ าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  
ทั้งนี้ ให้มีตะแกรงดักมูลฝอยและบ่อดักไขมันด้วย 

(12) การติดตั้งระบบการปูองกันอัคคีภัยตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
ความใน (1) และ (5) มิให้ใช้บังคับกับตลาดที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่  4 (พ.ศ. 

2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ใช้บังคับ และมีข้อจ ากัดเรื่องพ้ืนที่ซึ่งไม่
อาจจัดให้มีถนนรอบอาคารตลาด ทางเข้าออกบริเวณตลาด และทางเดินภายในอาคารตามท่ีก าหนดได้ 

 
ข้อ 10  ต้องจัดให้มีที่ขนถ่ายสินค้าตั้งอยู่ในบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะ มีพ้ืนที่เพียงพอ

ส าหรับการขนถ่ายสินค้าในแต่ละวัน และสะดวกต่อการขนถ่ายสินค้าและการรักษาความสะอาด  
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับตลาดที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ใช้บังคับ และมีข้อจ ากัดเรื่องพ้ืนที่ซึ่งไม่อาจจัด
ให้มีที่ขนถ่ายสินค้าตามที่ก าหนดได้ 

 
ข้อ 11  ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือตามแบบและจ านวนที่ก าหนดใน

กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และตั้งอยู่ในที่เหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด หรือในกรณีที่อยู่ในอาคาร
ตลาดต้องแยกเปน็สัดส่วนโดยเฉพาะ มีผนังกั้นโดยไม่ให้มีประตูเปิดสู่บริเวณจ าหน่ายอาหารโดยตรง  

 
ข้อ 12  ต้องจัดให้มีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย ตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการ

ควบคุมอาคาร ตั้งอยู่นอกตัวอาคารตลาดและอยู่ในพ้ืนที่ที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าออกได้สะดวก มีการปกปิดและ
ปูองกันไม่ให้สัตว์เข้าไปคุ้ยเขี่ย ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบว่า
เหมาะสมกับตลาดนั้น  

 
ข้อ 13  ต้องจัดให้มีที่จอดยานพาหนะอย่างเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 

 
ส่วนที่ 2 

ตลาดประเภทที่ 2 
 

ข้อ 14  ตลาดประเภทที่ 2 ต้องจัดให้มีสถานที่ส าหรับผู้ขายของ ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้าง
มือ และท่ีเก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอย ตามท่ีก าหนดไว้ในส่วนนี้ 

 
ข้อ 15  สถานที่ส าหรับผู้ขายของต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้ 
(1) ทางเดินภายในตลาดมีความกว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร  
(2) บริเวณส าหรับผู้ขายของประเภทอาหารสดต้องจัดให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ โดยมีลักษณะ

เป็นพ้ืนเรียบ แข็งแรง ไม่ลื่น สามารถล้างท าความสะอาดได้ง่าย และไม่มีน้ าขัง เช่น พ้ืนคอนกรีต พ้ืนที่ปูด้วย
คอนกรีตส าเร็จ หรือพ้ืนลาดด้วยยางแอสฟัลต์ 



-๙๒- 
(3) แผงจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหารท าด้วยวัสดุแข็งแรงที่มีผิวเรียบ ท าความสะอาดง่าย มี

ความสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร และอาจเป็นแบบพับเก็บได้ 
(4) น้ าประปาหรือน้ าสะอาดอย่างเพียงพอ และจัดให้มีที่ล้างท าความสะอาดอาหารและภาชนะ

ในบริเวณแผงจ าหน่ายอาหารสด แผงจ าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละ และแผงจ าหน่ายอาหาร
ประเภทปรุงส าเร็จ  

(5) ทางระบายน้ าจากจุดที่มีที่ล้าง โดยเป็นรางแบบเปิด ท าด้วยวัสดุที่มีผิวเรียบ มีความลาด
เอียงให้สามารถระบายน้ าได้สะดวก มีตะแกรงดักมูลฝอยก่อนระบายน้ าออกสู่ท่อระบายน้ าสาธารณะหรือ
แหล่งน้ าสาธารณะ และไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญแก่ประชาชนข้างเคียง ในกรณีจ าเป็นเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาจก าหนดให้จัดให้มีบ่อดักไขมัน หรือบ่อพักน้ าเสีย ก่อน
ระบายน้ าออกสู่ท่อระบายน้ าสาธารณะหรือแหล่งน้ าสาธารณะก็ได้ 

(6) กรณีที่มีโครงสร้างเฉพาะเสาและหลังคา โครงเหล็กคลุมผ้าใบ เต็นท์ ร่มหรือสิ่งอ่ืนใดใน
ลักษณะเดียวกัน ต้องอยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง  

 
ข้อ 16  ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือตามจ านวนและหลักเกณฑ์ด้าน

สุขลักษณะที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และตั้งอยู่ในที่ที่เหมาะสม
นอกสถานที่ขายของ เว้นแต่จะจัดให้มีส้วมเคลื่อนที่ ส้วมสาธารณะ ส้วมเอกชนหรือส้วมของหน่วยงานราชการ
ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้อยู่ในบริเวณใกล้เคียง  ทั้งนี้ ให้มีระยะห่างจากตลาดไม่เกิน 50 เมตร 

 
ข้อ 17  ต้องจัดให้มีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยอย่างเพียงพอที่จะรองรับปริมาณมูล

ฝอยในแต่ละวัน และมีลักษณะเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข 

 
ข้อ 18  เมื่อผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ ๒ ได้ด าเนินกิจการต่อเนื่องกันเป็น

ระยะเวลาหนึ่งแล้ว ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าตลาดประเภทที่ ๒ นั้น มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นตลาด
ประเภทที่ ๑ ได้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและผู้รับใบอนุญาตร่วมกันพิจารณาก าหนดแผนการพัฒนาปรับปรุง
ตลาดประเภทที่ ๒ ให้เป็นตลาดประเภทที่ ๑ ตามกฎกระทรวงนี้ ตามระยะเวลาและขั้นตอนที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นก าหนด 
 

