
๑ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕65 

วันพุธ ที่ 27  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕65   เวลา ๐๙.3๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า 

************* 
 

ผู้เข้าประชุม 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายวชิรศักย์ พรหมษี ประธานสภาเทศบาล วชิรศักย์ พรหมษี  
๒ นางดา ริมทอง รองประธานสภาเทศบาล ดา  ริมทอง  
๓ นายอินถา มะโนค า สมาชิกสภาเทศบาล อินถา  มะโนค า  
๔ นายนิวัฒน์ ศรีหมื่น สมาชิกสภาเทศบาล นิวัฒน์ ศรีหมื่น  
๕ นายอาทิตย์  ภิราษร สมาชิกสภาเทศบาล อาทิตย์  ภิราษร  
๖ นายอ้าย เมืองมูล สมาชิกสภาเทศบาล อ้าย เมืองมูล  
๗ นายพนัสพงศ์ ภิราษร สมาชิกสภาเทศบาล พนัสพงศ์ ภิราษร  
๘ นายรามนัฏ อินต๊ะรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล รามนัฏ อินต๊ะรัตน์  
9 นายกิตติพัทธ์ เอ่ียมพร้อม สมาชิกสภาเทศบาล กิตติพัทธ์ เอ่ียมพร้อม  

10 นางพรพิมล วงษารัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล พรพิมล วงษารัตน์  
11 นายพงศกร วงค์ชัย สมาชิกสภาเทศบาล พงศกร วงค์ชัย  
12 นายภูวนัย  อิ่นค่ า เลขานุการสภาเทศบาล ภูวนัย  อิ่นค่ า  

 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 ว่าที่ร้อยตรีด ารงศักดิ์  ขวัญชัย นายกเทศมนตรี ด ารงศักดิ์  ขวัญชัย  
2 นายสมชาย ขวัญชัย รองนายกเทศมนตรี สมชาย ขวัญชัย  
3 นายสมชาติ  ขวัญชัย รองนายกเทศมนตรี สมชาติ  ขวัญชัย  
4 ว่าที ่ร.ต.นราวิชญ์ รักษ์คมนา เลขานุการนายกเทศมนตรี นราวิชญ์ รักษ์คมนา  
๕ นายสุวิทย์  ภิราษร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สุวิทย์  ภิราษร  
6 นายประสงค์  เมืองมูล ปลัดเทศบาลต าบลป่าก่อด า ประสงค์  เมืองมูล  
7 นางวาสนา  นันตะกูล ผู้อ านวยการกองการศึกษา วาสนา  นันตะกูล  
8 นายณัฏฐสิทธิ์  เครือวงค์ ผู้อ านวยการกองช่าง ณัฏฐสิทธิ์  เครือวงค์  
9 นายชัยทัพพ์  วงศ์ไกรวาล หัวน้าส านักปล ัด ชัยทัพพ์  วงศ์ไกรวาล  

10 นางจารุณี ยาวิเลิง ผู้อ านวยกาสาธารณสุขฯ จารุณี ยาวิเลิง  
11 นางสาวอาฎิฟะฮ์ บากิซ ผู้อ านวยการคลัง อาฎิฟะฮ์ บากิซ  
๑๒ นายวิทวัส สมสกุล ผู้อ านวยการสถานศึกษา วิทวัส สมสกุล  
13 นางสาวรัตติกาล แสนอินทร์ นักจัดการงานทั่วไป รัตติกาล แสนอินทร์  
14 นางสาวธัญญา  บุญเป็ง คนงาน ธัญญา  บุญเป็ง  

 



๒ 

ครบองค์ประชุม เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.3๐ น. 

เลขานุการสภาฯ   - เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอเรียนเชิญ นายวชิรศักย์  พรหมษี ประธานสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า       
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า 

ประธานสภาฯ   - เรียนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าทุกท่าน คณะผู้บริหาร ส่วนราชการตลอดไปถึงผู้ร่วม
ประชุมทุกท่าน เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า สมัยวิสามัญ สมัยที่
หนึ่ง ประจ าปี  พ.ศ. 2565 ในวันพุธ  ที่ 27 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕65 เวลา 09.30 น.                 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า  

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ - เรื่องท่ี 1.1 การเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี  พ.ศ. 
2565 ตามหนังสือที่ ชร 0023.18/2044 วันที่ 198 กรกฎาคม 2565 ตามประกาศอ าเภอแม่ลาว 
เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.2565 ด้วยนายก
เทศบาลต าบลป่าก่อด าได้รายงานถึงอ าเภอแม่ลาวเพ่ือขอเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า  สมัย
วิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.2565 โดยมีเหตุจ าเป็นเพ่ือให้สภาพิจารณา คือ 1. การพิจารณาร่างเทศ
บัญญัติต าบลป่าก่อด า จ านวน 13 ฉบับ 2.การพิจารณารับมอบครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะจากเทศบาลต าบล
หลักหก อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี และข้อราชการอ่ืนที่จ าเป็น   อ าเภอแม่ลาวพิจารณาแล้ว เพ่ือ
ประโยชน์ของเทศบาลต าบลป่าก่อด า จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 26 วรรคสองแห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 ประกอบค าสั่งจังหวัด
เชียงราย ที่ 85/2565 ลงวันที่ 10 มกราคม  2565 เรื่องการมอบอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้รอง
ผู้ว่าราชการจังหวัด   ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด และ
นายอ าเภอปฏิบัติราชการแทน นายอ าเภอแม่ลาวจึงเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า สมัยวิสามัญ 
สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.2565 ตั้งแต่วันที่ 22 - 31 กรกฎาคม 2565 ประกาศ ณ วันที่   18 เดือน 
กรกฎาคม พ.ศ.2565 นายรุ่งโรจน์  ตันวุฒิ นายอ าเภอแม่ลาว ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงราย  

-เรื่องที่ 1.2 ตามหนังสือที่ ชร 1618.1/2150 วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เรื่อง การจัดเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 
เรียนหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งสิ่งที่
ส่งมาด้วยก าหนดการ ด้วยแม่ลาว ก าหนดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ในวันพฤหัสบดี  ที่ 28 กรกฎาคม 2565 ได้แก่พิธี
ท าบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล กิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ พิธีถวายเครื่องราชสักการะ
และวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เพ่ือให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และสมพระเกียรติ อ าเภอแม่ลาว จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าว โดยพร้อม
เพรียงกัน ราลงนามโดยนายรุ่งโรจน์  ตันวุฒิ นายอ าเภอแม่ลาว  

 
 
 



๓ 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

                                 2.1 การประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2565                   
วันที่ 27 เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ประธานสภาฯ     - ตามท่ีฝ่ายเลขานุการสภาเทศบาลฯ ได้ส่งรายงานการประชุมให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
ได้ตรวจสอบก่อนวันประชุมแล้ว มีสมาชิกสภาเทศบาลฯหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะเปลี่ยนแปลง
เนื้อหาที่ไม่สมบูรณ์หรือตกบกพร่องประการใดในรายงานการประชุมหรือไม่ เพ่ือจะด าเนินการแก้ไขต่อไป 
เชิญครับ หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า ท่านใดเห็นสมควรกรุณายกมือขึ้นพ้น
เหนือศรีษะ เพ่ือรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

มติที่ประชุม - รับรอง  11 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา)     
ที่ประชุม เห็นชอบรับรองการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่อง  เพื่อพิจารณา 

3.1 เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า จ านวน 13 ฉบับ 

             3.1.1 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ 
ประธาน  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลฯ ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบที่เก่ียวข้อง  
เลขานุการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ ๕๔ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสาม
วาระ แต่ที่ ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวด
เดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุม
จะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระ
ที่สองนั้น ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็น ประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ  

นายกิตติพัทธ์ เรียนท่านประธาน นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าทุกท่าน 
ท่านปลัด กระผมนายกิตติพัทธ์  เอ่ียมพร้อม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ก่อนที่ทางผู้บริหารจะเพ่ิมเติม
ก่อนที่สมาชิกสภาจะพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับ ร่างเทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า จ านวน 13 ฉบับ   
เบื้องต้นผมได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินการในครั้งนี้ด้วย  แนวทางในการท างานยึดถือร่างเทศ
บัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เป็นแนวทางเป็นเกณฑ์ในการจัดท าร่างเทศ
บัญญัติ ประเด็นที่ผมได้ตรวจสอบทั้ง 13 ฉบับนั้นก่อนที่จะพิจารณารับหลักการ อยากจะน าเรียนในการ
จัดท าซึ่งอาจจะมีการพิมพ์ผิดบ้าง และการท าเอกสารทุกๆฉบับ ในร่างเดิมเพ่ิมเติมข้อมูลเข้าไปหรือบางส่วน
ไม่ได้ตัดข้อความออกไป หากได้รับการพิจารณาให้ตรวจสอบอีกครั้งเพ่ือความถูกต้อง ยกตัวอย่างเช่น ร่างเทศ
บัญญัติที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และมีข้อความที่
ซ้ าซ้อนให้ตรวจสอบ ตรวจทานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เราก าหนดไว้ อาจเป็นเพราะเราด าเนินการหลาย
ฉบับอาจจะท าให้ข้อความผิดพลาดขึ้นได้ ด้วยความปรารถนาดีอยากให้คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม เทศบาล
ของเราเป็นไปด้วยความราบรื่น ผมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงการด าเนินการให้ทุกท่านได้รับทราบ
เป็นรายละเอียดเพ่ิมเติมประกอบการพิจารณาเพียงเท่านี้ครับ  



๔ 

ประธานสภา ขอบคุณท่าน สท.กิตติพัทธ์ เอ่ียมพร้อม ที่ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมครับ ล าดับต่อไปผมขอเชิญทาง
ผู้บริหารชี้แจงการพิจารณาร่างเทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า จ านวน 13 ฉบับ ต่อสภาเทศบาล ตามล าดับครับ 
เชิญครับ 

นายสมชาย เรียนท่านประธาน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าทุกท่าน กระผมนายสมชาย ขวัญชัย            
รองนายกเทศมตรี ได้รับมอบหมายชี้แจงแถลงการณ์แทน ขอเสนอญัตติระเบียบวาระที่ 3.1 เรื่อง การ
พิจารณาร่างเทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า จ านวน 13 ฉบับ 3.1.1 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ต่อสภา
เทศบาล ญัตติขอความเห็นชอบ (ร่าง) เทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 จ านวน 13 ฉบับ ตามที่เทศบาลต าบลป่าก่อด า ได้จัดท า (ร่าง)เทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า 
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เพ่ือบังคับใช้ในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลป่าก่อด า  
อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย จ านวน 13 ฉบับ เพ่ือให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดยสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าได้น าส่ง (ร่าง)เทศบัญญัติฯ ถึงอ าเภอแม่ลาว 
เพ่ือให้พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) เทศบัญญัติฯ จ านวน 13 ฉบับ นั้น อ าเภอแม่ลาวได้พิจารณาเห็น
แล้วว่า (ร่าง) เทศบัญญัติต าบล ป่าก่อด า ทั้ง 13 ฉบับ ไม่มีความสมบูรณ์ และอาจท าให้เกิดปัญหาไม่
สามารถบังคับใช้ได้และท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์อันเป็นสาระส าคัญของเทศบาลต าบลป่าก่อด า โดย
ขอให้เทศบาลฯพิจารณาใหม่ นั้น เพ่ือให้การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้องสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  ที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการปรับปรุงภารกิจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทันต่อสถานการณ์ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 48 เตรส แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 เทศบาลต าบลป่าก่อด า 
พิจารณาทบทวน แก้ไข ปรับปรุง เพ่ิมเติม (ร่าง) เทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า  ตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 เพ่ือพิจารณาทบทวน แก้ไข ปรับปรุง (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลต าบลป่าก่อด า 
ทั้ง 13 ฉบับ ที่ไม่มีความสมบูรณ์และอาจท าให้เกิดปัญหาไม่สามารถบังคับใช้ได้และท าให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์อันเป็นสาระส าคัญของเหตุผลที่เทศบาลต าบลป่าก่อด า  จ านวน 13 ฉบับ โดยการประชุม
สภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ในวันที่ 27 พฤษภาคม  2565 สภาเทศบาลต าบลป่า
ก่อด า ได้ลงมติในครั้งนั้นให้คณะผู้บริหาร ได้กลับไปพิจารณาแก้ไขปรับปรุงรายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญ
ที่ได้รับค าแนะน าจากอ าเภอ โดยหนังสืออ าเภอแม่ลาวถึงเทศบาลต าบลป่าก่อด า ได้พิจารณาแล้วมีการ
พิจารณาจาก (ร่าง) เทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จ านวน 
13 ฉบับ ได้ข้อคิดเห็นตามรายละเอียดดังนี้ 1.ผู้ตรวจสอบของร่างเทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า  ตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จ านวน 13 ฉบับ  แล้วพบเพียง (ร่าง)เทศบัญญัติต าบลป่า
ก่อด า เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2543 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2564 ฉบับเดียวที่มีการ
แก้ไขเพ่ิมเติม โดยที่ถูกต้องต้องใช้ค าว่า แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) ระบุ พ.ศ......... 2.ตรวจสอบแล้วพบว่า
รายละเอียด ร่างเทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จ านวน 13 
ฉบับ มีการพิมพ์ข้อความไม่ถูกต้อง อาจจะเกิดปัญหาในการบังคับใช้ 3.ปรากฏว่ามีข้อความ ร่างเทศ
บัญญัติต าบลป่าก่อด า  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จ านวน 13 ฉบับ มีการพิมพ์
ข้อความตกหล่น หรือพิมพ์ผิด ดังนั้นตามค าแนะน าของทางอ าเภอทั้ง 3 ข้อ ด าเนินการให้สภาเทศบาล
พิจารณาภายใน 30 วัน ตั้งแต่ 27 พฤษภาคม  2565 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารได้ทบทวนแก้ไขตาม
ค าแนะน าของทางอ าเภอ ทั้ง 3 ข้อ  ตามค าสั่งเทศบาลต าบลป่าก่อด า ที่ 790/2565 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะท างานพิจารณาทบทวน แก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติม ร่างเทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า  ตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มีเนื้อหาดังนี้ ตามท่ีเทศบาลต าบลปาก่อด า  

 



๕ 

นายสมชาย ได้จัดท า (ร่าง) เทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เพ่ือ
บังคับใช้ในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย จ านวน ๑๓ ฉบับ เพ่ือให้
สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดยสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า น าส่ง 
(ร่าง) เทศบัญญัติฯ ถึงอ าเภอแม่ลาว เพ่ือให้พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) เทศบัญญัติฯ จ านวน ๑๓ 
ฉบับ นั้น อ าเภอแม่ลาวได้พิจารณาเห็นแล้วว่า (ร่าง) เทศบัญญัติต าบลปาก่อด า ทั้ง ๑๓ ฉบับ ไม่มีความ
บูรณ์ มีการพิมพ์ผิด พิมพ์ถูกและอาจท าให้เกิดปัญหาไม่สามารถบังคับใช้ได้และท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์
อันเป็นสาระส าคัญโดยให้เทศบาลต าบลป่าก่อด าพิจารณาใหม่นั้น เพ่ือให้การอ านวยความสะดวกและการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้องสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการ
ปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทันต่อสถานการณ์ ดังนั้นอาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา ๔๘ เตรส แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓)พ.ศ. ๒๕๕๒ จึง
แต่งตั้ งคณะท างานพิจารณาทบทวน แก้ไข ปรับปรุง เ พ่ิมเติมเทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า  ตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบไปด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 

 1. นายสมชาย    ขวัญชัย   รองนายกเทศมนตรี   ประธานคณะท างาน 
 2. นางจารุณี  ยาวิเลิง  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ  รองประธาน 
 3. นายกิตติพัทธ์  เอ่ียมพร้อม สมาชิกสภาเทศบาลฯ  คณะท างาน 
 ๔. นายณัฏฐสิทธิ์  เครือวงค ์ ผู้อ านวยการกองช่าง  คณะท างาน 
 ๕. นายธนพนธ์  ศรีสวัสดิ์  ตัวแทนประชาชน  คณะท างาน 
 ๖. นางสาวอัญชลี เข็มทอง  พยาบาลวิชาชีพฯ  เลขานุการ 
 ๗. นางสาวชไมพร ทะนันชัย ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล ผู้ช่วยเลขานุการ 
 โดยคณะท างานมีหน้าที่ ดังนี้  
 ๑. ศึกษาพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙ '๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และ

พระราชบัญญัติก าหนดแผ่นและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเทศบาล ศึกษาพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕ 

 ๒. พิจารณาเทศบัญญัติทศบาลต าบลป่าก่อด า หากเห็นว่าไม่สอดคล้องหรือเหมาะสมกับ ณ ปัจจุบัน 
หรือไม่เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินกิจการของเทศบาลต าบลป่าก่อด า หรือก่อให้ความยุ่งยากต่อประชาชน
เกินสมควร ให้พิจารณาทบทวน แก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิก ทั้งนี้ให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล
ต าบลป่าก่อด า  สั่ง ณ วันที่ ๑๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ ลงนามโดย นายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า 
ดังนั้นตามที่เทศบาลต าบลป่าก่อด า ได้แต่งตั้งคณะท างานพิจารณาทบทวน แก้ไข ปรับปรุง เพ่ิมเติม ร่าง
เทศบัญญัตติ าบลป่าก่อด า  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 คณะท างานได้มีการประชุม 
จ านวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 16 มิถุนายน 2565 ในการประชุมมีมติมีการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงทบทวน
ตามการแนะน าของทางอ าเภอ จ านวน 3 หัวข้อที่ทางอ าเภอแม่ลาวได้แนะน าให้แก้ไข มติที่ประชุมครั้งมี
ความเห็นเป็นเอกฉันท์ในครั้งนั้นว่ายึดหลักตามเอกสารของกรมอนามัย โดยศูนย์กฏหมายของกรมอนามัย
ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม 
เป็นแนวทางในการพิจารณาด้านร่างเทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า จ านวน ๑๓ ฉบับ มีเนื้อหาสาระ ในการ
พิจารณาประกอบของกรมอนามัยที่มีการใช้กันระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการเทศบัญญัติท้องถิ่น  



๖ 

นายสมชาย ดังนั้นจึงใช้เอกสารประกอบจากกรมอนามัย มีเนื้อหาสาระที่สอดคล้อง ร่างเทศบัญญัติต าบลป่า
ก่อด า  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  เป็นเอกสารอ้างอิง การประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 
23 มิถุนายน  2565 จากการพิจารณาครั้งที่ 1 วันที่ 16 มิถุนายน 2565 พิจารณาทบทวน แก้ไข
เปลี่ยนแปลง พิจารณาแก้ไขค าผิดค าถูกในการจัดท าร่างเทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า  ตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ทั้ง 13 ฉบับ จึงเป็นการประกอบการพิจารณาในวันนี้ การพิจารณาร่างเทศ
บัญญัติต าบลป่าก่อด า จ านวน 13 ฉบับ  3.1.1 วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ วาระท่ี ๒ แปรญัตติ วาระท่ี 3 
ขั้นลงมติ อนุญาตน าเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ว่าโดยเนื้อหาสาระของร่าง
เทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ทั้ง 13 ฉบับ เจ้าหน้าที่
อาจจะมีการพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกได้ สาระส าคัญยังไม่มีการตรวจพบ อาจจะมีการพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกเกี่ยวกับ
วรรณยุกต์หรือเป็นประเด็นที่เป็นข้อปลีกย่อย เอกสารที่ส่งไปยังท่านสมาชิกสภายังมีข้อผิดพลาดขอน้อม
รับถือว่ายังเป็นประเด็นที่เป็นข้อปลีกย่อยสาระส าคัญยังคงเดิม การพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกยังสามารถแก้ไขได้ 
ต่อไปขอเข้าสู่ร่างเทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 1.(ร่าง)
เทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ......... 