หมวด 2 
การด าเนินกิจการตลาด 

 
ข้อ 19  การจัดวางสินค้าในตลาดแต่ละประเภทต้องจัดให้เป็นหมวดหมู่และไม่ปะปนกัน เพ่ือ

สะดวกในการดูแลความสะอาดและปูองกันการปนเปื้อนในอาหาร 
 
ข้อ 20  การเปิดและปิดตลาดต้องเป็นไปตามเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
 
ข้อ 21  ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ 1 ต้องรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบ ารุงรักษา

ตลาดและการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในตลาดให้ถูกสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
 
 



-๙๓- 
(1) บ ารุงรักษาโครงสร้างต่างๆ ของตลาด ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีตลอดเวลา เช่น ตัวอาคาร 

พ้ืน ฝูาเพดาน แผงจ าหน่ายสินค้า ระบบบ าบัดน้ าเสียหรือน้ าทิ้ง และทางระบายน้ า อุปกรณ์ต่างๆ เช่น สายไฟ 
หลอดไฟ พัดลม ก๊อกน้ า ท่อน้ าประปา และสาธารณูปโภคอ่ืน  

(2) จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย บ่อ
ดักไขมัน ระบบบ าบัดน้ าเสียหรือน้ าทิ้ง และทางระบายน้ า มิให้มีกลิ่นเหม็นเป็นประจ าทุกวัน และดูแลที่เก็บ
รวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ 

(3) ดูแลห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือให้อยู่ในสภาพที่สะอาด ใช้การได้ดี และเปิดให้ใช้
ตลอดเวลาที่เปิดตลาด  

(4) จัดให้มีการล้างท าความสะอาดตลาดเป็นประจ าทุกวัน โดยเฉพาะแผงจ าหน่ายอาหารสด 
และแผงจ าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละ และมีการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลอย่างน้อยเดือนละ
หนึ่งครั้ง ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อ เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาจ
แจ้งให้มีการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลมากกว่าเดือนละหนึ่งครั้งก็ได้ 

(5) จัดให้มีการก าจัดสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะน าโรคภายในบริเวณตลาดอย่างน้อยเดือนละ
หนึ่งครั้ง 

(6) ดูแลแผงจ าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละมิให้ปล่อยน้ าหรือของเหลวไหลจาก
แผงลงสู่พื้นตลาด และจัดให้มีทางระบายน้ าหรือของเหลวลงสู่ทางระบายน้ าหลักของตลาด  
 

ข้อ 22  ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ 2 ต้องรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบ ารุงรักษา
ตลาดและการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในตลาดให้ถูกสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้  

(1) จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย 
รวมทั้งกรณีที่มีบ่อดักไขมัน บ่อพักน้ าเสีย และทางระบายน้ า มิให้มีกลิ่นเหม็นเป็นประจ าทุกวัน และดูแลที่เก็บ
รวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ  

(2) ดูแลห้องส้วม ที่ปัสสาวะ และอ่างล้างมือ ให้อยู่ในสภาพที่สะอาด ใช้การได้ดี และเปิดให้ใช้
ตลอดเวลาที่เปิดตลาด  

(3) จัดให้มีการล้างท าความสะอาดตลาดเป็นประจ าทุกวัน โดยเฉพาะแผงจ าหน่ายอาหารสด 
และแผงจ าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละ ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อ ให้ด าเนินการล้าง
ตลาดตามหลักการสุขาภิบาล ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของ เจ้าพนักงานสาธารณสุขแจ้งให้
ปฏิบัติ 

(4) จัดให้มีการปูองกันไม่ให้น้ าหรือของเหลวไหลจากแผงจ าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์
ช าแหละลงสู่พ้ืนตลาด  

 
ข้อ 23  เพ่ือประโยชน์ในการปูองกันเหตุร าคาญ มลพิษที่เป็นอันตราย หรือการระบาดของ

โรคติดต่อ ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ 1 หรือตลาดประเภทที่ 2 ต้องไม่กระท าการและต้อง
ควบคุมดูแลมิให้ผู้ใดกระท าการ ดังต่อไปนี้ 

(1) จ าหน่ายอาหารที่ไม่สะอาดหรือไม่ปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยอาหารในตลาด 
(2) น าสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในตลาด เว้นแต่สัตว์ที่น าไปขังไว้ในที่ขังสัตว์เพ่ือจ าหน่าย 
(3) ฆ่าหรือช าแหละสัตว์ใหญ่ เช่น โค กระบือ แพะ แกะหรือสุกร ในตลาด รวมทั้งฆ่าหรือ

ช าแหละสัตว์ปีกในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ในเขตท้องที่นั้น 
(4) สะสมหรือหมักหมมสิ่งหนึ่งสิ่งใดในตลาด จนท าให้สถานที่สกปรก รกรุงรัง เป็นเหตุร าคาญ 

เกิดมลพิษท่ีเป็นอันตราย หรือเป็นที่เพาะพันธุ์สัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะน าโรค 



-๙๔- 
(5) ถ่ายเทหรือทิ้งมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในที่อ่ืนใด นอกจากที่ซึ่งจัดไว้ส าหรับรองรับมูลฝอยหรือ

สิ่งปฏิกูล 
(6) ท าให้น้ าใช้ในตลาดเกิดความสกปรกจนเป็นเหตุให้เป็นหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
(7) ก่อหรือจุดไฟไว้ในลักษณะซึ่งอาจเป็นที่เดือดร้อนหรือเกิดอันตรายแก่ผู้อ่ืน 
(8) ใช้ตลาดเป็นที่พักอาศัยหรือเป็นที่พักค้างคืน 
(9) กระท าการอ่ืนใดที่อาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญ มลพิษที่เป็นอันตราย หรือการระบาดของ

โรคติดต่อ เช่น เสียงดัง แสงกระพริบ ความสั่นสะเทือน หรือมีกลิ่นเหม็น 
 

หมวด 3 
ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด 

 
ข้อ 24  ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติและให้ความร่วมมือกับผู้รับใบอนุญาต

ให้จัดตั้งตลาด เจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้าพนักงานสาธารณสุข ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
(1) การจัดระเบียบและกฎเกณฑ์ในการรักษาความสะอาดของตลาด 
(2) การจัดหมวดหมู่สินค้า 
(3) การดูแลความสะอาดแผงจ าหน่ายสินค้าของตน 
(4) การรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่เหมาะสม 
(5) การล้างตลาด 
(6) การเข้ารับการฝึกอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารและอ่ืนๆ ตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
(7) การตรวจสุขภาพตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงาน

สาธารณสุข 
 

ข้อ 25  ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าและแผงจ าหน่ายสินค้า 
ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้วางสินค้าบนแผงจ าหน่ายสินค้าหรือขอบเขตที่ก าหนด โดยห้ามวางสินค้าล้ าแผงจ าหน่าย
สินค้าหรือขอบเขตที่ก าหนด และห้ามวางสินค้าสูงจนอาจเกิดอันตรายหรือส่งผลกระทบต่อระบบการระบาย
อากาศ และแสงสว่าง  ทั้งนี้ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  

(2) ห้ามวางสินค้าประเภทวัตถุอันตรายปะปนกับสินค้าประเภทอาหาร  
(3) ให้วางสินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และภาชนะอุปกรณ์ในขอบเขตที่ก าหนด โดยสูงจาก

พ้ืนตลาดไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร  
(4) ห้ามเก็บสินค้าประเภทอาหารไว้ใต้แผงจ าหน่ายสินค้า เว้นแต่อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิด

สนิทตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร หรืออาหารที่มีการปูองกันการเน่าเสียและปกปิดมิดชิด ทั้งนี้ ต้องมีการรักษา
ความสะอาดและปูองกันสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะน าโรค  

(5) ไม่ใช้แสงหรือวัสดุอื่นใดที่ท าให้ผู้บริโภคมองเห็นอาหารต่างไปจากสภาพที่เป็นจริง  
(6) ห้ามต่อเติมแผงจ าหน่ายสินค้า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดย

ค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  
 
ข้อ 26  ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องมีสุขอนามัยส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้ 
 



-๙๕- 
(1) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือไม่เป็นพาหะน า

โรคติดต่อ เช่น อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย บิด ไข้สุกใส หัด คางทูม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเรื้อนในระยะ
ติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ 
ไข้หวัดใหญ่รวมถึงไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ และโรคตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข  

(2) ในระหว่างขายสินค้าต้องแต่งกายสุภาพ สะอาด เรียบร้อย หรือตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

(3) ในระหว่างขายสินค้าประเภทอาหารต้องปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส่วนบุคคล เช่น ไม่ไอหรือ
จามรดอาหาร ไม่ใช้มือหยิบจับอาหารที่พร้อมรับประทานโดยตรง ล้างมือให้สะอาดก่อนหยิบหรือจับอาหาร ไม่
สูบบุหรี่หรือดื่มสุรา  ทั้งนี้ ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  

 
ข้อ 27  ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะในการจ าหน่าย ท า 

ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหาร และการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้ าใช้และของใช้ต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
(1) อาหารที่ขายต้องสะอาด และปลอดภัยตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย

อาหาร  
(2) อาหารสดเฉพาะสัตว์ เนื้อสัตว์ และอาหารทะเล ต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิไม่เกิน 5 องศา

เซลเซียส ในตู้เย็นหรือแช่น้ าแข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ 
(3) การจ าหน่ายอาหารประเภทปรุงส าเร็จต้องใช้เครื่องใช้ ภาชนะที่สะอาด และต้องมีอุปกรณ์

ปกปิดอาหารเพื่อปูองกันการปนเปื้อน และรักษาอุปกรณ์ปกปิดอาหารนั้นให้สะอาดและใช้การได้ดีอยู่เสมอ  
(4) ในกรณีที่เป็นแผงจ าหน่ายอาหาร ซึ่งมีการท า ประกอบ และปรุงอาหาร ต้องจัดสถานที่ไว้

ให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะเพ่ือการนั้นและต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร 
(5) เครื่องมือ เครื่องใช้ และภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้ เช่น เขียง เครื่องขูดมะพร้าว จาน ชาม ช้อน

และส้อม ตะเกียบ และแก้วน้ า ต้องสะอาดและปลอดภัย มีการล้างท าความสะอาดและจัดเก็บที่ถูกต้อง 
 

หมวด 4 
ใบอนุญาต 

 
ข้อ 28 ผู้ใดประสงค์จะจัดตั้งตลาดจะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายเทศ

บัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 
(1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(2) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(3) อ่ืนๆ ตามท่ีเทศบาล…………………ประกาศก าหนด 
(ออกตามความใน ม.54  พรบ.สธ.)  
 
ข้อ 29 ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
(1) ……………………………………… 
(2) ……………………………………… 
(3) ……………………………………… 
ฯลฯ 
(ออกตามความใน ม.54  พรบ.สธ.)  

ให้ช่วยกันคิดว่าจะมีอะไร
ต้องก าหนดหรือไม่? 



-๙๖- 
ข้อ 30 ผู้ได้รับการอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง

การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในก าหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่า
สละสิทธิ์ 

(ออกตามความใน ม.54  พรบ.สธ.)  
 
ข้อ 31 เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาตให้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่
สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจ าเป็นที่
จะต้องส่งคืนค าขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับค าขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้
ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนดใน
เทศบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่
อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน 
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาตาม
วรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี(บัญญัติตาม ม.56 พรบ.สธ.) 