 หลักการ  
 ให้มีเทศบัญญัติ ว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทั่วไป  
 เหตุผล 
 โดยการจัดการมูลฝอยทั่วไปที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน การ

จัดการมลูฝอยทั่วไปที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะจะควบคุมและ ป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายของโรค
และไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญต่อประชาชน และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม อีกด้วย ซึ่งการ
จัดการมูลฝอยทั่วไปมีขั้นตอนการด าเนินการหลายขั้นตอนตั้งแต่การเก็บ ขน ก าจัด หรือหาประโยชน์จาก
การจัดการมูลฝอยทั่วไป สมควรก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการ
จัดการมูลฝอยทั่วไปหลักเกณฑ์การอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน ก าจัด หรือ
หาประโยชน์ จากการจัดการมูลฝอยทั่วไปโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริการ และอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยทั่วไปของราชการส่วนท้องถิ่น
และอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน ก าจัด หรือ
หาประโยชน์จากการจัดการมูลฝอยทั่วไปโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วย  การคิด
ค่าบริการ จึงตราเทศบัญญัตินี้ 

  (ร่าง)เทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ............ 
 โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติ ว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทั่วไป  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖

0 และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา ๓๔/๒ 
และ มาตรา ๓๔/๓ แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของบ้านเมือง 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และมาตรา ๒0 และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เทศบาลต าบลป่าก่อด า โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลป่าก่อ
ด า และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ............” 
 
 



๗ 

นายสมชาย ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลป่าก่อด า นับแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย 
ณ ส านักงานเทศบาลต าบลป่าก่อด าแล้วเจ็ดวัน  บรรดา ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใดใน
ส่วนที่ตราไว้แล้วตาม เทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2543 
ให้ใช้ได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ และให้ใช้ได้จนกว่าจะประกาศ ระเบียบหรือค าสั่งที่ออกโดย
เทศบัญญัติ 

 ข้อ 3 นับตั้งแต่วันที่เทศบัญญัตินี้มีผลบังคับเป็นต้นไป ให้ยกเลิกเทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า เรื่อง  การ
ก าจัดสิ่ง ปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2543  บรรดาเทศบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่งอ่ืนใด
ในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว ซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 

         ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้ 
 “มูลฝอยทั่วไป” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติกภาชนะท่ีใส่อาหาร 

เถ้า  มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์  หรือที่อ่ืน แต่ไม่
รวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และ
สิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน  ของเสีย     จากวัตถุดิบ 
ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ และของเสียอันตรายตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
“ผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยทั่วไป” หมายความว่า ประชาชน และเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารสถาน
ประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด หรือสถานที่ใด ๆ ที่เป็นแหล่งก าเนิดมูลฝอยทั่วไป 

  “ผู้ด าเนินการ” หมายความว่า ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ด าเนินการเก็บ ขน และก าจัดมูล
ฝอยทั่วไปในเขตพ้ืนที่ของราชการส่วนท้องถิ่น หรือท าร่วมกับราชการส่วนท้องถิ่น 

  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า 
  “ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาลต าบลป่าก่อด า 
 “ข้อบัญญัติ” หมายความว่า เทศบัญญัติเทศบาลต าบลป่าก่อด า 
 ข้อ 5 ให้นายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออก

ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 หมวด 1 การเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยท่ัวไป 
  ข้อ 6 ถุงหรือภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
  (1) ถุงส าหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ต้องเป็นถุงพลาสติกหรือถุงที่ท าจากวัสดุอ่ืน

ที่มีความเหนียว ทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย ไม่รั่วซึม ขนาดเหมาะสม และสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก 
  (๒) ภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ต้องท าจากวัสดุ ที่ท าความสะอาดง่าย 

มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรคได้ ขนาด
เหมาะสม สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก และง่ายต่อการถ่ายและเทมูลฝอย ถุงหรือภาชนะส าหรับบรรจุมูล
ฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ตามวรรคหนึ่ง ให้ระบุข้อความที่ท าให้เข้าใจได้ว่าเป็นมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ โดยมี
ขนาดและสีของข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ทั้งนี้โดย    มีสีเฉพาะส าหรับภาชนะรองรับมูลฝอย
แต่ละประเภท ดังนี้ 



๘ 

นายสมชาย (๑) สีน้ าเงิน ส าหรับมูลฝอยทั่วไป 
  (๒) สีเขียว ส าหรับมูลฝอยอินทรีย์ 
 (๓) สีเหลือง ส าหรับมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ 
  (๔) สีส้ม ส าหรับมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน เพ่ือความปลอดภัยอาจจัดภาชนะรองรับ           

มูลฝอยตามวรรคหนึ่งให้มีลักษณะโปร่งใสก็ได้ 
 ข้อ 7 ให้ผู้ก่อให้เกิดมูลฝอย บรรจุมูลฝอยทั่วไป หรือมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ในถุง หรือภาชนะบรรจุ

ส าหรับบรรจุมูลฝอย ในกรณีบรรจุในถุงต้องบรรจุในปริมาณท่ีเหมาะสม และมัดหรือปิดปากถุงให้แน่น 
เพ่ือป้องกันการหกหล่นของมูลฝอยดังกล่าว กรณีบรรจุในภาชนะบรรจุ ต้องบรรจุในปริมาณท่ีเหมาะสม 
และมีการท าความสะอาดภาชนะบรรจุนั้นเป็นประจ าสม่ าเสมอ 

 ข้อ 8 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารอยู่อาศัยรวม อาคารชุด หอพัก หรือโรงแรมที่มีจ านวนห้องพัก
ตั้งแต่แปดสิบห้องขึ้นไป หรือมีพ้ืนที่ใช้สอยมากกว่าสี่พันตารางเมตรขึ้นไป หรือเจ้าของ หรือ     ผู้
ครอบครองอาคาร สถานประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด หรือสถานที่ใดๆ ที่มี
ปริมาณมูลฝอยทั่วไปตั้งแต่สองลูกบาศก์เมตรต่อวัน จัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป ภาชนะรองรับมูลฝอย
ทั่วไป และ    มูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ หรือภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ ที่มี
ขนาดใหญ่ที่เป็นไป  ตามข้อ ๑5 ข้อ ๑6 หรือข้อ ๑7 ตามความเหมาะสมหรือตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ก าหนด 

  ข้อ 9 ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
   (๑) เป็นอาคารหรือเป็นห้องแยกเป็นสัดส่วนเฉพาะที่มีการป้องกันน้ าฝน หรือภาชนะรองรับมูล

ฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ตามข้อ ๑7 ที่สามารถบรรจุมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า
สองวัน 

  (๒) มีพ้ืนและผนังของอาคารหรือห้องแยกตาม (๑) ต้องเรียบ มีการป้องกันน้ าซึมหรือน้ าเข้าท า
ด้วยวัสดุที่ทนทาน ท าความสะอาดง่าย สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค และมีการระบาย
อากาศ 

  (๓) มีรางหรือท่อระบายน้ าเสียหรือระบบบ าบัดน้ าเสีย เพื่อรวบรวมน้ าเสียไปจัดการตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

  (4) มีประตูกว้างเพียงพอให้สามารถเคลื่อนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก 
  (5) มีการก าหนดขอบเขตบริเวณท่ีตั้งสถานที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป มีข้อความที่มีขนาดเห็นได้

ชัดเจนว่า “ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป” และมีการดูแลรักษาความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ ที่พักรวมมูลฝอย
ทั่วไปต้องตั้งอยู่ในสถานที่สะดวกต่อการเก็บรวบรวมและขนถ่าย มูลฝอยทั่วไป และอยู่ห่างจากแหล่งน้ า
เพ่ือการอุปโภคบริโภคและสถานที่ประกอบหรือปรุงอาหารตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 

 ข้อ 10 ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ส าหรับสถานที่ตามข้อ ๑4 ต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ท าจากวัสดุที่ท าความสะอาดง่าย มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด สามารถ
ป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรคได้ ขนาดเหมาะสม สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก และง่าย
ต่อการถ่ายและเทมูลฝอย 



๙ 

นายสมชาย (๒) มีข้อความว่า “มูลฝอยทั่วไป” หรือ “มูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่” แล้วแต่กรณี และมีขนาด
และสีของข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

 ข้อ ๑1 ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งมีปริมาตรตั้งแต่สอง
ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

 (๑) มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีลักษณะปิดมิดชิด สามารถป้องกันสัตว์ และแมลงพาหะ น าโรค
ได้ สะดวกต่อการขนถ่ายมูลฝอย และสามารถล้างท าความสะอาดได้ง่าย มีระบบรวบรวมและป้องกันน้ า
ชะมูลฝอยไหลปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม 

  (๒) มีการท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูล
ฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ต้องตั้งอยู่ในบริเวณที่เหมาะสม สะดวกต่อการขนย้ายและไม่กีดขวาง
เส้นทางจราจร แยกเป็นสัดส่วนเฉพาะ พ้ืนฐานเรียบ มั่นคง แข็งแรง ท าความสะอาดง่าย มีรางหรือท่อ
ระบายน้ าทิ้งหรือระบบบ าบัดน้ าเสีย เพ่ือรวบรวมน้ าเสียไปจัดการตามที่กฎหมายก าหนด และอยู่ห่างจาก
แหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและสถานที่ประกอบหรือปรุงอาหารตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 

  ข้อ ๑2 ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท ทิ้งมูลฝอยในที่สาธารณะและสถานสาธารณะ นอกจากถ่าย  เททิ้งในภาชนะ
รองรับมูลฝอยที่ราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให้ 

  ข้อ 13 การเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปให้บรรจุไว้ในอุปกรณ์หรือยานพาหนะซึ่งกันน้ าและปิดอย่างมิดชิด 
รวมทั้งจัดการป้องกันไม่ให้มูลฝอยทั่วไป น้ า หรือสิ่งอ่ืนอันเกิดจากมูลฝอยทั่วไปตกหล่นรั่วไหลออกจาก
อุปกรณ์หรือยานพาหนะนั้น และต้องด าเนินการอย่างรวดเร็ว โดยระมัดระวังไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ
การจราจร สุขภาพ อนามัย หรือคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 ข้อ 14 ในกรณีท่ีผู้ด าเนินการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปจัดให้มีสถานที่คัดแยกมูลฝอยต้องด าเนินการให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้ 

  (๑) เป็นพื้นที่เฉพาะ มีขนาดเพียงพอ เหมาะสม สามารถรองรับมูลฝอยที่จะน าเข้ามาคัดแยกได้ มีการ
รักษาบริเวณโดยรอบให้สะอาดและเป็นระเบียบอยู่เสมอ 

  (๒) มีแสงสว่างเพียงพอสามารถมองเห็นวัตถุต่าง ๆ ได้ชัดเจน 
   (๓) มีการระบายอากาศเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
  (4) จัดให้มีห้องน้ า ห้องส้วม อ่างล้างมือที่สะอาด เพียงพอ ส าหรับใช้งานและช าระล้าง 
  (๕) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค 
   (๖) มีการป้องกันฝุ่นละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือการด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญ 

หรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด 
   (๗) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และมีการบ ารุงรักษาให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา 
  (๘) มีระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย และน้ าทิ้งที่ระบายออกสู่ภายนอกเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

คุณภาพน้ าทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนดในกรณีวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มชุมชนด าเนินการคัดแยกมูล
ฝอยในลักษณะที่ไม่เป็นการค้าหรือแสวงหาก าไร ต้องแจ้งราชการส่วนท้องถิ่นที่วิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่ม
ชุมชนนั้นตั้งอยู่ และให้ราชการส่วนท้องถิ่นก ากับดูแลการด าเนินการให้ถูกต้อง และถูกสุขลักษณะ 

 ข้อ 15 ผู้ด าเนินการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานซึ่งท าหน้าที่เก่ียวกับการเก็บรวบรวม
และคัดแยกมูลฝอย และขนมูลฝอย โดยต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว อุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานอุปกรณ์และ
เครื่องมือป้องกันอัคคีภัย ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลไว้ประจ ารถขนมูลฝอยด้วย ผู้ปฏิบัติงานตาม
วรรคหนึ่ง ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี และได้รับความรู้ด้านอนามัยและความปลอดภัยในการ
ท างาน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 



๑๐ 

นายสมชาย ข้อ 16 ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการ หรือผู้ครอบครองโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นแหล่งก าเนิดมูล
ฝอยทิ้งสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว หรือของเสียทั้งหมดที่เกิดข้ึนจากการประกอบกิจการโรงงาน ของเสียจาก
วัตถุดิบ ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ และของเสียอันตราย
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานปะปนกับมูลฝอยทั่วไปตามเทศบัญญัตินี้ 

 ข้อ 17 ผู้ด าเนินการขนมูลฝอยทั่วไป ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้ 
  (๑) แยกขนมูลฝอยและขนตามวัน เวลา สถานที่ และเส้นทางการเก็บและขนมูลฝอยที่ราชการส่วน

ท้องถิ่นก าหนดตามข้อ 20 
  (๒) จัดให้มีมาตรการควบคุมก ากับการขนมูลฝอยเพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งมูลฝอย 
  (๓) ใช้ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปที่มีลักษณะตามที่ก าหนดในข้อ ๒6 และต้องดูแลยานพาหนะดังกล่าว

ที่ใช้ในการขนมูลฝอยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้ 
     (ก) มีการล้างท าความสะอาดยานพาหนะและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการขนมูลฝอยเป็นประจ าทุกวัน 

โดยสถานที่ล้างท าความสะอาดดังกล่าวต้องมีลักษณะเป็นพื้นเรียบ แข็งแรง ทนทานมีความลาดเอียง น้ า
ไม่ท่วมขัง ท าความสะอาดง่าย มีรางหรือท่อระบายน้ าเสียหรือระบบบ าบัดน้ าเสียเพื่อรวบรวมน้ าเสียไป
จัดการตามที่กฎหมายก าหนด และมีการป้องกันเหตุร าคาญและผลกระทบต่อสุขภาพ 

      (ข) จัดให้มีบริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปมีขนาดกว้างขวางเพียงพอและมีการดูแลท า
ความสะอาดบริเวณดังกล่าวเป็นประจ า 

 ข้อ 18 ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
  (๑) ตัวถังบรรจุมูลฝอยมีความแข็งแรงทนทาน ไม่รั่วซึม มีลักษณะปกปิด ง่ายต่อการบรรจุขนถ่าย และท า

ความสะอาด ระดับตัวถังไม่สูงเกินไปหรืออยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน    ในขณะขน
ถ่ายมูลฝอย 

  (๒) มีการป้องกันหรือติดตั้งภาชนะรองรับน้ าจากมูลฝอยเพ่ือมิให้รั่วไหลตลอดการปฏิบัติงาน และ
สามารถน าน้ าเสียจากมูลฝอยไปบ าบัดในระบบบ าบัดน้ าเสีย 

 (๓) มีสัญลักษณ์หรือสัญญาณไฟติดไว้ประจ ายานพาหนะชนิดไม่ก่อให้เกิดความร าคาญสามารถ มองเห็น
ได้ในระยะไกล และเปิดให้สัญญาณตลอดเวลาในขณะที่ปฏิบัติงาน กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้รับมอบ
จากราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นผู้ด าเนินการเก็บขนหรือก าจัดมูลฝอยทั่วไปภายใต้การดูแลของราชการส่วน
ท้องถิ่น ให้บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นแสดงชื่อราชการ ส่วนท้องถิ่นด้วยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็น
ได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้าน   ของยานพาหนะขนมูลฝอย พร้อมกับแสดงแผ่นป้าย
ขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคล หรือนิติบุคคลนั้นไว้ที่
ยานพาหนะขนมูลฝอยในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน กรณีบุคคลหรือนิติ
บุคคลซึ่งได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ผู้ได้รับอนุญาตแสดง   ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคล เลขที่
ใบอนุญาตของบริษัทด้วยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสอง
ด้านของยานพาหนะขนมูลฝอย พร้อมกับแสดงแผ่นป้ายขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ระบุชื่อ ที่อยู่ 
หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นไว้ที่ยานพาหนะขนมูลฝอยในบริเวณ  ที่บุคคลภายนอก
สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

 



๑๑ 

นายสมชาย หมวดที่ ๒ การก าจัดมูลฝอยท่ัวไป 
 ข้อ 19 ประโยชน์ในการก าจัดมูลฝอยทั่วไป ให้คัดแยกมูลฝอยที่จัดเก็บได้ออกเป็นมูลฝอยที่ย่อยสลายง่าย 

มูลฝอยที่ย่อยสลายยาก และมูลฝอยที่ไม่ย่อยสลาย ก่อนน าไปก าจัด ทั้งนี้การก าจัดให้ท าตามความ
เหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพและคุณสมบัติของมูลฝอยนั้น หรือสอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม และ
ระมัดระวังให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน และสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด  ในการด าเนินการตามวรรค
หนึ่ง ให้ราชการส่วนท้องถิ่นส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมและสามารถพ่ึงพา
ตนเองในการก าจัดมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด 

  ข้อ 20 การก าจัดมูลฝอยทั่วไป ให้ด าเนินการตามวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีดังนี้ 
   (๑) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
   (๒) การหมักท าปุ๋ยหรือก๊าซชีวภาพ 
  (๓) การก าจัดด้วยพลังงานความร้อน 
  (๔) การแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงหรือพลังงาน 
   (๕) วิธีอ่ืนตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด หรือคณะกรรมการจังหวัดให้ค าแนะน าการด าเนินการตาม