 
ข้อ 32 ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจของ

เทศ………………..เท่านั้น 
การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสีย

ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ

และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ตามข้อ 28 และข้อ 29 ด้วย 
(ออกตามความใน ม.55  พรบ.สธ.) 
 
ข้อ 33 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้าย

เทศบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตส าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้น
อายุส าหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม
ภายในเวลาที่ก าหนด ให้ช าระค่าปรับเพิ่มข้ึนอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ เว้นแต่ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับจนครบจ านวน 

(ออกตามความใน ม.63 และ ม.65  พรบ.สธ.) 
 
ข้ อ  34  บรรดาค่ า ธ ร รม เนี ยมและค่ าป รั บ ตามข้ อบั ญญั ติ นี้  ใ ห้ เ ป็ น ร า ย ได้ ข อ ง

เทศบาล………………..(บัญญัติตาม ม.64 พรบ.สธ.) 
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ข้อ 35 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ(บัญญัติตาม ม.57 พรบ.สธ.) 
 
ข้อ 36 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต

ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด ตาม
แบบที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการแจ้ง
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(2) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทน
ใบอนุญาตน าใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(ออกตามความใน ม.58 พรบ.สธ.) 
 
ข้อ 37 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่ง

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการ
ตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่
เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน(บัญญัติตาม ม.59 พรบ.สธ.) 

 
ข้อ 38 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
(1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
(2) ต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 

2535 
(3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไม่
ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อ
สภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน 

(บัญญัติตาม ม.60 พรบ.สธ.) 
 
ข้อ 39 ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค าสั่งโดย
ทางไปรษณียต์อบรับ หรือให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของผู้รับ
ใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึง หรือวันปิดค าสั่ง 
แล้วแต่กรณี(บัญญัติตาม ม.61 พรบ.สธ.) 

 
ข้อ 40 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต (บัญญัติตาม ม.62 
พรบ.สธ.) 
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หมวด 5 

บทก าหนดโทษ 
 

ข้อ 41 ผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ ในบทก าหนด
โทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535(หมวด 15 พรบ.สธ.) 

 
ข้อ 42 ให้นายกเทศมนตรี…………….รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้และให้มีอ านาจออก

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่……………….......  
 
      (ลงชื่อ) 
          (………………………………….......) 
      นายกเทศมนตรี………………........... 
 

               เห็นชอบ 
(ลงชื่อ) 
             (…………………………) 
     ผูว้่าราชการจังหวัด………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๙๘- 
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 

ท้ายเทศบัญญัต…ิ………………….. 
เรื่อง ตลาด พ.ศ. …. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวอย่าง 

-๙๙- 
 
 
 

หลักการ 
ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

 
 

เหตุผล 
เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมหรือก ากับดูแลสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารที่

ได้รับใบอนุญาตหรือได้รับหนังสือรับรองการแจ้งภายในเขตเทศบาล………….. ซึ่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้กระท าได้โดยการตราเป็นเทศบัญญัติ  จึงตราเทศบัญญัตินี้ 
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( ร่าง ) 

เทศบัญญัต…ิ………………….. 
เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. …. 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติ............................ ว่าดว้ยสถานที่จ าหน่ายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหาร 

 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 60 มาตรา 61 มาตรา 62 มาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา 40 มาตรา มาตรา 48 มาตรา 50 มาตรา 54 
มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535  อันเป็น
พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29 
ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เทศบาล……....…โดย
ความเห็นชอบของสภาเทศบาล………และผู้ว่าราชการจังหวัด………จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้  
 

ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติ……………….เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่
สะสมอาหาร พ.ศ. ….” 

 
ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาล………. ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ที่

ส านักงานเทศบาล………..แล้วเจ็ดวัน(ออกตามความใน ม.63 พรบ.เทศบาล) 
 
ข้อ 3 บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน

เทศบัญญัตินี้ หรือซึง่ขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน  
 

ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้ 
 “อาหาร” หมายความว่า อาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร 

“สถานที่จ าหน่ายอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่หรือบริเวณใดๆ ที่มิใช่ที่หรือทาง
สาธารณะ ที่จัดไว้เพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนส าเร็จและจ าหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้ทันที 
ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการจ าหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้ส าหรับการบริโภค ณ ที่นั้น หรือน าไปบริโภคที่อ่ืนก็ตาม
(บัญญัติตาม ม.4 พรบ.สธ.) 

“สถานที่สะสมอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่หรือบริเวณใดๆ ที่มิใช่ที่หรือทาง
สาธารณะ ที่จัดไว้ส าหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือของแห้งหรืออาหารในรูปลักษณะอ่ืนใดซึ่งผู้ซื้อ
ต้องน าไปท า ประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง(บัญญัติตาม ม.4 พรบ.สธ.) 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรี………………..(บัญญัติตาม ม.4 พรบ.สธ.) 

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535(บัญญัติตาม ม.4 พรบ.สธ.) 
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ข้อ 5 ผู้ใดจะจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใดซึ่งมี
พ้ืนที่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ถ้า
สถานที่ดังกล่าวมีพ้ืนที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือขอหนังสือรับรองการแจ้ง
ก่อนการจัดตั้ง(บัญญัติตาม ม.38  พรบ.สธ.) 