วรรคหนึ่ง คณะกรรมการจังหวัดอาจให้ค าแนะน าราชการส่วนท้องถิ่นตามที่เห็นสมควร 
  หมวด ๓ การมอบหมายให้เก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอย 
  ข้อ 21 การมอบหมายให้เก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดการมูลฝอย 
 หมวด ๔ การด าเนินการ ใช้ และหาประโยชน์ 
 ข้อ 22 การด าเนินการใช้ และหาประโยชน์ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยการจัดการมูลฝอย 
 หมวด ๕  ใบอนุญาต 
  ข้อ 23 ผู้ใดประสงค์จะด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน ก าจัดหรือหาประโยชน์จากการจัดการมูลฝอย

ทั่วไปโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่น 

 ใบอนุญาตที่ออกให้ตามวรรคหนึ่งให้มีอายุดังต่อไปนี้ 
   (๑) ใบอนุญาตการรับท าการเก็บและขนมูลฝอยให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
   (๒) ใบอนุญาตการก าจัดมูลฝอยให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
   (๓) ใบอนุญาตการหาประโยชน์จากการจัดการมูลฝอยให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต ผู้ใดได้รับ 

ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ถือว่าได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขแล้ว 
 ข้อ 24 ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๓5 ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนดไว้ท้าย

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับแสดงเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 
 (๑) บัตรประจ าตัวประชาชน 
 (๒) ส าเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบกิจการ (ที่ดิน/อาคาร/ยานพาหะ) 
  (๓) หนังสือยินยอมรับก าจัดจากสถานประกอบกิจการก าจัดมูลฝอย (กรณีท่ีส่งไปก าจัดที่อ่ืน) 
  (๔) หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (กรณีที่กฎหมายก าหนด) 
   (๕) หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (กรณีท่ีกฎหมายก าหนด) 
   (๖) ใบมอบอ านาจ (กรณีที่มีการมอบอ านาจ) 
  (๗) หลักฐานอื่นที่จ าเป็น 



๑๒ 

นายสมชาย ข้อ 25 เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการทันที หากไม่สามารถด าเนินการได้ 
ในขณะนั้น ให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเดิมภายในระยะเวลาที่
ก าหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาต 
หรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายใน 15 วันท าการ นับแต่วัน
ได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตาม  ที่ก าหนดในเทศบัญญัตินี้ ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่
เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต หรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรค
สอง ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุก  เจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณา รอง
นายกเทศมนตรีฯ     แล้วเสร็จ พร้อมส าเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง 

 ข้อ 26 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว 

 ข้อ 27 การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุ ใบอนุญาต ผู้ที่ยื่น
ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ทันก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ถ้าประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป และได้มายื่น
ขอต่ออายุใบอนุญาตพร้อมเสียค่าธรรมเนียมภายในก าหนดหกสิบวัน (หรือตามที่เห็นสมควร) นับแต่วันที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุแล้ว ให้ถือว่าได้ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ก าหนด และการประกอบ
กิจการในระหว่างนั้นให้ถือเสมือนว่าเป็นการด าเนินการของผู้รับใบอนุญาต แต่เมื่อได้รับอนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาต ผู้นั้นจะต้องเสียค่าปรับเพ่ิมอีกร้อยละยี่สิบของค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตหากพ้นก าหนด
หกสิบวันต้องด าเนินการขอใบอนุญาตใหม่ 

 ข้อ 28 ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

 ข้อ 29 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระท่ีส าคัญให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นค าขอรับ
ใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดตามแบบที่
ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
(1)ในกรณีใบอนุญาตสูญหายให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงา
เจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
 (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระท่ีส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน า
ใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

 หมวด ๖ ค่าธรรมเนียม  
  ข้อ 30 ให้ราชการส่วนท้องถิ่นที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอย และค่าธรรมเนียม

การออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดไว้เทศบัญญัตินี้ 
  หมวด 7 บทก าหนดโทษ 
  ข้อ 31 ผู้ใดฝ่าฝืนค าสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษตาม

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๐ (๒) ก าหนด
โทษปรับผู้ละเมิดเทศบัญญัตินี้ ไม่เกินหนึ่งพันบาท 

 



๑๓ 

นายสมชาย หมวด 8 บทเฉพาะกาล 
 ข้อ 32 บรรดาใบอนุญาตประกอบกิจการ ซึ่งได้ออกก่อนวันประกาศใช้เทศบัญญัตินี้  ให้คงใช้ได้ต่อไปจน

สิ้นอายุใบอนุญาตนั้นและให้ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  ประกาศ ณ  วันที่  (ลงชื่อ)  ว่าที่ร้อยตรี ด ารงศักดิ์  
ขวัญชัย นายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า -เห็นชอบ (ลงชื่อ)  ตามเอกสารที่แนบให้ทุกท่านครับ  

ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  มีข้อเสนอหรือต้องการแก้ไข  เชิญครับ หากไม่มี ขอมติที่ประชุมสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบอนุมัติเมื่อที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง)เทศบัญญัติต าบลป่าก่อ
ด าเรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ............ 

มติที่ประชุม       - รับรอง  11 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา)     

ที่ประชุม            เห็นชอบรับ (ร่าง)เทศบัญญัติต าบลป่าก่อด าเรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ............ 

นายสมชาย        เรียนท่านประธาน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าทุกท่าน ระเบียบวาระท่ี 3.1.1 ว า ร ะที่  
1 ขั้นรับหลักการ ต่อสภาเทศบาล ญัตติขอความเห็นชอบ 2.(ร่าง) เทศบัญญัติต าบล  ป่าก่อด า เรื่อง การ
ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ................. 

 หลักการ ให้มีเทศบัญญัติ ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 เหตุผล 
 โดยที่การด าเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ของประชาชน และก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สมควรก าหนดประเภทของกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพให้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่น ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไป 
ส าหรับให้ผู้ด าเนินกิจการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ด าเนินกิจการและ 

 มาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ด าเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ด าเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จึงตราเทศบัญญัตินี้ 

 (ร่าง) เทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ................. 
  โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ประกอบมาตรา ๓2 มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ 
มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐เทศบาลต าบลป่าก่อด า โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า และ
ผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงราย จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้   

 ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า“เทศบัญญัติต าบลป่าก่อด าเรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ            
พ.ศ.........” 

 ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลป่าก่อด านับแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ 
ส านักงานเทศบาลต าบลป่าก่อด าแล้วเจ็ดวัน  บรรดา ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วน
ที่ตราไว้แล้วตามเทศบัญญัติต าบล   ป่าก่อด า เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 
2543 ให้ใช้ได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ และให้ใช้ได้จนกว่าจะประกาศ ระเบียบหรือค าสั่งที่
ออกโดยเทศบัญญัติ 

 ข้อ 3 นับตั้งแต่วันที่เทศบัญญัตินี้มีผลบังคับเป็นต้นไป ให้ยกเลิกเทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า เรื่อง การ
ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2543 บรรดาเทศบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่ง
อ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 

 ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้   



๑๔ 

นายสมชาย  “สถานประกอบกิจการ”หมายความว่า สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม   

   “ผู้ด าเนินกิจการ”หมายความว่า  เจ้าของ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินการของสถาน ประกอบ
กิจการนั้น   

  “ผู้ปฏิบัติงาน”หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ   
  “มลพิษทางเสียง”หมายความว่า สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบ 

กิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน   
  “มลพิษทางอากาศ”หมายความว่า สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน ประกอบ

กิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนชน   
  “มลพิษทางน้ า”หมายความว่า สภาวะของน้ าทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบ 

กิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนชนตัวอย่างข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นตาม   

  “มลพิษทางแสง”หมายความว่าสภาวะของแสงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบ กิจการ
ที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 

 “มลพิษทางความร้อน”หมายความว่า สภาวะของความร้อนอันเกิดจากการประกอบกิจการของ สถาน
ประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน   
“มลพิษทางความสั่นสะเทือน”หมายความว่า สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจากการประกอบ 
กิจการของสถานประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน  

 “ของเสียอันตราย”หมายความว่า มูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ าเสีย อากาศเสีย มลสาร หรือสิ่งอ่ืนใด ที่ปนเปื้อน
สารพิษอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมี ผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน   

   “วัตถุอันตราย”หมายความว่า วัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย   
 “ราชการส่วนท้องถิ่น”หมายความว่า เทศบาลต าบลป่าก่อด า 
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า 
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ กระทรวง

สาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕   
  ข้อ 5 ให้นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลป่าก่อด า เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มี

อ านาจ    ออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
  หมวด ๑ บททั่วไป 
 ข้อ 6 ให้กิจการประเภทต่าง  ๆ ดังต่อไปนี้ เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่น   
 ๑. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง   
            (๑) การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด   
            (๒) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะท านองเดียวกัน เพ่ือให้ 

ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการใน
ทางตรง     หรือ ทางอ้อม หรือไม่ก็ตาม   

  ๒. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์   
            (๑) การฆ่า หรือช าแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร เร่ขาย หรือขายในตลาด   
            (๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ 58 ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตาม   
            (๓) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป  



๑๕ 

 นายสมชาย (๔) การเค่ียวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์   
            (๕) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก เขา หนัง ขนสัตว์ หรือ

ส่วนอื่น ๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อเป็นอาหาร   
            (๖) การผลิต โม่ ป่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระท าอ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืช หรือส่วนหนึ่งส่วนใด ของ

สัตว์หรือพืชเพ่ือเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์ 
         (๗) การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง   
  ๓. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ าดื่ม ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขาย 

ในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน   
            (1) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าพริกแกง น้ าพริกปรุงส าเร็จ เต้าเจี้ยว ซีอ๊ิว น้ าจิ้มหรือซอส ปรุงรส

ชนิด ต่าง ๆ   
            (2) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า    ปลาส้ม

ปลาจ่อมแหนม หม่ าไส้กรอก กะปิ น้ าปลา หอยดอง น้ าเคย น้ าบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ  ที่
คล้ายคลึงกัน   

            (๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อิ่ม จากผัก ผลไม้ หรือพืชอย่างอ่ืน   
            (๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด นึ่ง ต้ม ตุ๋นเคี่ยว กวน  ฉาบ 

ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธีอ่ืนใด   
  (๕) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น   
            (๖) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ  เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้นเกี้ยมอ๋ี  เนื้อสัตว์

เทียม หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน   
  (๗) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี้ พาสตา หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน   
  (๘) การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอื่น ๆ   
           (๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ านม หรือผลิตภัณฑ์จากน้ านมสัตว์   
           (๑๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย ผลิตภัณฑ์เนยเทียม  และ

ผลิตภัณฑ์เนยผสม   
           (๑๑) การผลิตไอศกรีม   
           (๑๒) การค่ัว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ   
           (๑๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ   
           (๑๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอททิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์ น้ าส้มสายชู ข้าวหมาก  น้ าตาล

เมา   
           (๑๕) การผลิตน้ ากลั่น น้ าบริโภค น้ าดื่มจากเครื่องจ าหน่ายอัตโนมัติ   
           (๑๖) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ าแข็งวอย่างร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตาม   
  (๑๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าอัดลม น้ าหวาน น้ าโซดา น้ าจาก พืช ผัก ผลไม้เครื่องดื่ม               

ชนิดต่าง ๆ   บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด  (๑๘) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุ
กระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด   

          (๑๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร   
          (๒๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าตาล น้ าเชื่อม   
           (๒๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ 
           (๒๒) การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้ าที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น   
           (๒๓) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร   
           (๒๔) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร   



๑๖ 

นายสมชาย ๔. กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์  เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์ท าความ
สะอาด   

          (๑) การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา   
           (๒) การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องส าอาง รวมทั้งสบู่ที่ใช้กับร่างกาย   
          (๓) การผลิต บรรจุส าลี ผลิตภัณฑ์จากส าลี   
          (๔) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมส าเร็จรูป   
          (๕) การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ ายาท าความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดต่าง ๆ   
 ๕. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร   
          (๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ ามันจากพืช   
          (๒) การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ   
          (๓) การผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้งมันส าปะหลัง แป้งสาคู แป้งจากพืช หรือแป้งอ่ืน ๆ ในท านอง เดียวกัน   
          (๔) การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม   
          (๕) การผลิตยาสูบ   
          (๖) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช   
          (๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่น าไปผลิตปุ๋ย  
  (๘) การผลิตเส้นใยจากพืช   
  (๙) การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันส าปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด   
 ๖. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่   
          (๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ ด้วยโลหะหรือแร่   
          (๒) การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑)   
          (๓) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักร หรือก๊าซ หรือไฟฟ้า  ยกเว้น

กิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑)   
          (4) การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอ่ืนใดยกเว้นกิจการ   ที่ได้รับ

ใบอนุญาตใน ๖ (๑)   
           (๕) การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑)   
           (๖) การท าเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่   
   ๗. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล   
           (๑) การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์   
           (๒) การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
  (๓) การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ หรือ อุปกรณ์

ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์  เครื่องจักร หรือเครื่องกล   
  (๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการหรือจ าหน่าย และ ในการ

ประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย   
           (๕) การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์  
  (๖) การผลิต สะสม จ าหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่ 
          (๗) การจ าหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์ หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ   
          (๘) การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์   
          (๙) การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร 

หรือเครื่องกลเก่า   
 



๑๗ 

นายสมชาย ๘. กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ   
          (๑) การผลิตไม้ขีดไฟ   
          (๒) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ท าค้ิว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร   
          (๓) การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งส าเร็จสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์จากไม้ หวาย  ชาน

อ้อย   
          (๔) การอบไม้   
          (๕) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป   
          (๖) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดด้วยกระดาษ   
          (๗) การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ   
          (๘) การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน   
 ๙. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ   
          (๑) การประกอบกิจการ สปาเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย ว่าด้วย

สถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ   
          (๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด   
 (๓) การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๙ (๑)  หรือใน

สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมาย ว่า
ด้วยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ   

            (4) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ าอบไอน้ า อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับ ใบอนุญาต
ใน  ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการ เพ่ือ
สุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ   

           (๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพ่ือให้บริการพักชั่วคราว ส าหรับ คน
เดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการอ่ืนในท านองเดียวกัน 

  (๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่าหรือกิจการอ่ืน ในท านอง
เดียวกัน   

          (๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ   
          (๘) การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นร า ร าวง รองแง็ง ดิสโกเธค คาราโอเกะหรือตู้เพลง หรือการ

แสดงอื่น ๆ ในท านองเดียวกัน   
          (๙) การประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจการอ่ืน  ๆ ในท านองเดียวกัน เว้นแต่ เป็นการ ให้บริการที่

ได้รับใบอนุญาตใน ๙ (๑)   
          (๑๐) การประกอบกิจการการเล่นสเก็ต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่น ๆ ในท านองเดียวกัน   
 (๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วย การ

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการ   
เพ่ือสุขภาพ   

          (๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกก าลังกาย   
          (๑๓) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ าหนัก   
          (๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม   
          (๑๕) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์   
 (๑๖) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ   
          (๑๗) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์หรือ สิ่งแวดล้อม   
          (๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย   



๑๘ 

นายสมชาย (๑๙) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบ้านของผู้รับบริการ   
          (๒๐) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ   
          (๒๑) การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้ า ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ชั่วคราว   
 ๑๐. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ   
           (๑) การปั่นด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก   
  (๒) การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย นุ่น หรือใยสังเคราะห์    
  (๓) การปั่นฝ้าย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร   
            (๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน  ๆ ด้วยเครื่องจักร   
            (๕) การเย็บ ปักผ้า หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วยเครื่องจักร   
            (๖) การพิมพ์ผ้า และสิ่งทออ่ืน  ๆ   
            (๗) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร   
            (๘) การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือสิ่งทออ่ืน  ๆ   
  ๑๑. กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
  (๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา   
           (๒) การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหิน ด้วยเครื่องจักร   
           (๓) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง   
  (๔) การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด โม่ บดหรือย่อย  ด้วย

เครื่องจักร ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๑๑ (๒)   
           (๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง   
            (๖) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ  เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ   
           (๗) การผลิตชอล์ก ปูนปาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน   
           (๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม   
           (๙) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว   
           (๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย   
           (๑๑) การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว   
           (๑๒) การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก แก้ว หิน หรือวัตถุอื่นใดยกเว้นกิจการ ที่ได้รับ

ใบอนุญาตใน ๖ (๕)   
 ๑๒. กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่าง  ๆ   
           (๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดส์ หรือสารตัวท าละลาย   
          (๒) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ   
 (๓) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม   
          (๔) การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก   
          (๕) การพ่นสี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๗ (๑)   
          (๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์เบเกอร์ไลท์ หรือ วัตถุที่

คล้ายคลึงตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 63                                      
          (๗) การโม่ สะสม หรือบดชัน   
          (๘) การผลิตสีหรือน้ ามันผสมสี   
 (๙) การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์   
          (๑๐) การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง   
          (๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง   



๑๙ 

นายสมชาย (๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง   
          (๑๓) การผลิตน้ าแข็งแห้ง   
 (๑๔) การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง    
 (๑๕) การผลิตแชลแล็ค หรือสารเคลือบเงา   
          (๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารก าจัดศัตรูพืชหรือพาหะน าโรค 
 (๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว   
 ๑๓. กิจการอื่น ๆ   
          (๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร   
          (๒) การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า   
 (๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง   
          (๔) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร   
          (๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช ารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้   
          (๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า   
          (๗) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพ่ือน าไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ ใหม่   
          (๘) การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใช่สิ่งทอ   
          (๙) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา             
  (๑๐) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร   
          (๑๑) การให้บริการควบคุมป้องกันและก าจัดแมลง หรือสัตว์พาหะน าโรค   
          (๑๒) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง   
          (๑๓) การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล   
  ข้อ 7 ผู้ด าเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องควบคุมภายในท้องถิ่นต้องด าเนินการให้เป็นไป ตาม