 

(ข้อ 6 ถัดจากนี้เป็นรายละเอียดข้อปฏิบัติที่จะต้องออกตามกรอบของมาตรา 40  แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 คือ 

 (1) ก าหนดประเภทของสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารตามประเภทของ
อาหารหรือตามลักษณะของสถานที่ประกอบกิจการหรือตามวิธีการจ าหน่าย 

 (2) ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดตั้ง ใช้ และดูแลรักษาสถานที่และสุขลักษณะของบริเวณ
ที่ใช้จ าหน่ายอาหาร ที่จัดไว้ส าหรับบริโภคอาหาร ที่ใช้ท า ประกอบ หรือปรุงอาหาร หรือที่ใช้สะสมอาหาร 

 (3) ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการป้องกันมิให้เกิดเหตุร าคาญและการป้องกันโรคติดต่อ 
 (4) ก าหนดเวลาจ าหน่ายอาหาร 
 (5) ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้จ าหน่ายอาหาร ผู้ปรุงอาหารและผู้

ให้บริการ 
 (6) ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการจ าหน่าย ท า ประกอบ ปรุง 

เก็บรักษาหรือสะสมอาหาร 
 (7) ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ น้ าใช้ และของใช้อื่น ๆ) 
 

ข้อ 6 ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือได้รับหนังสือรับการแจ้งให้จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือ
สถานที่สะสมอาหารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  

(1) ……………………………………… 

(2) ……………………………………… 

(3) ……………………………………… 

ฯลฯ 

(ท่านสามารถขอรับการสนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการได้จากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ศูนย์
อนามัยหรือส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า กรมอนามัย) 

 
ข้อ 7 ผู้ใดประสงค์จะขอจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือ  

พ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดจะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตตาม
แบบที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 

(1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(2) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(3) อ่ืนๆ ตามที่เทศบาล…………………ประกาศก าหนด 
(ออกตามความใน ม.54  พรบ.สธ.)  
 
 

ให้ช่วยกันคิดว่าจะ
มีอะไรต้องก าหนด
บ้าง ? 



-๑๐๒- 
ข้อ 8 ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
(1) ……………………………………… 
(2) ……………………………………… 
(3) ……………………………………… 
ฯลฯ 
(ออกตามความใน ม.54  พรบ.สธ.)  
 
ข้อ 9 ผู้ได้รับการอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการ

อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในก าหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าสละ
สิทธิ์ 

(ออกตามความใน ม.54  พรบ.สธ.)  
 
ข้อ 10 เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่
สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจ าเป็นที่
จะต้องส่งคืนค าขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับค าขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้
ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนดใน
เทศบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่
อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน 
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาตาม
วรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี(บัญญัติตาม ม.56 พรบ.สธ.) 

 
ข้อ 11 ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจของ

เทศบาล………………..เท่านั้น 
การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสีย

ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ

และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ตามข้อ 7 และข้อ 8 ด้วย 
(ออกตามความใน ม.55  พรบ.สธ.) 
 
ข้อ 12 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้าย

เทศบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตส าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้น
อายุส าหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม
ภายในเวลาที่ก าหนด ให้ช าระค่าปรับเพิ่มข้ึนอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ เว้นแต่ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

 

ให้ช่วยกันคิดว่าจะ
มีอะไรต้องก าหนด
หรือไม่? 



-๑๐๓- 
ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า

สองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับจนครบจ านวน 

(ออกตามความใน ม.63 และ ม.65  พรบ.สธ.) 
 
ข้อ 13 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ(บัญญัติตาม ม.57 พรบ.สธ.) 
 
ข้อ 14 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต

ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด ตาม
แบบที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการแจ้ง
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(2) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทน
ใบอนุญาตน าใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(ออกตามความใน ม.58 พรบ.สธ.) 
 
ข้อ 15 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่ง

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการ
ตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่
เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน(บัญญัติตาม ม.59 พรบ.สธ.) 

 
ข้อ 16 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
(1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
(2) ต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 

2535 
(3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 

กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไข  ที่ระบุไว้
ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการ
ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อ
สภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน(บัญญัติตาม ม.60 พรบ.สธ.) 

 
ข้อ 17 ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค าสั่งโดย
ทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของผู้รับ
ใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึง หรือวันปิดค าสั่ง 
แล้วแต่กรณี(บัญญัติตาม ม.61 พรบ.สธ.) 



-๑๐๔- 
ข้อ 18 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต (บัญญัติตาม ม.62 
พรบ.สธ.) 

 
ข้อ 19 ผู้ใดประสงค์จะขอจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือ 

พ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดจะต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 

(1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(2) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(3) อ่ืนๆ ตามที่เทศบาล…………………ประกาศก าหนด 
เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้ง ให้ออกใบรับแก่ผู้แจ้งเพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการประกอบ

กิจการตามที่แจ้งได้ชั่วคราวในระหว่างเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังมิได้ออกหนังสือรับรองการแจ้ง 
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจการแจ้งให้ถูกต้องตามแบบที่ก าหนดในเทศบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง 

ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้งภายในเจ็ดวันท าการนับ
แต่วันที่ได้รับแจ้ง 

ในใบรับแจ้งหรือหนังสือรับรองการแจ้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะก าหนดเงื่อนไขให้ผู้แจ้งหรือผู้
ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้ 

ในกรณีที่การแจ้งไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้ผู้แจ้งทราบภายในเจ็ด
วันท าการนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ถ้าผู้แจ้งไม่ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้การแจ้งของผู้แจ้งเป็นอันสิ้นผล แต่ถ้าผู้แจ้งได้
ด าเนินการแก้ไขภายในเวลาที่ก าหนดแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้งภายใน
เจ็ดวันท าการนับแต่วันที่ได้รับการแจ้งซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องตามแบบที่ก าหนดในเทศบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง 

(ออกตามความใน ม.48  พรบ.สธ.) 
 
ข้อ 20 ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้

ง่าย ณ สถานที่ด าเนินกิจการตลอดเวลาที่ด าเนินกิจการ(บัญญัติตาม ม.49 พรบ.สธ. 
 
ข้อ 21 ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้

ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการ
สูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด ตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย ให้ผู้ยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งน า
ส าเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหายมาแสดงต่อ  
เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(2) ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ยื่นขอรับใบ
แทนหนังสือรับรองการแจ้งน าใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(ออกตามความใน ม.50  พรบ.สธ.) 
 
 



-๑๐๕- 
ข้อ 22 เมื่อผู้แจ้งประสงค์จะเลิกกิจการหรือโอนการด าเนินกิจการให้แก่บุคคลอ่ืนให้แจ้งให้เจ้า

พนักงานท้องถิ่นทราบด้วย(บัญญัติตาม ม.51 พรบ.สธ.) 
 
ข้อ 23 ในกรณีที่ผู้ด าเนินกิจการใดด าเนินกิจการตามที่ระบุไว้ในเทศบัญญัตินี้โดยมิได้แจ้งต่อ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเคยได้รับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เพราะเหตุที่ฝุาฝืน
ด าเนินกิจการโดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาแล้วครั้งหนึ่ง ยังฝุาฝืนด าเนินกิจการโดยมิได้แจ้งต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่นต่อไป ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้ด าเนินการ
แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ถ้ายังฝุาฝืนอีกให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งห้ามการด าเนินกิจการนั้นไว้ตาม
เวลาที่ก าหนดซึ่งต้องไม่เกินสองปีก็ได้(บัญญัติตาม ม.52  พรบ.สธ.) 

 
ข้อ 24 ผู้แจ้งมีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการแจ้งตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ใน

วันที่มาแจ้ง และภายในระยะเวลาสามสิบวันก่อนวันครบรอบปีของทุกปีตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้น ถ้า
มิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก าหนด ให้ช าระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่ สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่
ค้างช าระ เว้นแต่ผู้แจ้งจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับจนครบจ านวน 

(ออกตามความใน ม.63 และ ม.65  พรบ.สธ.) 
 

 ข้อ  25 บรรดาค่ าธ รรม เนี ยมและค่ าปรั บตามเทศบัญญัติ นี้  ให้ เป็ นรายได้ ของ
เทศบาล………………..(บัญญัติตาม ม.64 พรบ.สธ.) 
 
   ข้อ 26  ผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ในบท
ก าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535(หมวด 15 พรบ.สธ.) 
 

  ข้อ 27 ให้นายกเทศมนตรี…………….รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้และให้มี
อ านาจออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่……………….......  
 
      (ลงชื่อ) 
          (………………………………….......) 
      นายกเทศมนตรี………………........... 

               เห็นชอบ 
(ลงชื่อ) 
             (…………………………) 
     ผูว้่าราชการจังหวัด………………… 
 
 
 



-๑๐๖- 
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 

ท้ายเทศบัญญัต…ิ………………….. 
เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. …. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวอย่าง 

-๑๐๗- 
 
 
 

หลักการ 
ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

 
 

เหตุผล 
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนและการควบคุมการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะภายใน

เขตเทศบาล………….. ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้กระท าได้โดยการตราเป็นเทศบัญญัติ  
จึงตราเทศบัญญัตินี ้

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๐๘- 
( ร่าง ) 

เทศบัญญัต…ิ………………….. 
เรื่อง การจ าหน่ายสินคา้ในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. …. 

 
โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติ............................ ว่าดว้ยการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทาง

สาธารณะ  

 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 60 มาตรา 61 มาตรา 62 มาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา 43 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 
และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบาง
ประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 
มาตรา 34 มาตรา 41 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัย
อ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เทศบาล……....…โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล………และผู้ว่าราชการ
จังหวัด………จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้  
 

ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติ……………….เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ พ.ศ. ….” 

 
ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาล………. ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ที่

ส านักงานเทศบาล………..แล้วเจ็ดวัน(ออกตามความใน ม.63 พรบ.เทศบาล) 
 
ข้อ 3 บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน

เทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญตัินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน  
 

ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้ 
 “สินค้า” หมายความว่า สิ่งของที่ซื้อขายกัน 
“อาหาร” หมายความว่า อาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร 
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและ

ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ (บัญญัติตาม ม.4 พรบ.สธ.)  
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรี………………..(บัญญัติตาม ม.4 

พรบ.สธ.) 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535(บัญญัติตาม 
ม.4 พรบ.สธ.) 

 
ข้อ 5 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่ควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะเพ่ือประโยชน์ใช้สอยของ

ประชาชนทั่วไป 
 



-๑๐๙- 
ห้ามมิให้ผู้ใดจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นการจ าหน่ายโดยลักษณะวิธีการ

จัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติหรือเร่ขาย เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ในการออกใบอนุญาตตามวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นระบุชนิด หรือประเภทของสินค้า 

ลักษณะวิธีการจ าหน่ายสินค้า และสถานที่ที่จะจัดวางสินค้าเพ่ือจ าหน่ายในกรณีที่จะมีการจัดวางสินค้าในที่
หนึ่งที่ใดเป็นปกติ รวมทั้งจะก าหนดเงื่อนไขอย่างใดตามที่เห็นสมควรไว้ในใบอนุญาตด้วยก็ได้ 

การเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทของสินค้า ลักษณะวิธีการจ าหน่ายสินค้าหรือสถานที่จัดวาง
สินค้าให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต จะกระท าได้ต่อเมื่อผู้รับใบอนุญาตได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
และเจ้าพนักงานทอ้งถิ่นได้จดแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้ในใบอนุญาตแล้ว(บัญญัติตาม ม.41 พรบ.สธ.) 