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดตามเทศบัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออก
ตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม สถานประกอบกิจการที่
ตั้งอยู่ในท้องที่ที่กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุม อาคารมีผลใช้บังคับ สถาน
ประกอบกิจการที่เป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรือสถานประกอบกิจการที่มี การประกอบ
กิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย  แล้วแต่
กรณี   
หมวด ๒ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปส าหรับให้ผู้ด าเนินกิจการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือ
สุขลักษณะของสถานที่ ที่ใช้ด าเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ 
ส่วนที่ 1    สถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล   
ข้อ 8 สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจากศาสนสถาน โรงพยาบาล สถานศึกษา สถานเลี้ยงเด็ก  
สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยพักฟ้ืนหรือผู้พิการ หรือสถานที่อ่ืนใด ที่ต้องมีการคุ้ มครองสุขภาพของ
ประชาชนเป็นพิเศษ ซึ่งจะต้องไม่อยู่ในระยะที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนหรือต้องจัดให้มี
ระบบป้องกัน ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงลักษณะและประเภทของ
สถานประกอบกิจการความในวรรคหนึ่งและวรรคสองไม่ใช้บังคับกับสถานประกอบกิจการที่เป็นโรงงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน   

 
 
 
 



๒๐ 

นายสมชาย ข้อ 9 สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องเป็นอาคารที่มีความมั่นคง แข็งแรงและเหมาะสมที่จะ 
ประกอบกิจการที่ขออนุญาตได้ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง   

           ทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ หรือทางออกฉุกเฉินให้มีลักษณะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและ 
กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง มีแสงสว่างเพียงพอและมีป้ายหรือเครื่องหมายแสดง
ชัดเจน โดย ทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง   

 ข้อ 10 สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศ  ให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืนที่ เกี่ยวข้อง   

 ข้อ 11 สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องมีห้องน้ าและห้องส้วม ตามแบบและจ านวนที่ก าหนด ใน
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ใน
สภาพ ที่ถูกสุขลักษณะเป็นประจ าทุกวัน ดูแลรักษาความสะอาดให้ถูกต้องตามสุขลักษณะและอนามัย  
เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย และไม่ก่อให้เกิดเหตุร าคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ   
ข้อ ๑7 สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีน้ าดื่มสะอาดที่มีคุณภาพไม่ต่ ากว่าเกณฑ์คุณภาพน้ าบริโภค ของ
กรมอนามัยส าหรับผู้ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอทุกวัน รวมทั้งจัดให้มีภาชนะรองรับน้ าดื่มที่สะอาดและ
ปราศจาก สิ่งปนเปื้อนท่ีอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และสถานที่ตั้งน้ าดื่มและลักษณะการน าน้ ามาดื่มต้อง
ไม่เกิดการปนเปื้อน จากสิ่งสกปรกหรือสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   

 ข้อ ๑8 สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีน้ าใช้ที่มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมต่อการประกอบ กิจการ
นั้น ๆ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงน้ าที่ใช้ในกระบวนการผลิต   

 ส่วนที่ 2  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการป้องกันเหตุร าคาญ 
   ข้อ ๑9 สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการท างานและปฏิบัติให้เป็นไป ตาม

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท า งานและกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง   

 ข้อ 20 สถานประกอบกิจการที่มีการด าเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายต้องมีสถานที่ที่ปลอดภัยส าหรับ 
เก็บรักษาตถุอันตราย หรือสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะตามกฎหมายว่า
ด้วยวัตถุอันตราย และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง   

 ข้อ 21 สถานประกอบกิจการที่ผู้ปฏิบัติงานอาจเปรอะเปื้อนจากสารเคมี วัตถุอันตรายหรือสิ่งอ่ืนใด อัน
อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องจัดให้มีที่ช าระร่างกายฉุกเฉินและที่ล้างตาฉุกเฉินตามความจ าเป็นและ 
เหมาะสมกับคุณสมบัติของสารเคมี วัตถุอันตราย หรือสิ่งอ่ืนใดอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และขนาด
ของการ ประกอบกิจการตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย และ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง   

 ข้อ ๒2 สถานประกอบกิจการต้องใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือเครื่องจักรที่มีสภาพที่ปลอดภัยส าหรับ การใช้
งานในสถานประกอบกิจการ และต้องมีการติดตั้งในลักษณะที่แข็งแรง มั่นคงและปลอดภัย โดยมีระบบ 
ป้องกันอันตราย และป้ายค าเตือนหรือค าแนะน าในการป้องกันอันตรายจากอุปกรณ์ เครื่องมื อ หรือ
เครื่องจักรนั้น  ทั้งนี้ การจัดวางหรือการจัดเก็บอุปกรณ์ เครื่องมือหรือเครื่องจักรต้องเป็นระเบียบไม่กีด
ขวางทางเดินและการ ปฏิบัติงาน และต้องมีการดูแล ตรวจสอบและบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา   

 ข้อ ๒3 สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยความ 
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นเพ่ือคุ้มครองสุขภาพ
ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ    

 ข้อ ๒4 สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียง มลพิษทาง อากาศ 
มลพิษทางน้ า มลพิษทางแสง มลพิษทางความร้อน มลพิษทางความสั่นสะเทือนของเสียอันตรายหรือมีการ
ใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตรายจะต้องด าเนินการควบคุมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุร าคาญ
หรืออาจเป็น อันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกับ
เหตุนั้น 



๒๑ 

นายสมชาย  หมวด ๓   ใบอนุญาต 
ข้อ ๒5 เมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการ ที่ต้องมี
การควบคุมภายในท้องถิ่นในลักษณะที่เป็นการค้า  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ใน
การออกใบอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจก าหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ    เพ่ือ
ป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่ก าหนดไว้โดยทั่ วไปในเทศบัญญัตินี้ก็ได้  
ใบอนุญาตให้ใช้ได้ส าหรับกิจการประเภทเดียวและส าหรับสถานที่แห่งเดียว   

 ข้อ ๒6 ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ด าเนินกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่นในลักษณะที่เป็นการค้า 
จะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับแสดงเอกสารและหลักฐาน
ดังต่อไปนี้   

          (๑) บัตรประจ าตัวประชาชน   
 (๒) ส าเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบกิจการ (ท่ีดิน/อาคาร/ยานพาหะ)    
          (๔) หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (กรณีที่กฎหมายก าหนด)   
          (๕) หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (กรณีที่กฎหมายก าหนด)   
          (๖) ใบมอบอ านาจ (กรณีที่มีการมอบอ านาจ)   
   (๗) หลักฐานอื่นที่จ าเป็น 
 ข้อ ๒7 เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบ ความ

ถูกต้องของค าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วนให้เจ้าพนักงาน 
ท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการ หากไม่สามารถด าเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดท า
บันทึก ความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่น  ค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย  เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมี
หนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล  ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอ
ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนดในเทศบัญญัตินี้  ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้
ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้องงมีหนังสือ แจ้ง การขยายเวลาและ
เหตุจ าเป็น แต่ล่ะครั้งให้ผู้ขออนุญาตก าหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้ แล้วนั้น แล้วแต่
กรณี ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอทราบ ถึงเหตุ
แห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ 

 ข้อ ๒8 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาต จาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่น  เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว   

 ข้อ ๒9 บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้
เพียงในเขตเทศบาลต าบลป่าก่อด าเท่านั้นการขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่ง
ไม่ต่อ อายุใบอนุญาต   

 ข้อ 30 ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ 
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ   

 ข้อ ๓1 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นค า
ขอรับใบแทน ใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด ตาม
แบบที่ก าหนดไว้ท้าย    เทศบัญญัตินี้  การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขดังต่อไปนี้   
(1)ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการแจ้งความ   ต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
 



๒๒ 

นายสมชาย (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย  หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาต  
น าใบอนุญาตเดิมเท่าท่ี เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย   

 ข้อ ๓2 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบท แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ ใน
ใบอนุญาต    ในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้  เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอ านาจ  สั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน   

 ข้อ 3๓ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต   
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก  

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

หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการ
ตามที่ได้รับใบอนุญาต ตามเทศบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตราย
อย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารง
ชีพของประชาชน    

 ข้อ ๓4 ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ 
ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค าสั่งโดยทางไปรษณีย์
ตอบรับ หรือให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของผู้รับ
ใบอนุญาต และให้ถือว่า ผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึง หรือวันปิดค าสั่ง 
แล้วแต่กรณี   

 ข้อ ๓5 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
อีก ไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

 หมวด ๔ ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 
ข้อ ๓6 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามบัญชีค่าธรรมเนียมที่ก าหนดไว้ 
ท้ายเทศบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตส าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อน
ใบอนุญาตสิ้นอายุส าหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสีย
ค่าธรรมเนียม ภายในเวลาที่ก าหนด ให้ช าระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้าง
ช าระ เว้นแต่ผู้ได้รับ ใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนด การเสียค่าธรรมเนียม
ครั้งต่อไป  ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 
สองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้  ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสีย
ค่าธรรมเนียมและ ค่าปรับจนครบจ านวน   

 ข้อ ๓7 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของ เทศบาลต าบลป่าก่อด า   
หมวด ๕ บทก าหนดโทษ 
ข้อ ๓8 ผู้ใดฝ่าฝืนค าสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๐ (๒) ก าหนดโทษปรับผู้ละเมิด
เทศบัญญัตินี้ ไม่เกินหนึ่งพันบาท 

 หมวด 6 บทเฉพาะกาล 
 ข้อ 39 บรรดาใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งได้ออกก่อนวันประกาศใช้เทศ

บัญญัตินี้ ให้ คงใช้ได้ต่อไปจนสิ้นอายุใบอนุญาตนั้นและให้ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  ประกาศ ณ  วันที่  
(ลงชื่อ)   ว่าที่ร้อยตรี ด ารงศักดิ์  ขวัญชัย นายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า -เห็นชอบ (ลงชื่อ)  ตามเอกสาร
ที่แนบท้ายให้ทุกท่านรับจะเป็นตารางค่าธรรมเนียม ครับ  



๒๓ 

ประธานสภา   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  มีข้อเสนอหรือต้องการแก้ไข  เชิญครับ หากไม่มี ขอมติที่ประชุม
สภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบอนุมัติเมื่อที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง)เทศบัญญัติต าบล
ป่าก่อด าเรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ............ 

นายพนัสพงศ์   เรียนท่านประธานที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าทุกท่าน คณะผู้บริหารเทศบาล
ต าบลป่าก่อด า และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่ผมได้ตรวจสอบซึ่งทั้ง 13 ฉบับ ผมเห็นว่ามีการพิมพ์
ผิดไม่มีการตรวจทานเอกสารให้ดี  อยากให้ทุกท่านตรวจสอบไปพร้อมกันครับ อยากให้พลิกไปยังหน้า 
14 บัญชีค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตท้ายเทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า เรื่อง  ควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ............  ข้อ 1 กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง (๑) การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการ
อนุบาลสัตว์ทุกชนิด ๑.๑) การเพาะพันธุ์สัตว์ ก. การเพาะพันธุ์สัตว์น้ า เช่น ปลา กบ ฯลฯ    จะมีข้อความ
แบบเดิมที่ซ้ ากัน   หน้า 15  ๑.๓) การอนุบาลสัตว์   ข. การอนุบาลสัตว์น้ า เช่น ปลา กบ ฯลฯ  ข้อ
แตกต่าง ผมเห็นว่าข้อความเดียวกันแต่ค่าธรรมเนียมแตกต่างกัน เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นข้อผิดพลาด และหน้า 
14 ข้อ   ง. การเลี้ยงสัตว์ปีก ห่าน เป็ด ไก่ นก ฯลฯ  - ตั้งแต่ 31 ตัว แต่ไม่เกิน  100 ตัว ความจริงต้อง
เป็น 51 ตัว แต่ไม่เกิน  100 ตัว ความจริงต้อง ขอให้ตรวจสอบให้ดีครับ ผมมีข้อสงสัยอีก 1 ประเด็น  
เป็นการเก็บค่าธรรมเนียม หน้า 16 ข้อ ๒) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ 
ได้แก่ ปลาร้าปลาเจ่า กุ้งเจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่ า ไส้กรอก กะปิ น้ าปลา หอยดอง น้ าเคย น้ าบูดู 
ไ ต ป ล า  ห รื อ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อ่ื น  ๆ  ที่ ค ล้ า ย ค ลึ ง กั น   ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง    ก . ก า ร ผ ลิ ต                                                       
ค่าธรรมเนียม 800 บาท  ข.การสะสม  สถานที่ประกอบการเนื้อที่ ไม่เกิน  25  ตารางเมตร                                                       
และสถานที่ประกอบการเนื้อที่เกิน 25 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน  50 ตารางเมตร    ค่าธรรมเนียมจะ
เพ่ิมขึ้นตามอัตราส่วน ข้อที่ผมสงสัยคือ ขอให้ทุกท่านพลิกไปที่หน้า 31 ข้อ (๔) การสะสม ผสมซีเมนต์ 
หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด บด โม่ หรือย่อย ด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการที่ได้รับ
ใบอนุญาตใน ๑๑ (๒)      ผมมีข้อเปรียบเทียบในเรื่อง  มีการสะสมและผลิตแต่ท าไมไม่เก็บค่า 
ค่าธรรมเนียม แต่กลับไปคิดสถานที่ประกอบการเนื้อที่ไม่เกินเท่าจ านวนที่ก าหนด หน้า 24 ข้อ (๙) การ
ตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันส าปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด มีเพียงแต่ค่าธรรมเนียมอย่างเดียว
คือ 1,500 บาท แต่การสะสมผลิตทางการเกษตร หรือยางพารากลับคิดค่าธรรมเนียมคิดเป็นตารางเมตร 
แต่ในข้อ 9 กลับคิดเป็นตารางเมตร และหน้า 29  ข้อ (๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกก าลังกาย 
ค่าธรรมเนียม 500 บาท ควรจะระบุหรือไม่ว่าเป็นประเภทไหนบ้าง เช่น ฟิตเนส สนามแบตมินตัน หรือ 
ข้อ (๑๓) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ าหนัก ควรจะแจ้งรายละเอียดที่ชัดเจนว่าเป็นแบบไหน ที่
เทศบาลสามารถเก็บค่าธรรมเนียมได้ หน้า 27 ข้อ 9 ผมเห็นว่าจะพิมพ์ซ้ ากับหน้า 28 ข้อ 3 เป็น
ข้อความเดียวกันเลยครับผมว่าควรจะด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องโดยการลบข้อความออกและตรวจสอบอีก
ครั้ง ผมเพียงแต่ยกตัวอย่างเป็นต้น ผมตรวจสอบบางส่วน ผมเห็นว่าน่าจะเกิดข้อผิดพลาดหลายจุด และ
หลายประเด็น ฝากไปยังคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมกันตรวจสอบให้
ถูกต้อง  ส าหรับผมมีเพียงเท่านี้ครับผมอยากให้ด าเนินการแก้ไขก่อนที่จะส่งไปอ าเภอ จังหวัด หรือ
ประกาศใช้ หากมีข้อผิดพลาด ผมคงจะรับหลักการไม่ได้ครับ ขอบคุณครับ 

 ประธานสภา   ทุกท่านรับทราบเกี่ยวกับการอภิปราย ของท่านพนัสพงศ์ ภิราษร ซึ่งฝากไปยังผู้จัดท าเอกสาร
ท่าน ผอ.กองสาธารณสุขฯ เชิญครับ 



๒๔ 

นางจารุณี   เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าทุกท่าน คณะผู้บริหารเทศบาลต าบล
ป่าก่อด า และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอรับไปแก้ไขแต่ขอชี้แจงในเรื่องการผลิตและการสะสม การเก็บ 
ข้อ ก.การผลิต จะมีเพียงเก็บการผลิตเท่านั้น ข.สะสม หมายถึง การซื้อมาเพ่ือสะสมและน าไปขายต่อ จะ
คิดเป็นตารางเมตร หน้า 27 กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ ข้อ 1 หมายถึง สปาเพ่ือสุขภาพ ข้อ 2 กิจการ
อาบอบนวด ต้องได้รับการอนุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการของทางจังหวัด ข้อ 3 การประกอบกิจการ
นวดเพ่ือสุขภาพ ข้อ 4 เกี่ยวกับการอบสมุนไพร อบไอน้ า แยกเป็นข้อปลีกย่อยเพื่อจะได้เก็บค่าธรรมเนียม
ได้ถูกต้อง ข้อ 5 กิจการเกี่ยวกับโรงแรม หน้า 31 ข้อ (๔) การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุ
ก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด โม่ บด หรือย่อย ด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๑๑ 
(๒)  เป็นการสะสมแต่ไม่มีการผลิต ยังไม่มีการแยกย่อย การผลิตซีเมนต์ต้องเป็นบริษัทใหญ่หากทางสภา
จะก าหนดการผลิต ซึ่งส่วนใหญ่ ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย ต้องเป็นการสะสมเพ่ือขายมากกว่า ขอชี้แจง
เพียงเท่านี้คะ                                                  

นายพนัสพงศ์   หน้า 27 ข้อ 9 ข้อ 1 และข้อ 3 ผมเห็นว่าเป็นลักษณะเดียวกันข้อความก็เหมือนกัน หรือมีการ
ผิดพลาดหรือไม่  

นางจารุณี   ข้อ 1 หมายถึง สปาเพ่ือสุขภาพ  ข้อ 3 หมายถึงนวดเพ่ือสุขภาพ ในส่วนราคาเราไม่ได้ลงท า
ประชาคมในเรื่องนี้ในส่วนของ สปา จะมีกิจกรรมหลายอย่างหากเราจะพิจารณาตามกฎหมายของ
สถานพยาบาลในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฏหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ  หาก
นวดเพ่ือสุขภาพจะมีนวดเพียงอย่างเดียว แต่สปาจะมีหลายอย่าง การค านวณค่าธรรมเนียมคิดในเรื่อง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากน้อยราคาก็จะต่างกัน  

ประธานสภา   ตามที่สมาชิกสภาเทศบาลได้สอบถามหมายถึง จ้อ 9 (1) การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ 
เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตาม กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบ
ประกอบการเพ่ือสุขภาพตาม กฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพกับ ข้อ (3) การประกอบ
กิจการนวดเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
หรือในสถานประกอบประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ข้อ
แตกต่างเป็นค าว่า นวดเพ่ือสุขภาพ กับ สปาเพ่ือสุขภาพ ค่าธรรมเนียมจึงแตกต่างกันแต่วรรคท้ายเว้นแต่
เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบประกอบการ
เพ่ือสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ สาระส าคัญประเด็นหลักส่วนใหญ่จะ
ถูกต้องทั้ง 13 ฉบับ ไม่มีส่วนใดขาดออกไปหรือว่าไม่สมบูรณ์ ส่วนของเนื้อหาข้อความ วรรคตอน การ
สะกดค า อาจจะมีการพิมพ์ผิดพลาดหรือสลับ คณะผู้บริหารรับปากแล้วว่าจะสั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยว
เพ่ือด าเนินการปรับปรุง แก้ไขในเรื่องของเนื้อหาค าถูกหรือผิดต่างๆ ให้สมบูรณ์ที่จะด าเนินการในขั้นตอน
ต่อไป เรียนให้สมาชิกสภาได้รับทราบ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  มีข้อเสนอเพ่ิมเติม หากไม่มี ขอมติที่
ประชุมสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบอนุมัติเมื่อที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง)เทศบัญญัติ
ต าบลป่าก่อด า เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการแต่งผม พ.ศ................... 

มติที่ประชุม       - รับรอง  11 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา)     
ที่ประชุม          เห็นชอบรับ (ร่าง)เทศบัญญัติต าบลป่าก่อด าเรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ           

พ.ศ............ 



๒๕ 

นายสมชาย        เรียนท่านประธาน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าทุกท่าน ระเบียบวาระท่ี 3.1.1 ว า ร ะที่  
1 ขั้นรับหลักการ ต่อสภาเทศบาล ญัตติขอความเห็นชอบ (ร่าง) เทศบัญญัติต าบล  ป่าก่อด า เรื่อง การ
ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการแต่งผม พ.ศ..............  บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบ 3.(ร่าง)เทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท
การแต่งผม  พ.ศ.............. 

     หลักการ  
 ให้มีเทศบัญญัติ ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการแต่งผม       
 เหตุผล 
 เนื่องจากเทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า เรื่อง การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการแต่ง

ผม พ.ศ. 2543 มีการบังคับใช้มาเป็นเวลานาน จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการปรับให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
และกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2536) เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมก ากับดูแลการประกอบกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการแต่งผม และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปส าหรับผู้ด าเนิน
กิจการ และมาตรการป้องกัน ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพ หรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ในการ
ด าเนินกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม ซึ่งการด าเนินการดังกล่าว เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ.2535 มาตรา 31 มาตรา 32 เทศบาลต าบลป่าก่อด า จึงเห็นสมควรตราพระราชบัญญัตินี้              

 (ร่าง) เทศบัญญัติต าบลป่าก่อด าเรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการ           
แต่งผม พ.ศ................ 

   โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติ ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการ
แต่งผม  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31 และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 เทศบาลต าบลป่าก่อด า โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า และโดยความเห็นชอบ
ของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1  เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ ประเภทการแต่งผม พ.ศ.................” 

 ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลป่าก่อด า นับแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ 
ส านักงานเทศบาลต าบลป่าก่อด าแล้วเจ็ดวัน บรรดา ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่
ตราไว้แล้วตามเทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการ
แต่งผม พ.ศ. 2543 ให้ใช้ได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ และให้ใช้ได้จนกว่าจะประกาศ ระเบียบ
หรือค าสั่งที่ออกโดยเทศบัญญัติ 

          ข้อ 3 นับตั้งแต่วันที่เทศบัญญัตินี้มีผลบังคับเป็นต้นไป ให้ยกเลิกเทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า เรื่อง การ
ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการแต่งผม พ.ศ. 2543 บรรดาเทศบัญญัติ กฎ 
ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง หรือประกาศอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว    ซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้
เทศบัญญัตินี้แทน 

 ข้อ 4  ในเทศบัญญัตินี้ 
 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า 
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข พ.ศ.2535 
 ข้อ 5  ผู้ประกอบกิจการแต่งผม ต้องปฏิบัติและจัดสถานที่ให้ถูกสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
 5.1 ต้องมีเครื่องหมายส าหรับสถานที่ ท าด้วยไม้ แก้ว กระเบื้องเคลือบ หรือวัสดุใดที่ถาวร ติดหรือตั้งไว้ใน

ที่ที่เห็นชัดเจน หน้าสถานที่รับจ้างแต่งผม 



๒๖ 

นายสมชาย 5.2  ต้องมีเครื่องใช้ที่จ าเป็น ดังนี้ 
 5.2.1  เก้าอ้ีนั่งหรือนอน ส าหรับผู้รับการแต่งผม ที่มั่นคงและสะอาด 
 5.2.2  ผ้าคลุมตัวสะอาด ส าหรับคลุมตัวผู้รับการแต่งผม 
 5.2.3  ผ้าสะอาดส าหรับพันหรือคลุมคอ ผู้รับการแต่งผม 
 5.2.4  ผ้าขนหนูส าหรับเช็ดหน้า เช็ดคอ และเช็ดศีรษะของผู้รับการแต่งผม 
 5.2.5  กรรไกร มีดโกน หวี แปรง และอุปกรณ์อ่ืนๆที่จ าเป็นส าหรับการแต่งผม 
 5.2.6  สบู่ส าหรับโกนหนวด สบู่ส าหรับฟอก หรือน้ ายาสระผมและน้ ายาฆ่าเชื้อโรค เช่น เอทิลแอลกอฮอล์ 

70%  เป็นต้น 
 5.3  ห้ามประกอบกิจการที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ในสถานที่แต่งผม เว้นแต่จะจัดสถานที่ แยกเป็นสัดส่วน

ชัดเจน และได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 5.3.1  การประกอบกิจการ  ที่มีเสียง กลิ่น ควัน และฝุ่นละออง 

 5.3.2  การท า ประกอบ ปรุง สะสม อาหารหรือน้ าแข็ง 
 5.3.3  การเลี้ยงสัตว์ต่างๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือเพ่ือการค้า การตรวจโรคที่แพทย์แผนปัจจุบัน

ออกให้ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน ไว้โดยเปิดเผย และเห็นได้ชัดเจนโดยง่าย ณ สถานที่แต่งผมที่
ตนประจ าอยู่ 

 ข้อ 6  ช่างแต่งผมต้องแต่งกายและรักษาความสะอาด ดังต่อไปนี้ 
 6.1 ในขณะที่ท าการแต่งผมต้องแต่งกายให้สะอาดและสุภาพเรียบร้อย และต้องสวมเสื้อคลุมที่สะอาด 
 6.2  เมื่อจะท าการแต่งผมต้องล้างมือด้วยสบู่และน้ าสะอาด เช็ดให้แห้งเสียก่อน 
 6.3  ในขณะท าการแต่งผม ต้องมีผ้าสะอาด หรือหน้ากากอนามัยปิดปากและจมูก 
 ข้อ 7 ช่างแต่งผมต้องใช้เครื่องใช้ในการแต่งผมตามวิธีต่อไปนี้ เพ่ือให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 
 7.1 ผ้าพันหรือคลุมคอ และผ้าขนหนู ดังระบุไว้ใน 5.2.3 และ 5.2.4 ผืนหนึ่งๆให้ใช้กับผู้รับบริการแต่ง

ผมเพียงคนเดียว และต้องน าไปซักฟอกให้สะอาดเสียก่อนจึงน ามาใช้ได้อีก 
 7.2 ให้ท าความสะอาด กรรไกร มีดโกน หวี อุปกรณ์แต่งผมอ่ืนๆ ด้วยเอทิลแอลกอฮอล์ หรือน้ ายาฆ่าเชื้อ

โรคอ่ืนๆ ซึ่งสามารถท าให้เครื่องมือดังกล่าวปราศจากเชื้อโรคได้ และทุกครั้งหลังจากใช้เครื่องมือแต่งผม
ให้แก่ผู้รับบริการแต่งผมคนหนึ่งแล้ว ต้องตากให้แห้ง ห้ามเช็ด เก็บไว้ในที่สะอาดจึงน ามาใช้ได้อีก 

 7.3  ส าหรับใบมีดโกนที่ใช้กันหรือโกน จะต้องใช้กับผู้รับการแต่งผมเพียงคนเดียวต่อหนึ่งครั้ง ห้าม
น ามาใช้กับผู้รับการแต่งผมคนอ่ืนๆ อีก 

 7.4  ต้องรักษาแปรงส าหรับปัดผม ให้สะอาดอยู่เสมอ เมื่อใช้แปรงปัดผมให้แก่ผู้รับการแต่งผมคนหนึ่ง
แล้ว ต้องปัดเศษผมออก และท าความสะอาดทุกครั้งไป 

 ข้อ 8 ห้ามมิให้ช่างแต่งผมใช้เวชภัณฑ์หรือเครื่องส าอางต่อไปนี้ ในการแต่งผม 
 8.1  เวชภัณฑ์หรือเครื่องส าอางที่ประกอบด้วยสารหนู สารปรอท หรือสารอ่ืนใดที่อาจเป็นอันตรายต่อ

สุขภาพได้ 
 8.2 เวชภัณฑ์หรือเครื่องส าอาง ซึ่งต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องส าอาง หรือที่ เจ้าพนักงาน

สาธารณสุขได้แจ้งให้ทราบว่า เป็นสิ่งที่ไม่สมควรใช้ในการแต่งผม เพราะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ไป
รับการแต่งผม 

 ข้อ 9 เมื่อปรากฏหรือเหตุควรเชื่อว่าช่างแต่งผมเป็นโรควิกลจริต ลมบ้าหมู โรคเรื้อนชนิดผิวหนัง  วัณโรค
ระยะติดต่อร้ายแรง โรคคุดทะราด กามโรค ไข้สุกใส ไข้หัดหรือผิวหนังที่เป็นที่น่ารังเกียจ    หรือเป็นพาหะ
ของโรคดังกล่าว ห้ามรับจ้างแต่งผม 

 
 



๒๗ 

นายสมชาย ข้อ 10 มิให้แต่งผมแก่ผู้ที่มีอาการ ปรากฏหรือเหตุควรเชื่อว่าเป็นโรคติดต่ออันอาจจะแพร่เชื้อ
ดังต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อนชนิดผิวหนัง วัณโรคท่ีมีอาการไอ ซิฟิลิส และโรคคุดทะราด ระยะมีแผลหรือมีดอก
สะเก็ดตามผิวหนัง ไข้สุกใส ไข้หวัด หรือโรคผิวหนังที่ปรากฏบนใบหน้า หรือศีรษะอันเป็นที่น่ารั งเกียจ 
หรือพาหะของโรคดังกล่าว 

 ข้อ 11 ผู้ประกอบกิจการแต่งผมต้องรักษาความสะอาด และมีการเก็บเศษผมไปก าจัดอย่างสม่ าเสมอ 
ตลอดจนใหใช้ดุลยพินิจห้ามมิให้แต่งผมผู้ที่พิจารณาว่าแต่งกายไม่สะอาดเรียบร้อย 

 ข้อ 12 ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการการแต่งผม จะต้องควบคุมดูแลช่างแต่งผมในร้านให้ปฏิบัติให้
ถูกต้องตามเทศบัญญัตินี้ 

 ข้อ 13 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการแต่งผมคนใด กระท าความผิดโดยฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ หรือปล่อย
ให้ช่างแต่งผมในสถานที่ของตน เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตในคราวหนึ่งไม่เกิน 50 
วัน ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตคนใดถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตมาแล้ว 2 ครั้ง หากกระท าความผิดอีก เจ้า
พนักงานท้องถิ่นจะสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได้ 

 ข้อ 14 ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ชัดเจน 
 ข้อ 15 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้เป็นไปตามแนบท้ายเทศบัญญัตินี้ 
 ข้อ 16 ใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต เมื่อต้องการด าเนินการ

ต่อไปให้ขอต่ออายุใบอนุญาตภายใน 30 วัน ก่อนใบอนุญาตฉบับเดิมสิ้นอายุ หากปรากฏแก่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นว่าผู้มีหน้าที่เสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ไม่เสียค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาต
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้เสียค่าปรับเพ่ิมร้อยละยี่สิบ ของเงินที่ค้างช าระเว้นแต่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่
ช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 2 ครั้ง ให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นสั่งให้หยุดกิจการ 

 ข้อ 17 ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการภายในเขตเทศบาลต าบลป่าก่อด าเท่านั้น 
 ข้อ 18 ให้นายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด ารักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออก

ระเบียบ เทศบัญญัติ ประกาศ ค าสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
   บทก าหนดโทษ 
 ข้อ 19  ผู้ ใดฝ่าฝืนค าสั่ งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  ต้องระวางโทษตาม

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๐ (๒) ก าหนด
โทษปรับผู้ละเมิดเทศบัญญัตินี้ ไม่เกินหนึ่งพันบาท 

 บทเฉพาะกาล 
 ข้อ 20 บรรดาใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการแต่งผม     ซึ่งได้ออก

ก่อนวันประกาศใช้เทศบัญญัตินี้ ให้คงใช้ได้ต่อไปจนสิ้นอายุใบอนุญาตนั้นและให้ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ  วันที่  (ลงชื่อ)  ว่าที่ร้อยตรี ด ารงศักดิ์  ขวัญชัย นายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า -เห็นชอบ (ลง
ชื่อ)  ตามเอกสารที่แนบท้ายให้ทุกท่านรับจะเป็นตารางค่าธรรมเนียม ดังบัญชีค่าธรรมเนียมการออก
ใบอนุญาตท้ายเทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า เรื่อง   การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท
การแต่งผม พ.ศ................... 

รายการ จ านวน (บาท) หมายเหตุ 
สถานที่แต่งผม/ตัดผม 
  ท าการตัดผม โกนหนวด โกนผม  
หนวดเครา   กันหน้า กันคอ นวดคอ สระผม ย้อมผม    
  ท าการตัดผม หรือจัดทรงผม นวดหน้า 

- จ านวนเก้าอ้ีนั่งหรือนอน 1 - 5 ตัว 
- จ านวนเก้าอ้ีนั่งหรือนอนตั้งแต่ 6 ตัวขึ้นไป 

 
 
 
 
200 
300 

 



๒๘ 

ประธานสภา   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  มีข้อเสนอหรือต้องการแก้ไข  เชิญครับ หากไม่มี ขอมติที่ประชุม
สภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบอนุมัติเมื่อที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง)เทศบัญญัติต าบล
ป่าก่อด า เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการแต่งผม พ.ศ................... 

มติที่ประชุม        - รับรอง  11 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา)     
ที่ประชุม เห็นชอบรับ (ร่าง)เทศบัญญัติต าบลป่าก่อด าเรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ ประเภทการแต่งผม พ.ศ................... 
นายสมชาย        เรียนท่านประธาน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าทุกท่าน ระเบียบวาระท่ี 3.1.1 ว า ร ะที่  

1 ขั้นรับหลักการ ต่อสภาเทศบาล ญัตติขอความเห็นชอบ (ร่าง) เทศบัญญัติต าบล  ป่าก่อด า เรื่อง การ
ควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ..............บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบ 
4.(ร่าง)เทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า เรื่อง การควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร              
พ.ศ.............. 
หลักการ 
ให้มีเทศบัญญัติ ว่าด้วยการควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  
เหตุผล 
โดยที่การด าเนินกิจการสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน และก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สมควรก าหนด
สุขลักษณะในการด าเนินกิจการสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร หลักเกณฑ์การอนุญาต 

 ให้ด าเนินกิจการสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร หลักเกณฑ์การแจ้งเพ่ือขอหนังสือรับรอง
การแจ้งให้ด าเนินกิจการสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร และอัตราค่าธรรมเนียม    การ
ออกใบอนุญาตและการออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ด าเนินกิจการสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่
สะสมอาหาร จึงตราเทศบัญญัตินี้ 
(ร่าง) เทศบัญญัติต าบลป่าก่อด าเรื่อง การควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 
พ.ศ.............. 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติ ว่าด้วยการควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖0 และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา ๔0 มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ - 
มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม เทศบาลต าบลป่าก่อด า โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า และผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงราย จึงตราเทศบัญญัตินี้ไว้  

  ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า เรื่อง การควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหาร พ.ศ...........” 
ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลป่าก่อด า นับแต่เมื่อได้ประกาศไว้       โดยเปิดเผย ณ 
ส านักงานเทศบาลต าบลป่าก่อด าแล้วเจ็ดวัน  บรรดา ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วน
ที่ตราไว้แล้วตามเทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 
2543 ให้ใช้ได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ และให้ใช้ได้จนกว่าจะประกาศ ระเบียบหรือค าสั่งที่
ออกโดยเทศบัญญัติ 
ข้อ 3 นับตั้งแต่วันที่เทศบัญญัตินี้มีผลบังคับเป็นต้นไป ให้ยกเลิกเทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า เรื่อง สถานที่
จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2543   บรรดาเทศบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือ
ค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว ซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 
 



๒๙ 

นายสมชาย ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้ 
“สถานที่จ าหน่ายอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่มีใช่ที่หรือทางสาธารณะ ที่
จัดไว้เพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนส าเร็จและจ าหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้ทันที    ทั้งนี้ ไม่
ว่าจะเป็นการจ าหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้ส าหรับการบริโภค ณ ที่นั้น หรือน าไปบริโภคท่ีอ่ืนก็ตาม 
“สถานที่สะสมอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่มีใช่ที่หรือทางสาธารณะ ที่จัด
ไว้ส าหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือของแห้งหรืออาหารให้รูปลักษณะอ่ืนใด ซึ่งผู้ซื้อต้องน าไป
ท าประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง 
“อาหารสด” หมายความว่า อาหารที่มีสภาพเป็นของสด เช่น เนื้อสัตว์ ผัก หรือผลไม้ 
“อาหารประเภทปรุงส าเร็จ” หมายความว่า อาหารที่ได้ผ่านการท า ประกอบหรือปรุงส าเร็จพร้อมที่จะ
รับประทานได้ รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดต่างๆ 
“อาหารแห้ง” หมายความว่า อาหารที่ผ่านกระบวนการท าให้แห้งโดยการอบ รมควัน ตากแห้งหรือวิธีการ
อ่ืนใด เพ่ือลดปริมาณความชื้นที่มีอยู่ในอาหารลงและเก็บรักษาไว้ได้นานขึ้น 
“เครื่องปรุงรส” หมายความว่า สิ่งที่ใช้ในกระบวนการปรุงอาหารให้มีรูปแบบ รสชาติ หรือกลิ่นรส ชวน
รับประทาน เช่น เกลือ น้ าปลา น้ าส้มสายชู ซอส รวมทั้งเครื่องเทศ สมุนไพร มัสตาร์ด 
“วัตถุเจือปนอาหาร” หมายความว่า วัตถุที่ตามปกติมิได้ใช้เป็นอาหารหรือเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญของ
อาหาร แต่ใช้เจือปนในอาหารเพ่ือประโยชน์ในการผลิต การบรรจุ การเก็บรักษา หรือการขนส่ง   และให้
หมายความรวมถึงวัตถุที่มิได้เจือปนในอาหาร แต่บรรจุรวมอยู่กับอาหารเพ่ือประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นด้วย 
เช่น วัตถุกันชื้น วัตถุดูดออกซิเจน เป็นต้น 
 “ผู้ประกอบกิจการ” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง
จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุม ก ากับดูแล การ
ด าเนินการของสถานที่จ าหน่ายอาหารนั้น 
“ผู้สัมผัสอาหาร” หมายความว่า บุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาหารตั้งแต่กระบวนการเตรียมประกอบ ปรุง 
จ าหน่ายและเสิร์ฟอาหาร รวมถึงการล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์ 
“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาลต าบลป่าก่อด า 
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรี       ว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ข้อ 5  ให้นายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออก
ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
หมวด ๑ บททั่วไป 
ข้อ 6 ผู้ด าเนินกิจการสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารต้องด าเนินการให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดตามเทศบัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออก
ตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
หมวด ๒ สุขลักษณะในการด าเนินกิจการสถานที่จ าหน่ายอาหาร 
ข้อ 7 สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับสถานที่และบริเวณที่ใช้ท า  ประกอบหรือปรุง
อาหาร จ าหน่ายอาหาร และบริโภคอาหาร ดังต่อไปนี้  
(๑) พ้ืนบริเวณที่ใช้ท า ประกอบ หรือปรุงอาหารต้องสะอาด ท าด้วยวัสดุที่แข็งแรง ไม่ช ารุด  และท าความ
สะอาดง่าย  
(๒) ในกรณีที่มีผนังหรือเพดาน ผนังหรือเพดานต้องสะอาด ท าด้วยวัสดุที่แข็งแรง และไม่ช ารุด  
 