 
(ตั้งแต่ข้อ 6 ถึงข้อ 10 เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ท่านสามารถขอรับการสนับสนุนข้อมูลด้าน

วิชาการได้จากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ศูนย์อนามัยหรือส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า กรมอนามัย) 
 
ข้อ 6 ในการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใด

เป็นปกติ ผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(1) แต่งกายสะอาดและสุภาพเรียบร้อย 
(2) ให้จัดวางสินค้าที่จ าหน่ายบนแผงวางสินค้าหรือจัดวางในลักษณะอ่ืนตามที่เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด 
(3) แผงวางสินค้าท าด้วยวัสดุที่มีความแข็งแรงและมีความสูงตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดย

ค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด 
(4) จัดวางสินค้าและสิ่งของใดๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ยื่นล้ าออกนอกบริเวณที่ก าหนด 

ทั้งนี้ รวมทั้งตัวของผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าด้วย 
(5) ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณท่ีจ าหน่ายสินค้าในระหว่างการจ าหน่ายอยู่เสมอ 
(6) ห้ามมิให้กระท าการใดๆ ที่ก่อให้เกิดเหตุร าคาญแก่ผู้อ่ืน เช่น การใช้เครื่องก าเนิดไฟฟูา 

เครื่องขยายเสียงหรือเปิดวิทยุเทป เป็นต้น 
(7) เมื่อเสร็จสิ้นการจ าหน่ายทุกครั้งต้องเก็บสินค้าและสิ่งของใดๆ ที่เกี่ยวข้องจากบริเวณที่

จ าหน่ายให้เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า 
(8) หยุดการจ าหน่ายสินค้าเพ่ือสาธารณประโยชน์หรือประโยชน์ของทางราชการตามที่องค์การ

บริหารส่วนต าบล..............ประกาศก าหนด 
(9) การอ่ืนที่จ าเป็นเพ่ือการรักษาความสะอาดและปูองกันอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งการ

ปูองกันมิให้เกิดเหตุร าคาญและการปูองกันโรคติดต่อตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขประกาศก าหนด 

 
ข้อ 7 ในการจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการจัดวาง 

สินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ ผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(1) แผงจ าหน่ายอาหารท าจากวัสดุที่ท าความสะอาดง่าย มีสภาพดี เป็นระเบียบ อยู่สูงจากพ้ืน

อย่างน้อง 60 เซนติเมตร 
(2) อาหารปรุงสุกมีการปกปิดหรือมีการปูองกันสัตว์แมลงน าโรค 
(3) สารปรุงแต่งอาหารต้องมีเลขสารบบอาหาร(อย.) 
(4) น้ าดื่มต้องเป็นน้ าที่สะอาด ใส่ในภาชนะท่ีสะอาด มีการปกปิด มีก๊อกหรือทางเทรินน้ า 
 



-๑๑๐- 
(5) เครื่องดื่มต้องใส่ภาชนะท่ีสะอาด มีการปกปิด และมีที่ตักท่ีมีด้ามยาวหรือมีก๊อกหรือทางเท

รินน้ า 
(6) น้ าแข็งที่ใช้บริโภค 

6.1) ต้องสะอาด 
6.2) เก็บในภาชนะท่ีสะอาด มีฝาปิด อยู่สูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 เซนติเมตร 
6.3) ที่ตักน้ าแข็งมีด้ามยาว 
6.4) ต้องไม่น าอาหารหรือสิ่งของอย่างอ่ืนไปแช่ไว้ในน้ าแข็ง 

(7) ล้างภาชนะด้วยน้ ายาล้างภาชนะ แล้งด้วยน้ าสะอาด 2 ครั้ง หรือล้างด้วยน้ าไหล และ
อุปกรณ์การล้างต้องวางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 เซนติเมตร 

(8) ช้อน ส้อม ตะเกียบ วางตั้งเอาด้ามข้ึนในภาชนะโปร่งสะอาดหรือวางเป็นระเบียบในภาชนะ
โปร่งสะอาด และมีการปกปิด เก็บสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 เซนติเมตร 

(9) มีการรวบรวมมูลฝอยและเศษอาหารเพื่อน าไปก าจัด 
(10) ผู้สัมผัสอาหารแต่งกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน ผู้ปรุงต้องผูกผ้ากันเปื้อนและสวมหมวก

หรือเน็ทคลุมผม 
(11) ใช้อุปกรณ์ในการหยิบจับอาหารที่ปรุงส าเร็จแล้ว 
(12) ผู้สัมผัสอาหารที่มีบาดแผลที่มือต้องปกปิดแผลให้มิดชิด 
ฯลฯ 
 
ข้อ 8 ในการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเร่ขาย ผู้จ าหน่ายและ

ผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(1) แต่งกายสะอาดและสุภาพเรียบร้อย 
(2) ไม่ทิ้งมูลฝอยลงในที่หรือทางสาธารณะ 
(3) ห้ามมิให้กระท าการใดๆ ที่ก่อให้เกิดเหตุร าคาญแก่ผู้อ่ืน เช่น การใช้เครื่องขยายเสียง เป็น

ต้น 
(4) หยุดการจ าหน่ายสินค้าเพ่ือสาธารณประโยชน์หรือประโยชน์ของทางราชการตามที่องค์การ

บริหารส่วนต าบล..............ประกาศก าหนด 
(5) การอ่ืนที่จ าเป็นเพ่ือการรักษาความสะอาดและปูองกันอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งการ

ปูองกันมิให้เกิดเหตุร าคาญและการปูองกันโรคติดต่อตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขประกาศก าหนด 

 
ข้อ 9 ในการจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเร่ขาย  

ผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(1) ปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 8 
(2) สวมเสื้อที่มีแขน ใช้ผ้ากันเปื้อนที่สะอาด สวมรองเท้าหุ้มส้น มีสิ่งปกปิดปูองกันเส้นผมมิให้

ตกลงในอาหาร 
(3) รักษาความสะอาดมือและเล็บ ถ้ามีบาดแผลบริเวณมือต้องท าแผลให้เรียบร้อย 
(4) ไม่สูบบุหรี่ในขณะเตรียม ท า ประกอบ ปรุงหรือจ าหน่ายอาหาร 
(5) ไม่ไอหรือจามรดบนอาหาร 
(6) ที่เตรียม ท า ประกอบ ปรุง และแผงวางจ าหน่ายอาหาร ต้องสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 60 

เซนติเมตร 



-๑๑๑- 
(7) ไม่เททิ้งเศษอาหาร หรือน้ าที่มีเศษอาหารหรือไขมันลงบนพื้นหรือทางระบายน้ าสาธารณะ 
(8) ใช้ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ในการจ าหน่ายอาหารที่สะอาด 
(9) ปกปิดอาหาร เครื่องปรุงอาหาร ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ในการ