๓๐ 

นายสมชาย (๓) มีการระบายอากาศเพียงพอ และในกรณีท่ีสถานที่จ าหน่ายอาหารเป็นสถานที่สาธารณะ ตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  
(๔) มีแสงสว่างเพียงพอตามความเหมาะสมในแต่ละบริเวณ ทั้งนี้ตามที่รัฐมนตรี  โดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา  
(๕) มีที่ล้างมือและอุปกรณ์ส าหรับล้างมือที่ถูกสุขลักษณะส าหรับสถานที่ และบริเวณส าหรับใช้ท า  
ประกอบหรือปรุงอาหาร และบริโภคอาหาร เว้นแต่สถานที่หรือบริเวณบริโภคอาหารไม่มีพ้ืนที่เพียงพอ 
ส าหรับจัดให้มีที่ล้างมือ ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ส าหรับท าความสะอาดมือที่เหมาะสม  
(๖) โต๊ะที่ใช้เตรียม ประกอบหรือปรุงอาหาร หรือจ าหน่ายอาหาร ต้องสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า  หกสิบ
เซนติเมตร ท าด้วยวัสดุที่ท าความสะอาดง่าย และมีสภาพดี  
(๗) โต๊ะหรือเก้าอ้ีที่จัดไว้ส าหรับบริโภคอาหารต้องสะอาด ท าด้วยวัสดุที่แข็งแรง และไม่ช ารุด  
ข้อ 8 สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเก่ียวกับส้วม ดังต่อไปนี้  
(๑) ต้องจัดให้มีหรือจัดหาห้องส้วมที่มีสภาพดี พร้อมใช้ และมีจ านวนเพียงพอ  
(๒) ห้องส้วมตอ้งสะอาด พ้ืนระบายน้ าได้ดี ไม่มีน้ าขัง มีการระบายอากาศที่ดี และมีแสงสว่าง เพียงพอ  
(๓) มีอ่างล้างมือที่ถูกสุขลักษณะและมีอุปกรณ์ส าหรับล้างมือจ านวนเพียงพอ  
(๔) ห้องส้วมต้องแยกเป็นสัดส่วน โดยประตูไม่เปิดโดยตรงสู่บริเวณท่ีเตรียมท าประกอบ หรือปรุงอาหาร ที่
เก็บ ที่จ าหน่าย ที่บริโภคอาหาร ที่ล้างและท่ีเก็บภาชนะอุปกรณ์ เว้นแต่จะมี การจัดการห้องส้วมให้สะอาด
อยู่เสมอ และมีฉากปิดกั้นที่เหมาะสม ทั้งนี้ ประตูห้องส้วมต้องปิดตลอดเวลา  
ข้อ 9 สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับมูลฝอย โดยมีถังรองรับมูลฝอย  ที่มีสภาพดี ไม่
รั่วซึม ไม่ดูดซับน้ า มีฝาปิดมิดชิด แยกเศษอาหารจากมูลฝอยประเภทอ่ืน และต้องดูแล รักษาความสะอาด
ถังรองรับมูลฝอยและบริเวณโดยรอบตัวถังรองรับมูลฝอยอย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้การจัดการเกี่ยวกับมูลฝอย
และถังรองรับมูลฝอยให้เป็นไปตามข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอย ในสถานที่จ าหน่าย
อาหาร  
ข้อ 10 สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเก่ียวกับน้ าเสีย ดังต่อไปนี้  
(๑) ต้องมีการระบายน้ าได้ดี ไม่มีน้ าขัง และไม่มีเศษอาหารตกค้างในบริเวณสถานที่จ าหน่ายอาหาร  
(๒) ต้องมีการแยกเศษอาหารออกจากภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ก่อนการท าความสะอาด  
(๓) ต้องมีการแยกไขมันไปก าจัดก่อนระบายน้ าทิ้งออกสู่ระบบระบายน้ า โดยใช้ถังดักไขมัน  หรือบ่อดัก
ไขมัน หรือการบ าบัดด้วยวิธีการอ่ืนที่มีประสิทธิภาพไม่ต่ ากว่าการบ าบัดด้วยถังดักไขมันหรือ  บ่อดักไขมัน 
และน้ าทิ้งต้องได้มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
ข้อ 11 สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องมีมาตรการในการป้องกันสัตว์ แมลงน าโรค และสัตว์เลี้ยง  ตามหลัก
วิชาการ  
ข้อ 12 สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องมีมาตรการ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือส าหรับป้องกัน อัคคีภัยจากการใช้
เชื้อเพลิงในการท า ประกอบ หรือปรุงอาหาร 
ข้อ 13 สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเก่ียวกับอาหารสด ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้  
(๑) อาหารสดที่น ามาประกอบและปรุงอาหาร ต้องเป็นอาหารสดที่มีคุณภาพดี สะอาด  และปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค  
(๒) อาหารสดต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม และเก็บเป็นสัดส่วน มีการปกปิด  ไม่วางบนพ้ืนหรือ
บริเวณท่ีอาจท าให้อาหารปนเปื้อน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 
 



๓๑ 

นายสมชาย ข้อ ๑4 สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเก่ียวกับอาหารแห้ง อาหารในภาชนะบรรจุ ที่ปิด
สนิท เครื่องปรุงรส และวัตถุเจือปนอาหาร ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้  
(๑) อาหารแห้งต้องสะอาด ปลอดภัย ไม่มีการปนเปื้อน และมีการเก็บอย่างเหมาะสม  
(๒) อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เครื่องปรุงรส วัตถุเจือปนอาหาร และสิ่งอ่ืนที่น ามาใช้  ใน
กระบวนการประกอบหรือปรุงอาหารต้องปลอดภัย และได้มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร  
ข้อ ๑5 สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารประเภทปรุงส าเร็จ  ตามหลักเกณฑ์ 
ดังต่อไปนี้  
(๑) อาหารประเภทปรุงส าเร็จต้องเก็บในภาชนะที่สะอาด ปลอดภัย และมีการป้องกัน  การปนเปื้อน 
รวมทั้งวางสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่าหกสิบเซนติเมตร 
(๒) มีการควบคุมคุณภาพอาหารประเภทปรุงส าเร็จให้สะอาด ปลอดภัยส าหรับการบริโภค  ตามชนิดของ
อาหาร ตามท่ีรัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา  
(๓) มีการจัดการสุขลักษณะของการจ าหน่ายอาหารตามที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ 
ประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
ข้อ ๑6 น้ าดื่มหรือเครื่องดื่มที่เป็นอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่ใช้ในสถานที่จ าหน่ายอาหาร  ต้องมี
คุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร โดยต้องวางสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่าสิบห้าเซนติเมตร และ
ต้องท าความสะอาดพ้ืนผิวภายนอกของภาชนะบรรจุให้สะอาดก่อนน ามาให้บริการ  ในกรณีที่เป็นน้ าดื่มที่
ไม่ได้เป็นอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทหรือเครื่องดื่มที่ปรุงจ าหน่าย ต้องบรรจุในภาชนะท่ีสะอาด มีการ
ปกปิด และป้องกันการปนเปื้อน โดยต้องวางสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า หกสิบเซนติเมตร ทั้งนี้ น้ าดื่มและน้ าที่
ใช้ส าหรับปรุงเครื่องดื่มต้องมีคุณภาพไม่ต่ ากว่าเกณฑ์คุณภาพน้ าบริโภค ที่กรมอนามัยก าหนด  
ข้อ 17 การท า ประกอบ หรือปรุงอาหารต้องใช้น้ าที่มีคุณภาพไม่ต่ ากว่าเกณฑ์คุณภาพน้ าบริโภค ที่กรม
อนามัยก าหนด  
ข้อ 18 สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับน้ าแข็ง ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ (๑) ใช้น้ าแข็ง
ที่สะอาด และมีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร  

 (๒) เก็บในภาชนะที่สะอาด สภาพดี มีฝาปิด และวางสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่าสิบห้าเซนติเมตร  ปากขอบ
ภาชนะสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่าหกสิบเซนติเมตร ไม่วางในบริเวณที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อน และต้องไม่
ระบายน้ าจากถังน้ าแข็งลงสู่พ้ืนบริเวณท่ีวางภาชนะ  
(๓) ใช้อุปกรณ์ส าหรับคีบหรือตักน้ าแข็งโดยเฉพาะ โดยอุปกรณ์ต้องสะอาดและมีด้ามจับ  
(๔) ห้ามน าอาหารหรือสิ่งของอ่ืนไปแช่รวมกับน้ าแข็งส าหรับบริโภค  
ข้อ 19 สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับน้ าใช้ ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้  
(๑) น้ าใช้ต้องเป็นน้ าประปา ยกเว้นในท้องถิ่นที่ไม่มีน้ าประปาให้ใช้น้ าที่มีคุณภาพเทียบเท่า น้ าประปาหรือ
เป็นไปตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  
(๒) ภาชนะบรรจุน้ าใช้ต้องสะอาด ปลอดภัย และสภาพดี  
ข้อ 20 สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการสารเคมี สารท าความสะอาด วัตถุมีพิษ  หรือวัตถุที่อาจ
เป็นอันตรายต่ออาหาร โดยติดฉลากและป้ายให้เห็นชัดเจน พร้อมทั้งมีค าเตือน  และค าแนะน าเมื่อเกิด
อุบัติภัยจากสารดังกล่าว และการจัดเก็บต้องแยกบริเวณเป็นสัดส่วนต่างหากจาก บริเวณท่ีใช้ท า ประกอบ 
ปรุง จ าหน่าย และบริโภคอาหาร ในกรณีที่มีการเปลี่ยนถ่ายสารเคมี สารท าความสะอาด วัตถุมีพิษ หรือ
วัตถุ   ที่อาจเป็นอันตรายต่ออาหารจากภาชนะบรรจุเดิม ห้ามน าภาชนะบรรจุนั้นมาใช้บรรจุอาหาร และ
ห้ามน าภาชนะ บรรจุอาหารมาใช้บรรจุสารเคมี สารท าความสะอาดวัตถุมีพิษ หรือวัตถุที่อาจเป็นอันตราย
ต่ออาหาร 
ข้อ 21 ห้ามใช้ก๊าซหุงต้มเป็นเชื้อเพลิงในการท า ประกอบ หรือปรุงอาหารบนโต๊ะหรือที่รับประทาน
อาหารในสถานที่จ าหน่ายอาหาร  



๓๒ 

นายสมชาย ข้อ 22 ห้ามใช้เมทานอลหรือเมทิลแอลกอฮอล์เป็นเชื้อเพลิงในการท า ประกอบ ปรุง หรือ  อุ่น
อาหารในสถานที่จ าหน่ายอาหาร เว้นแต่เป็นการใช้แอลกอฮอล์แข็งส าหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง ทั้งนี้  
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต้องมีมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
ข้อ 23 สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้    ตามหลักเกณฑ์ 
ดังต่อไปนี้  
(๑) ภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ต่าง ๆ ต้องสะอาดและท าจากวัสดุที่ปลอดภัย เหมาะสมกับ  อาหารแต่
ละประเภท มีสภาพดี ไม่ช ารุด และมีการป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม  
(๒) มีการจัดเก็บภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ไว้ในที่สะอาด โดยวางสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า  หกสิบ
เซนติเมตร และมีการปกปิดหรือป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม  
(๓) จัดให้มีช้อนกลาง ส าหรับอาหารที่รับประทานร่วมกัน  
(๔) ตู้เย็น ตู้แช่ หรืออุปกรณ์เก็บรักษาคุณภาพอาหารด้วยความเย็นอ่ืนๆ ต้องสะอาด  มีสภาพดี ไม่ช ารุด 
และมีประสิทธิภาพเหมาะสมในการเก็บรักษาคุณภาพอาหาร  
(๕) ตู้อบ เตาอบ เตาไมโครเวฟ อุปกรณ์ประกอบหรือปรุงอาหารด้วยความร้อนอ่ืนๆ  หรืออุปกรณ์เตรียม
อาหาร ต้องสะอาด มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สภาพดี และไม่ช ารุด  
ข้อ ๒4 สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับการท าความสะอาดภาชนะ  อุปกรณ์ และ
เครื่องใช้ ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้  
(๑) ภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ที่รอการท าความสะอาด ต้องเก็บในที่ที่สามารถป้องกันสัตว์ และแมลง

น าโรคได้  
 (๒) มีการท าความสะอาดภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ที่ถูกสุขลักษณะ และใช้สาร  ท าความสะอาดที่
เหมาะสม โดยปฏิบัติตามค าแนะน าการใช้สารท าความสะอาดนั้นๆ จากผู้ผลิต  
(๓) จัดให้มีการฆ่าเชื้อภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ภายหลังการท าความสะอาด  ให้รัฐมนตรีโดย
ค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดสารที่ห้ามใช้  ในการท าความสะอาด
ภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ 
ข้อ ๒5 ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้  
(๑) ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ  หรือพาหะน า
โรคติดต่อ โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ หรือโรคอ่ืนๆ ตามท่ีก าหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น ในกรณีที่เจ็บป่วยต้อง
หยุดปฏิบัติงานและรักษาให้หายก่อนจึงกลับมาปฏิบัติงานได ้ 
(๒) ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่รัฐมนตรีโดย
ค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา  
(๓) ผู้สัมผัสอาหารต้องรักษาความสะอาดของร่างกาย สวมใส่เสื้อผ้าและอุปกรณ์ป้องกัน        ที่สะอาด
และสามารถป้องกันการปนเปื้อนสู่อาหารได ้ 
(๔) ผู้สัมผัสอาหารต้องล้างมือและปฏิบัติตนในการเตรียม ประกอบ ปรุง จ าหน่าย และเสิร์ฟอาหาร ให้ถูก
สุขลักษณะ และไม่กระท าการใด ๆ ที่จะท าให้เกิดการปนเปื้อนต่ออาหารหรือก่อให้เกิดโรค  
(๕) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวกับสุขลักษณะตามท่ีก าหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น 
หมวดที่ 3 สุขลักษณะในการด าเนินกิจการสถานที่สะสมอาหาร 
ข้อ ๒6 ผู้จัดตั้งสถานที่สะสมอาหารต้องจัดสถานที่ตลอดจนสิ่งอ่ืนที่ใช้ในการประกอบกิจการให้ถูกต้อง

ด้วยสุขลักษณะและเงื่อนไขตามลักษณะของกิจการ ดังต่อไปนี้ 
 
 



๓๓ 

นายสมชาย  (๑) ตั้งอยู่ห่างจากบริเวณที่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น ที่ฝัง เผา หรือเก็บศพที่เททิ้งสิ่ง
ปฏิกูล ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อ่ืนใดที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไม่น้อยกว่า ๑๐ 
เมตร เว้นแต่สามารถปรับปรุงสถานที่ให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
หรือค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

(๒) พ้ืนท าด้วยวัสดุถาวร ท าความสะอาดง่าย 
(๓) จัดให้มีระบบการระบายน้ าอย่างเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 
(๔) จัดให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 
(๕) จัดให้มีส้วมที่เพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 
(๖) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 
(๗) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขค าสั่ง  ของเจ้า
พนักงานท้องถิน่ 

หมวด 4 ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง 
ส่วนที่ 1 ใบอนุญาต 
ข้อ ๒7 ผู้ใดจะจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่เกิน
สองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ข้อ ๒8 ผู้ใดประสงค์จะขอจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใดซึ่งมี
พ้ืนที่เกินสองร้อยตารางเมตรจะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนดไว้ท้าย  เทศบัญญัตินี้ พร้อม
กับแสดงเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 
(๑) บัตรประจ าตัวประชาชน 
(๒) ส าเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบกิจการ (ท่ีดิน/อาคาร/ยานพาหนะ) 

 (๓) หนังสือยินยอมรับก าจัดจากสถานประกอบกิจการก าจัดสิ่งปฏิกูล (กรณีที่ส่งไปก าจัด) 
(๔) หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (กรณีที่กฎหมายก าหนด) 
(๕) หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (กรณีที่กฎหมายก าหนด) 
(๖) ใบมอบอ านาจ (กรณีที่มีการมอบอ านาจ) 
(๗) หลักฐานอื่นที่จ าเป็น 
ข้อ ๒9 เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วนให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการ หากไม่สามารถด าเนินการได้ใน
ขณะนั้น     ให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่
ก าหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล 
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่
ก าหนดในเทศบัญญัตินี้ 
ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่ง        ไม่อนุญาตได้
ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้องมี
หนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลา        ตาม
วรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้ว
เสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ 
พร้อมส าเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง 



๓๔ 

นายสมชาย ข้อ 30 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว 
ข้อ ๓1 บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น 
การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับ   เสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
ข้อ 32 ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
ข้อ ๓3 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นค าขอรับ
ใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด ตามแบบที่
ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน า
ใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
ข้อ ๓4 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับอนุญาตตามเทศบัญญั ตินี้ เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 
ข้อ ๓5 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
(๒) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข       พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับ
การประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่
ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความ
เป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน 
ข้อ 36 ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ 
ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค าสั่งโดยทางไปรษณีย์
ตอบรับ หรือให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของผู้รับใบอนุญาต 
และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึง หรือวันปิดค าสั่ง แล้วแต่กรณี 
ข้อ ๓7 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูก     เพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
ส่วนที่ ๒ หนังสือรับรองการแจ้ง 
ข้อ ๓8 ผู้ใดจะจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใดพ้ืนที่ไม่เกินสอง
ร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานขอรับหนังสือรับรองการแจ้งก่อน
การจัดตั้ง 