จ าหน่ายอาหาร เพ่ือปูองกันฝุุนละออง แมลงวันและสัตว์พาหะน าโรคอ่ืนๆ  
(10) ใช้น้ าที่สะอาดในการท า ประกอบ ปรุง แช่หรือล้างอาหาร ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องมือ 

เครื่องใช้และอุปกรณ์ในการจ าหน่ายอาหาร 
(11) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอ และไม่เททิ้งมูลฝอยลงในท่อหรือ

ทางระบายน้ าสาธารณะ 
ฯลฯ 
 
ข้อ 10 ห้ามมิให้ผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าประกอบกิจการเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อว่าเป็น

โรคติดต่อหรือเป็นพาหะของโรคติดต่อดังต่อไปนี้ 
(1) วัณโรค 
(2) อหิวาตกโรค 
(3) ไข้รากสาดน้อย(ไทฟอยด์) 
(4) โรคบิด 
(5) ไข้สุกใส 
(6) โรคคางทูม 
(7) โรคเรื้อน 
(8) โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ 
(9) โรคตับอักเสบที่เกิดจากไวรัส 
(10) โรคติดต่ออ่ืนๆ ที่ทางราชการก าหนด 
 
ข้อ 11 ผู้ใดประสงค์จะจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะจะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตตาม

แบบที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 
(1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(2) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(3) อ่ืนๆ ตามที่เทศบาล…………………ประกาศก าหนด 
(ออกตามความใน ม.54  พรบ.สธ.)  
 
ข้อ 12 ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
(1) ……………………………………… 
(2) ……………………………………… 
(3) ……………………………………… 
ฯลฯ 
(ออกตามความใน ม.54  พรบ.สธ.)  
 
ข้อ 13 ผู้ได้รับการอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง

การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในก าหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่า
สละสิทธิ์ 

ใหช้่วยกันคิดว่าจะ
มีอะไรต้องก าหนด
หรือไม่? 



-๑๑๒- 
(ออกตามความใน ม.54  พรบ.สธ.)  
 
ข้อ 14 เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่
สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจ าเป็นที่
จะต้องส่งคืนค าขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับค าขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้
ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนดใน
เทศบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่
อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้ อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน 
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาตาม
วรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี(บัญญัติตาม ม.56 พรบ.สธ.) 

 
ข้อ 15 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้จ าหน่ายสินค้าและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

จะต้องมีบัตรประจ าตัวตามแบบที่เทศบาล…………………ประกาศก าหนด และจะต้องติดบัตรประจ าตัวไว้ที่อก
เสื้อด้านซ้ายตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ(ออกตามความใน ม.54  พรบ.สธ. 

 
ข้อ 16 ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจของ

เทศบาล………………..เท่านั้น 
การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสีย

ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ

และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ตามข้อ 11 และข้อ 12 ด้วย 
(ออกตามความใน ม.55  พรบ.สธ.) 
 
ข้อ 17 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้าย

เทศบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตส าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้น
อายุส าหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม
ภายในเวลาที่ก าหนด ให้ช าระค่าปรับเพิ่มข้ึนอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ เว้นแต่ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับจนครบจ านวน 

(ออกตามความใน ม.63 และ ม.65  พรบ.สธ.) 
 
 ข้อ  18 บรรดาค่ าธ รรม เนี ยมและค่ าปรั บตามเทศบัญญัติ นี้  ให้ เป็ นรายได้ ของ

เทศบาล………………..(บัญญัติตาม ม.64 พรบ.สธ.) 



-๑๑๓- 
ข้อ 19 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ(บัญญัติตาม ม.57 พรบ.สธ.) 
 
ข้อ 20 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต

ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด ตาม
แบบที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการแจ้ง
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(2) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทน
ใบอนุญาตน าใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(ออกตามความใน ม.58 พรบ.สธ.) 
 
ข้อ 21 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ ถูกต้องตามบทแห่ง

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการ
ตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่
เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน(บัญญัติตาม ม.59 พรบ.สธ.) 

 
ข้อ 22 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
(1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
(2) ต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 

2535 
(3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 

กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไม่
ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อ
สภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน(บัญญัติตาม ม.60 พรบ.สธ.)  

 
ข้อ 23 ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค าสั่งโดย
ทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของผู้รับ
ใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึง หรือวันปิดค าสั่ง 
แล้วแต่กรณี(บัญญัติตาม ม.61 พรบ.สธ.) 

 
ข้อ 24 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต(บัญญัติตาม ม. 62 
พรบ.สธ.) 

 



-๑๑๔- 
ข้อ 25 ผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ในบทก าหนด

โทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535(หมวด 15 พรบ.สธ.) 
 
ข้อ 26 ให้นายกเทศมนตรี…………….รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้และให้มีอ านาจออก

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่……………….......  
 
      (ลงชื่อ) 
          (………………………………….......) 
     นายกเทศมนตรี………………........... 
 
 

               เห็นชอบ 
(ลงชื่อ) 
             (…………………………) 
     ผูว้่าราชการจังหวัด………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๑๕- 
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 

ท้ายเทศบัญญัต…ิ………………….. 
เรื่อง การจ าหน่ายสินคา้ในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. …. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-  ระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
 -  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  ๑๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
     -  พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
     -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
จนถึง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
    -  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 
    -  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  
๒๕๔๒   
     -  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  พ.ศ.  ๒๕๔๘   
     -  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๓๙ 
     -  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 
     -  กฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่จะตราเทศบัญญัตินั้นๆ  เช่น  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข,  
พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่,  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  ฯลฯ  เป็นต้น 
     -  ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่  ๕๓๒/๒๕๔๖  เรื่อง  อ านาจการปรับปรุงอัตรา
ค่าบริการประปาของเทศบาลนครสมุทรสาคร 
 
 