๓๕ 

นายสมชาย ข้อ ๓9 ผู้ใดประสงค์จะขอจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมในอาคารหรือพ้ืนที่ใด
ซึ่งมีพ้ืนที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดจะต้องแจ้งต่อเจ้าพนักง านท้องถิ่น    
ตามแบบท่ีก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับแสดงเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 
(๑) บัตรประจ าตัวประชาชน 
(๒) ส าเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบกิจการ (ท่ีดิน/อาคาร/ยานพาหนะ) 
(๓) หนังสือยินยอมรับก าจัดจากสถานประกอบกิจการก าจัดสิ่งปฏิกูล (กรณีที่ส่งไปก าจัด 
(๔) หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (กรณีที่กฎหมายก าหนด) 
(๕) หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (กรณีที่กฎหมายก าหนด) 
(๖) ใบมอบอ านาจ (กรณีที่มีการมอบอ านาจ) 
(๗) หลักฐานอื่นที่จ าเป็น 
ข้อ 40 เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้ง ให้ออกใบรับแก่ผู้แจ้งเพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการประกอบกิจการ
ตามท่ีแจ้งได้ชั่วคราวในระหว่างเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังมีได้ออกหนังสือรับร้องการแจ้งให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตรวจการแจ้งให้ถูกต้องตามแบบที่ก าหนดในเทศบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง ถ้าการแจ้งเป็นไปโดย
ถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้งภายในเจ็ดวัน ท าการนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ในใบรับแจ้งหรือหนังสือรับรองการแจ้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะก าหนดเงื่อนไข  ให้ผู้แจ้งหรือผู้ได้รับหนังสือ
รับรองการแจ้งปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้ 
ในกรณีที่การแจ้งไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้ผู้แจ้งทราบเพ่ือด าเนินการแก้ไข
หรือเพ่ิมเติม หากไม่สามารถด าเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร
หรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ใน
บันทึกนั้นด้วย ถ้าผู้แจ้งไม่ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้การแจ้งของผู้แจ้งเป็นอันสิ้นผล แต่ถ้าผู้แจ้ง  ได้
ด าเนินการแก้ไขภายในเวลาที่ก าหนดแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้ง
ภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันที่ได้รับการแจ้งซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
ข้อ 41 ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งไว้โดยเปิดเผย และ    เห็นได้ง่าย ณ 
สถานที่ด าเนินกิจการตลอดเวลาที่ด าเนินกิจการ 
ข้อ ๔2 ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญให้ผู้ได้รับหนังสือ
รับรองการแจ้งยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย 
ถูกท าลาย หรือช ารุด ตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
(๑) ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย ให้ผู้ยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งน าส าเนาบันทึกการ
แจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกอบด้วย 
(๒) ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรอง
การแจ้งน าใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
ข้อ ๔3 เมื่อผู้แจ้งประสงค์จะเลิกกิจการหรือโอนการด าเนินกิจการให้แก่บุคคลอ่ืนให้แจ้งให้ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบด้วย 
ข้อ ๔4 ในกรณีที่ผู้ด าเนินกิจการใดด าเนินกิจการตามที่ระบุไว้ในเทศบัญญัตินี้โดยมิได้แจ้ง  ต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นและเคยได้รับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เพราะเหตุที่ฝ่าฝืนด าเนินกิจการ
โดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาแล้วครั้งหนึ่ง ยังฝ่าฝืนด าเนินกิจการโดยมิได้แจ้งต่อ       เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นต่อไป ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดด าเนินกิจการไว้ จนกว่าจะได้ด าเนินการแจ้ง
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ถ้ายังฝ่าฝืนอีกให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจการด าเนินกิจการนั้นไว้ตามเวลาที่
ก าหนดซึ่งต้องไม่เกินสองปีก็ได้ 



๓๖ 

นายสมชาย หมวด ๕ ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 
ข้อ ๔5  ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต หรือผู้แจ้งมีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติ
นี้ในวันที่มารับใบอนุญาตส าหรับกรณีท่ีเป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกและก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุส าหรับ
กรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต หรือในวันที่มาแจ้งและก่อนวันครบรอบปีของทุกปีตลอดเวลาที่ยัง
ด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก าหนด ให้ช าระค่าปรับขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของ
จ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ เว้นแต่ผู้แจ้งจะได้บอกเลิกการด าเนินก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียม
ครั้งต่อไป 
ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน  เกินกว่าสองครั้ง 
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับจนครบจ านวน 
ข้อ ๔6 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของราชการ  ส่วน  ท้องถิ่น 

 หมวด ๖ บทก าหนดโทษ 
ข้อ 47  ผู้ ใดฝ่าฝืนค าสั่ งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  ต้องระวางโทษตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๐ (๒) ก าหนด
โทษปรับผู้ละเมิดเทศบัญญัตินี้ ไม่เกินหนึ่งพันบาท 

หมวด 7 บทเฉพาะกาล 
ข้อ 48 บรรดาใบอนุญาตประกอบกิจการ ซึ่งได้ออกก่อนวันประกาศใช้เทศบัญญัตินี้         ให้คงใช้ได้
ต่อไปจนสิ้นอายุใบอนุญาตนั้นและให้ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ประกาศ ณ  วันที่  (ลงชื่อ)  ว่าที่ร้อยตรี 
ด ารงศักดิ์  ขวัญชัย นายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า -เห็นชอบ (ลงชื่อ)   

ประธานสภา      สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  มีข้อเสนอหรือต้องการแก้ไข  เชิญครับ หากไม่มี ขอมติที่ประชุม
สภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบอนุมัติเมื่อที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง)เทศบัญญัติต าบล
ป่าก่อด า เรื่อง การควบคุมสถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.............. 

มติที่ประชุม       - รับรอง  11 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา)     
ที่ประชุม            เห็นชอบรับ (ร่าง)เทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า เรื่อง การควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารและ

สถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.............. 
นายสมชาย        เรียนท่านประธาน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าทุกท่าน ระเบียบวาระท่ี 3.1.1 ว า ร ะที่  

1 ขั้นรับหลักการ ต่อสภาเทศบาล ญัตติขอความเห็นชอบ 5.(ร่าง) บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบ 
(ร่าง) เทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ................ 
บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ (ร่าง)  เทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า  เรื่อง การควบคุมตลาด                        
พ.ศ................ 

 หลักการ 
ให้มีเทศบัญญัติ ว่าด้วยการควบคุมตลาด  
เหตุผล 
โดยที่การด าเนินกิจการตลาดที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน และ
ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สมควรก าหนดลักษณะของตลาด สุขลักษณะในการด าเนินกิจการ
ตลาด สุขลักษณะส าหรับผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ด าเนินกิ จการ
ตลาด และอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ด าเนินกิจการตลาด จึงตราเทศบัญญัตินี้ 

 (ร่าง) เทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ................ 
 โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติ ว่าด้วยการควบคุมตลาด 



๓๗ 

นายสมชาย        อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖0 และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และ
มาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เทศบาลต าบลป่าก่อด า 
โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย จึงตราเทศบัญญัติไว้
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า เรื่อง การควบคุมตลาด  พ.ศ. ..........” 
ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลป่าก่อด า นับแต่เมื่อได้ประกาศไว้       โดยเปิดเผย ณ 
ส านักงานเทศบาลต าบลป่าก่อด าแล้วเจ็ดวัน   
บรรดา ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ตราไว้แล้วตามเทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า 
เรื่อง ตลาดเอกชน พ.ศ. 2543 ให้ใช้ได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ และให้ใช้ได้จนกว่า     จะ
ประกาศ ระเบียบหรือค าสั่งที่ออกโดยเทศบัญญัติ 
ข้อ 3 นับตั้งแต่วันที่เทศบัญญัตินี้มีผลบังคับเป็นต้นไป ให้ยกเลิกเทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า เรื่อง ตลาด
เอกชน พ.ศ. 2543 
บรรดาเทศบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว ซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศ
บัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 

ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้ 
“ตลาด” หมายความว่า สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพ่ือจ าหน่ายสินค้า  ประเภทสัตว์ 
เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือของเสียง่ายนี้ ไม่ว่าจะมี
การจ าหน่ายสินค้าประเภทอ่ืนด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งให้ผู้ค้าใช้เป็น  ที่ชุมนุม
เพ่ือจ าหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจ าหรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันที่ก าหนด 
“สินค้า” หมายความว่า สิ่งของที่ซื้อขายกัน 
“อาหาร” หมายความว่า อาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร 
“อาหารสด” หมายความว่า อาหารประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ และของอ่ืนๆ ที่มีสภาพเป็นของสด 
“อาหารประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละ” หมายความว่า อาหารสดประเภทเนื้อสัตว์หรือเนื้อสัตว์    ที่มีการ
ช าแหละ ณ แผงจ าหน่ายสินค้า 
“อาหารประเภทปรุงส าเร็จ” หมายความว่า อาหารที่ได้ผ่านการท า ประกอบหรือปรุงส าเร็จ 
พร้อมที่จะรับประทานได้ รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดต่างๆ 
“สุขาภิบาลอาหาร” หมายความว่า การจัดการและควบคุมปัจจัยต่าง ๆ เพ่ือให้อาหารสะอาดปลอดภัย
จากเชื้อโรค และสารเคมีที่เป็นพิษซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค เช่น อาหาร  ผู้สัมผัส
อาหาร สถานที่ท า ประกอบ ปรุง และจ าหน่ายอาหาร ภาชนะ อุปกรณ์ สัตว์ และแมลงที่เป็นพาหะน าโรค 
“การล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาล” หมายความว่า การท าความสะอาดตัวอาคาร แผงจ าหน่ายสินค้า
ในตลาด พ้ืน ผนัง เพดาน ทางระบายน้ า ตะแกรงดักมูลฝอย บ่อดักไขมัน บ่อพักน้ าเสีย ที่เก็บรวบรวม
หรือที่รองรับมูลฝอย ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ และบริเวณตลาดให้สะอาดไม่มีสิ่งปฏิกูล หรือ  มูล
ฝอย หยากไย่ ฝุ่นละอองและคราบสกปรก รวมทั้งให้มีการฆ่าเชื้อ ทั้งนี้ สารเคมีท่ีใช้ ต้องไม่มีผลกระทบต่อ
ระบบบ าบัดน้ าเสียของตลาด 
“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาลต าบลป่าก่อด า 
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรี     ว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 



๓๘ 

นายสมชาย ข้อ 5 ให้นายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มี
อ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
หมวด ๑ 
บททั่วไป 
ข้อ 6 ตลาดแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้ 
(๑) ตลาดประเภทที่ ๑ ได้แก่ ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร และมีลักษณะตามที่ก าหนดไว้ในหมวด 2 ส่วนที่ 
๑ 
(2) ตลาดประเภทที่ ๒ ได้แก่ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร และมีลักษณะตามที่ก าหนดไว้ในหมวด 2 ส่วน
ที่ ๒ 
ข้อ 7 ที่ตั้งของตลาดต้องอยู่ห่างไม่น้อยกว่า ๑00 เมตร จากแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ ของเสียโรงเลี้ยงสัตว์ 
แหล่งโสโครก ที่ก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย เว้นแต่จะมีวิธีการ
ป้องกันซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
ข้อ 8 ผู้ด าเนินกิจการตลาดต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดตามเทศ
บัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕ 
หมวด ๒ 
สุขลักษณะในการด าเนินกิจการตลาด 
ส่วนที่ ๑ 
สุขลักษณะของตลาดประเภทท่ี ๑ 
ข้อ 9 ตลาดประเภทที่ ๑ ต้องมีส่วนประกอบของสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง คือ อาคารสิ่งปลูกสร้างส าหรับ
ผู้ขายของ ที่ขนถ่ายสินค้า ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ ที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย และที่จอด
ยานพาหนะ ตามท่ีก าหนดไว้ในส่วนนี้ 
ข้อ 10 อาคารสิ่งปลูกสร้างส าหรับผู้ขายของต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ 
ดังต่อไปนี้ 
(๑) ถนนรอบอาคารตลาดกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร และมีทางเข้าออกบริเวณตลาดกว้าง     ไม่น้อยกว่า 
๔ เมตร อย่างน้อยหนึ่งทาง 
(๒) ตัวอาคารตลาดท าด้วยวัสดุถาวร มั่นคง และแข็งแรง 
(๓) หลังคาสร้างด้วยวัสดุทนไฟ และแข็งแรงทนทาน ความสูงของหลังคาต้องมีความเหมาะสมกับการ
ระบายอากาศของตลาดนั้น 
(4) พ้ืนท าด้วยวัสดุถาวร แข็งแรง ไม่ดูดซึมน้ า เรียบ ล้างท าความสะอาดง่าย ไม่มีน้ าขังและ  ไม่ลื่น 
(๕) ทางเดินภายในอาคารมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร 
(๖) เครื่องก้ันหรือสิ่งกีดขวางท าด้วยวัสดุถาวร และแข็งแรง สามารถป้องกันสัตว์ เช่น สุนัข   มิให้เข้าไปใน
ตลาด 
(๗) การระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ เหมาะสม และไม่มีกลิ่นเหม็นอับ 
(๘) ความเข้มของแสงสว่างในอาคารตลาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลักซ ์
(๙) แผงจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหารท าด้วยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียง และท าความสะอาดง่าย มี
ความสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า ๖0 เซนติเมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑.๕ ตารางเมตร  
(๑๐) น้ าประปาหรือน้ าสะอาดแบบระบบท่ออย่างเพียงพอส าหรับล้างสินค้าหรือล้างมือ  ทั้งนี้ ต้องวางท่อ
ในลักษณะที่ปลอดภัย ไม่เกิดการปนเปื้อนจากน้ าโสโครก ไม่ติดหรือทับกับท่อระบายน้ าเสียหรือสิ่งปฏิกูล 
โดย 



นายสมชาย  (ก) มีที่ล้างอาหารสดอย่างน้อย ๑ จุด และในแต่ละจุดจะต้องมีก๊อกน้ าไม่น้อยกว่า ๓ ก๊อก 
กรณีท่ีมีแผงจ าหน่ายอาหารสดตั้งแต่ ๓0 แผง ขึ้นไป ต้องจัดให้มีที่ล้างอาหารสด ๑ จุดต่อจ านวนแผงจ าหน่าย 
อาหารสดทุก ๓๐ แผง เศษของ ๓๐ แผง ถ้าเกิน ๑๕ แผง ให้ถือเป็น ๓๐ แผง 
(ข) มีก๊อกน้ าประจ าแผงจ าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละ และแผงจ าหน่ายอาหารประเภทปรุงส าเร็จ 

  (ค) มีที่เก็บส ารองน้ าในปริมาณเพียงพอและสะดวกต่อการใช้ กรณีท่ีมีแผงจ าหน่ายอาหารสดตั้งแต่ ๕0 แผงขึ้นไป 
ต้องจัดให้มีน้ าส ารองอย่างน้อย ๕ ลูกบาศก์เมตรต่อจ านวนแผงจ าหน่ายอาหารสดทุก ๑๐๐ แผง เศษของ ๑๐๐ 
แผง ถ้าเกิน ๕0 แผง ให้ถือเป็น ๑0๐ แผง 
(๑๑) ระบบบ าบัดน้ าเสียหรือน้ าทิ้ง และทางระบายน้ าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ทั้งนี้ ให้มีตะแกรง
ดักมูลฝอยและบ่อดักไขมันด้วย 

(๑๒) การติดตั้งระบบการป้องกันอัคคีภัยตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ความใน (๑) และ (๕) มิให้ใช้บังคับกับ
ตลาดที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้บังคับ และมีข้อจ ากัดเรื่องพ้ืนที่ซึ่งไม่อาจจัดให้มีถนนรอบอาคารตลาด ทางเข้าออกบริเวณตลาด 
และทางเดินภายในอาคารตามท่ีก าหนดได้ 
ข้อ ๑1 ต้องจัดให้มีที่ขนถ่ายสินค้าตั้งอยู่ในบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะ มีพ้ืนที่เพียงพอ ส าหรับการขนถ่าย
สินค้าในแต่ละวัน และสะดวกต่อการขนถ่ายสินค้าและการรักษาความสะอาด 
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับตลาดที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้บังคับ และมีข้อจ ากัดเรื่องพ้ืนที่ซึ่งไม่อาจจัดให้มีที่ขนถ่ายสินค้า
ตามท่ีก าหนดได้ 

ข้อ ๑2 ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือตามแบบและจ านวนที่ก าหนด   ในกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร และตั้งอยู่ในที่เหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด หรือในกรณีที่อยู่ในอาคารตลาดต้องแยกเป็นสัดส่วน
โดยเฉพาะ มีผนังกั้นโดยไม่ให้มีประตูเปิดสู่บริเวณจ าหน่ายอาหารโดยตรง 

ข้อ ๑3 ต้องจัดให้มีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย ตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ตั้งอยู่
นอกตัวอาคารตลาดและอยู่ในพื้นท่ีที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าออกได้สะดวก มีการปกปิดและ 
ป้องกันไมใ่ห้สัตว์เข้าไปคุ้ยเข่ีย ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบว่า
เหมาะสมกับตลาดนั้น 
ข้อ ๑4 ต้องจัดให้มีที่จอดยานพาหนะอย่างเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
ส่วนที่ ๒ 
สุขลักษณะของตลาดประเภทท่ี ๒ 

ข้อ ๑5 ตลาดประเภทที่ ๒ ต้องจัดให้มีสถานที่ส าหรับผู้ขายของ ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่าง    ล้างมือ และที่เก็บ
รวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอย ตามท่ีก าหนดไว้ในส่วนนี้ 

ข้อ ๑6 สถานที่ส าหรับผู้ขายของต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้ 
(๑) ทางเดินภายในตลาดมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร 
(๒) บริเวณส าหรับผู้ขายของประเภทอาหารสดต้องจัดให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ โดยมีลักษณะเป็นพ้ืนเรียบ 
แข็งแรง ไม่ลื่น สามารถล้างท าความสะอาดได้ง่าย และไม่มีน้ าขัง เช่น พ้ืนคอนกรีตพ้ืนที่ปูด้วยคอนกรีตส าเร็จ หรือ
พ้ืนลาดด้วยยางแอสฟัลต์ 
(๓) แผงจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหารท าด้วยวัสดุแข็งแรงที่มีผิวเรียบ ท าความสะอาดง่าย มีความสูงจากพ้ืนไม่
น้อยกว่า ๖0 เซนติเมตร และอาจเป็นแบบพับเก็บได้ 



- ๔๐ - 

 

 

 
นายสมชาย     (4) น้ าประปาหรือน้ าสะอาดอย่างเพียงพอ และจัดให้มีที่ล้างท าความสะอาดอาหารและภาชนะในบริเวณ

แผงจ าหน่ายอาหารสด แผงจ าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละ และแผงจ าหน่ายอาหารประเภทปรุงส าเร็จ 
(๕) ทางระบายน้ าจากจุดที่มีที่ล้าง โดยเป็นรางแบบเปิด ท าด้วยวัสดุที่มีผิวเรียบ มีความ  ลาดเอียงให้สามารถ
ระบายน้ าได้สะดวก มีตะแกรงดักมูลฝอยก่อนระบายน้ าออกสู่ท่อระบายน้ าสาธารณะหรือแหล่งน้ าสาธารณะ และ
ไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญแก่ประชาชนข้างเคียง ในกรณีจ าเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้า
พนักงานสาธารณสุขอาจก าหนดให้จัดให้มีบ่อดักไขมัน หรือบ่อพักน้ าเสีย  ก่อนระบายน้ าออกสู่ท่อระบายน้ า
สาธารณะหรือแหล่งน้ าสาธารณะก็ได้ 
 (๖) กรณีที่มีโครงสร้างเฉพาะเสาและหลังคา โครงเหล็กคลุมผ้าใบ เต็นท์ ร่มหรือสิ่งอ่ืนใด     ในลักษณะเดียวกัน 
ต้องอยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง 

ข้อ 17 ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือตามจ านวนและหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และตั้งอยู่ในที่ที่เหมาะสมนอกสถานที่ขายของ เว้นแต่
จะจัดให้มีส้วมเคลื่อนที่ ส้วมสาธารณะ ส้วมเอกชนหรือส้วมของหน่วยงานราชการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้อยู่ใน
บริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้ ให้มีระยะห่างจากตลาดไม่เกิน ๕0 เมตร 

ข้อ ๑8 ต้องจัดให้มีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยอย่างเพียงพอที่จะรองรับปริมาณ    มูลฝอยในแต่ละวัน 
และมีลักษณะเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

ข้อ ๑9 เมื่อผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ 2 ได้ด าเนินกิจการต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว ถ้าเจ้า
พนักงานท้องถิ่นเห็นว่าตลาดประเภทที่ ๒ นั้น มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นตลาดประเภทที่ ๑ ได้ ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นและผู้รับใบอนุญาตร่วมกันพิจารณาก าหนดแผนการพัฒนาปรับปรุง    ตลาดประเภทที่ ๒ ให้เป็นตลาด
ประเภทที่ ๑ ตามเทศบัญญัตินี้ ตามระยะเวลาและข้ันตอนที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 

ส่วนที่ ๓ 
การด าเนินกิจการตลาด 
ข้อ 20 การจัดวางสินค้าในตลาดแต่ละประเภทต้องจัดให้เป็นหมวดหมู่และไม่ปะปนกัน     เพ่ือสะดวกในการ
ดูแลความสะอาดและป้องกันการปนเปื้อนในอาหาร 
ข้อ ๒1 ก าหนดเวลาการเปิดและปิดตลาดตั้งแต่เวลา …………....น. ถึงเวลา................น. 
ข้อ ๒2 ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ ๑ ต้องรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบ ารุงรักษาตลาดและการรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในตลาดให้ถูกสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
(๑) บ ารุงรักษาโครงสร้างต่างๆ ของตลาด ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีตลอดเวลา เช่น   ตัวอาคาร พ้ืน ฝ้าเพดาน 
แผงจ าหน่ายสินค้า ระบบบ าบัดน้ าเสียหรือน้ าทิ้ง และทางระบายน้ า อุปกรณ์ต่างๆ เช่น สายไฟ หลอดไฟ พัดลม 
ก๊อกน้ า ท่อน้ าประปา และสาธารณูปโภคอ่ืนๆ 
(๒) จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอยบ่อดักไขมัน ระบบ
บ าบัดน้ าเสียหรือน้ าทิ้ง และทางระบายน้ า มิให้มีกลิ่นเหม็นเป็นประจ าทุกวัน และดูแลที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับ
มูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ 
(๓) ดูแลห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือให้อยู่ในสภาพที่สะอาด ใช้การได้ดี และเปิดให้ใช้ตลอดเวลาที่ เปิด
ตลาด 

 
 
 



- ๔๑ - 

 

 

 
 
 
นายสมชาย       (๔) จัดให้มีการล้างท าความสะอาดตลาดเป็นประจ าทุกวัน โดยเฉพาะแผงจ าหน่ายอาหารสด และแผง

จ าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละ และมีการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อ เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาจแจ้งให้มี
การล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลมากกว่าเดือนละหนึ่งครั้งก็ได้ 

  (๕) จัดให้มีการก าจัดสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะน าโรคภายในบริเวณตลาดอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง 
(๖) ดูแลแผงจ าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละมิให้ปล่อยน้ าหรือของเหลวไหลจากแผงลงสู่พื้นตลาด และ
จัดให้มีทางระบายน้ าหรือของเหลวลงสู่ทางระบายน้ าหลักของตลาด 

ข้อ ๒3 ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ 2 ต้องรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบ ารุงรักษาตลาดและการรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในตลาดให้ถูกสุขลักษณะดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย 
รวมทั้งกรณีที่มีบ่อดักไขมัน บ่อพักน้ าเสีย และทางระบายน้ า มิให้มีกลิ่นเหม็นเป็นประจ าทุกวัน และดูแลที่เก็บ
รวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ 
(๒) ดูแลห้องส้วม ที่ปัสสาวะ และอ่างล้างมือ ให้อยู่ในสภาพที่สะอาด ใช้การได้ดี และเปิดให้ใช้ตลอดเวลาที่เปิด
ตลาด 
(๓) จัดให้มีการล้างท าความสะอาดตลาดเป็นประจ าทุกวัน โดยเฉพาะแผงจ าหน่ายอาหารสด และแผงจ าหน่าย
อาหารประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละ ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อให้ด าเนินการล้างตลาดตามหลักการ
สุขาภิบาลตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขแจ้งให้ปฏิบัติ 
(๔) จัดให้มีการป้องกันไม่ให้น้ าหรือของเหลว ไหลจากแผงจ าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละลงสู่พ้ืนตลาด 

ข้อ ๒4 เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันเหตุร าคาญ มลพิษที่เป็นอันตราย หรือการระบาดของโรคติดต่อ ผู้รับ
ใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ ๑ หรือตลาดประเภทที่ ๒ ต้องไม่กระท าการและต้องควบคุมดูแลมิให้ผู้ใด
กระท าการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) จ าหน่ายอาหารที่ไม่สะอาดหรือไม่ปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยอาหารในตลาด 
(๒) น าสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในตลาด เว้นแต่สัตว์ที่น าไปขังไว้ในที่ขังสัตว์เพ่ือจ าหน่าย 
(๓) ฆ่าหรือช าแหละสัตว์ใหญ่ เช่น โค กระบือ แพะ แกะหรือสุกร ในตลาด รวมทั้งฆ่าหรือช าแหละสัตว์ปีกในกรณี
ที่เกิดการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ในเขตท้องที่นั้น 
(๔) สะสมหรือหมักหมมสิ่งหนึ่งสิ่งใดในตลาด จนท าให้สถานที่สกปรก รกรุงรัง เป็นเหตุร าคาญ เกิดมลพิษที่เป็น
อันตราย หรือเป็นที่เพาะพันธุ์สัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะน าโรค 
(๕) ถ่ายเทหรือทิ้งมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในที่อ่ืนใด นอกจากที่ซึ่งจัดไว้ส าหรับรองรับมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
(๖) ท าให้น้ าใช้ในตลาดเกิดความสกปรก จนเป็นเหตุให้เป็นหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
(7) ก่อหรือจุดไฟไว้ในลักษณะซึ่งอาจเป็นที่เดือดร้อนหรือเกิดอันตรายแก่ผู้อ่ืน 
(๘) ใช้ตลาดเป็นที่พักอาศัยหรือเป็นที่พักค้างคืน 
(๙) กระท าการอ่ืนใดที่อาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญ มลพิษท่ีเป็นอันตราย หรือการระบาดของโรคติดต่อ เช่น เสียงดัง 
แสงกระพริบ ความสั่นสะเทือน หรือมีกลิ่นเหม็น 

 ส่วนที่ ๔ 
ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด 
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นายสมชาย        ข้อ ๒5 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติและให้ความร่วมมือกับผู้             
รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาด เจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้าพนักงานสาธารณสุข ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) การจัดระเบียบและกฎเกณฑ์ในการรักษาความสะอาดของตลาด 
(๒) การจัดหมวดหมู่สินค้า 
(๓) การดูแลความสะอาดแผงจ าหน่ายสินค้าของตน 
(๔) การรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่เหมาะสม 
(๕) การล้างตลาด 

(๖) การเข้ารับการฝึกอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารและอ่ืน ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดย
ค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
(๗) การตรวจสุขภาพตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

ข้อ ๒6 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าและแผงจ าหน่ายสินค้า ดังต่อไปนี้ 
(1) ให้วางสินค้าบนแผงจ าหน่ายสินค้าหรือขอบเขตท่ีก าหนด โดยห้ามวางสินค้าล้ าแผงจ าหน่ายสินค้าหรือขอบเขต
ที่ก าหนด และห้ามวางสินค้าสูงจนอาจเกิดอันตรายหรือส่งผลกระทบต่อระบบ    การระบายอากาศ และแสง
สว่าง ทั้งนี้ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

(๒) ห้ามวางสินค้าประเภทวัตถุอันตรายปะปนกับสินค้าประเภทอาหาร 
(๓) ให้วางสินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และภาชนะอุปกรณ์ในขอบเขตที่ก าหนดโดยสูงจากพ้ืนตลาดไม่น้อย
กว่า ๖0 เซนติเมตร 

(๔) ห้ามเก็บสินค้าประเภทอาหารไว้ใต้แผงจ าหน่ายสินค้า เว้นแต่อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทตามกฎหมายว่า
ด้วยอาหาร หรืออาหารที่มีการป้องกันการเน่าเสียและปกปิดมิดชิด ทั้งนี้ ต้องมีการรักษาความสะอาดและป้องกัน
สัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะน าโรค 

(๕) ไม่ใช้แสงหรือวัสดุอื่นใดที่ท าให้ผู้บริโภคมองเห็นอาหารต่างไปจากสภาพที่เป็นจริง 
(๖) ห้ามต่อเติมแผงจ าหน่ายสินค้า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น         โดยค าแนะน าของเจ้า
พนักงานสาธารณสุข 

ข้อ ๒7 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องมีสุขอนามัยส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือไม่เป็นพาหะน าโรคติดต่อ เช่น 
อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย บิด ไข้สุกใส หัด คางทูม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเรื้อน    ในระยะติดต่อหรือใน
ระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ ไข้หวัดใหญ่รวมถึง
ไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ และโรคตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข 

(๒) ในระหว่างขายสินค้าต้องแต่งกายสุภาพ สะอาด เรียบร้อย หรือตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
(๓) ในระหว่างขายสินค้าประเภทอาหารต้องปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส่วนบุคคล เช่น ไม่ไอหรือจามรดอาหาร ไม่
ใช้มือหยิบจับอาหารที่พร้อมรับประทานโดยตรง ล้างมือให้สะอาดก่อนหยิบหรือจับอาหาร ไม่สูบบุหรี่หรือดื่มสุรา 
เป็นต้น 

ข้อ ๒8 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะในการจ าหน่าย    ท าประกอบ ปรุง เก็บ
หรือสะสมอาหาร และการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้ าใช้และของใช้ต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
(๑) อาหารที่ขายต้องสะอาด และปลอดภัยตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยอาหาร 
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นายสมชาย        (๒) อาหารสดเฉพาะสัตว์ เนื้อสัตว์ และอาหารทะเล ต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิไม่เกิน ๕   องศา
เซลเซียส ในตู้เย็นหรือแช่น้ าแข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ 
(๓) การจ าหน่ายอาหารประเภทปรุงส าเร็จต้องใช้เครื่องใช้ ภาชนะท่ีสะอาด และต้องมีอุปกรณ์ปกปิดอาหารเพ่ือ
ป้องกันการปนเปื้อน และรักษาอุปกรณ์ปกปิดอาหารนั้นให้สะอาดและใช้การได้ดี      อยู่เสมอ 
(๔) ในกรณีที่เป็นแผงจ าหน่ายอาหาร ซึ่งมีการท า ประกอบ และปรุงอาหาร ต้องจัดสถานที่ไว้ให้เป็นสัดส่วน
โดยเฉพาะเพ่ือการนั้นและต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร 
(๕) เครื่องมือ เครื่องใช้ และภาชนะอุปกรณ์ท่ีใช้ เช่น เขียง เครื่องขูดมะพร้าว จาน ชาม ช้อน 
ส้อม ตะเกียบ และแก้วน้ า เป็นต้น ต้องสะอาดและปลอดภัย มีการล้างท าความสะอาดและจัดเก็บท่ีถูกต้อง 
หมวด ๓ ใบอนุญาต 
ข้อ ๒9 ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งตลาด เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
การเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดสถานที่หรือบริเวณที่ใช้เป็นตลาดภายหลังจากที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ออก
ใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดตามรรคหนึ่งแล้วจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ด้วย ความในข้อนี้มิให้ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรของรัฐที่ได้จัดตั้งตลาดขึ้น
ตามอ านาจหน้าที่ แต่ในการด าเนินกิจการตลาดจะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาตตามบทบัญญัติอ่ืนแห่ง
เทศบัญญัตินี้และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วย และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจก าหนด
เงื่อนไขเป็นหนังสือให้ผู้จัดตั้งตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้ 

ข้อ 30 ผู้ใดประสงค์จะจัดตั้งตลาดจะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับ
แสดงเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 
(๑) บัตรประจ าตัวประชาชน 
(๒) ส าเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบกิจการ (ท่ีดิน/อาคาร/ยานพาหะ) 
(๓) หนังสือยินยอมรับก าจัดจากสถานประกอบกิจการก าจัดสิ่งปฏิกูล(กรณีที่ส่งไปก าจัดที่อ่ืน) 
(4) หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (กรณีที่กฎหมายก าหนด) 
(5) หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (กรณีท่ีกฎหมายก าหนด) 
(๖) ใบมอบอ านาจ (กรณีที่มีการมอบอ านาจ) 
(๗) หลักฐานอื่นที่จ าเป็น 

ข้อ ๓1 เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้อง
ของค าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วนให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งต่ อผู้
ยื่นค าขอให้แก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการ หากไม่สามารถด าเนินการได้ในขณะนั้น  ให้จัดท าบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้
ในบันทึกนั้นด้วย เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้
ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนดในเทศ
บัญญัตินี้ ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่ง ไม่อนุญาตได้
ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้องมีหนังสือ
แจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้
ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ      ให้แจ้งเป็นหนังสือให้
ผู้ยื่นค าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส าเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุก
ครั้ง 
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นายสมชาย        ข้อ ๓2 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว 

ข้อ ๓3 บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียง
ในเขตอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น 
การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับ   เสียค่าธรรมเนียมแล้ว
ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

ข้อ ๓4 ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบ
กิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ ๓5 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระท่ีส าคัญให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทน
ใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด ตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายเทศ
บัญญัตินี้  
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระท่ีส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าใบอนุญาตเดิม
เท่าท่ีเหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ ๓6 ในกรณีทีป่รากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในใบอนุญาตใน
เรื่องท่ีก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้          เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี
อ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ ๓7 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่า ผู้รับใบอนุญาต 
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
(๒) ต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข       พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕กฎกระทรวง หรือเทศ
บัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต
ตามเทศบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของ
ประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน 

ข้อ ๓8 ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ ในกรณี
ที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค าสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้
ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักงานท าการของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับ
ใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึง หรือวันปิดค าสั่ง แล้วแต่กรณี 
ข้อ ๓9 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้
จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
หมวด ๔ 
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 
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นายสมชาย        ข้อ 40 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายเทศ
บัญญัตินี้ ในวันที่มารับใบอนุญาตส าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกหรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
ส าหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้นถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่
ก าหนด ให้ช าระค่าปรับเพิ่มข้ึนอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้
บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบ
จ านวน 
ข้อ ๔1 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของราชการ ส่วนท้องถิ่น 
หมวด ๕ บทก าหนดโทษ 
ข้อ ๔2 ผู้ใดฝ่าฝืนค าสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๐ (๒) ก าหนดโทษปรับผู้ละเมิดเทศ
บัญญัตินี้ ไม่เกินหนึ่งพันบาท 
หมวด 6 บทเฉพาะกาล 
ข้อ 43 บรรดาใบอนุญาตประกอบกิจการ ซึ่งได้ออกก่อนวันประกาศใช้เทศบัญญัตินี้         ให้คงใช้ได้ต่อไปจนสิ้น
อายุใบอนุญาตนั้นและให้ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ประกาศ ณ  วันที่  (ลงชื่อ)  ว่าที่ร้อยตรี ด ารงศักดิ์  ขวัญชัย 
นายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า -เห็นชอบ (ลงชื่อ)   

ประธานสภา   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  มีข้อเสนอหรือต้องการแก้ไข  เชิญครับ หากไม่มี ขอมติที่ประชุมสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบอนุมัติเมื่อที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง)เทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า 
เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ............ 

มติที่ประชุม        - รับรอง  11 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา)     
ที่ประชุม            เห็นชอบรับ (ร่าง)เทศบัญญัติต าบลป่าก่อด าเรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ............  
นายสมชาย        เรียนท่านประธาน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าทุกท่าน ระเบียบวาระท่ี 3.1.1 วาระที่ 1 ขั้นรับ

หลักการ ต่อสภาเทศบาล ญัตติขอความเห็นชอบ 6.(ร่าง) เทศบัญญัติต าบล  ป่าก่อด า เรื่อง การควบคุมการ
จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ............บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบ (ร่าง)เทศบัญญัติต าบลป่า
ก่อด า  เรื่อง การควบคุมการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ............ 
หลักการ 
ให้มีเทศบัญญัติ ว่าด้วยการควบคุมการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
เหตุผล 
โดยที่การด าเนินกิจการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ   อาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพของประชาชน และก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สมควรก าหนดสุขลักษณะในการด าเนินกิจการ
จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ด าเนินกิจการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
และอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ด าเนินกิจการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จึงตราเทศ
บัญญัตินี้ 
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นายสมชาย        (ร่าง) เทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า เรื่อง การควบคุมการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ                      
พ.ศ.................. 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติ ว่าด้วยการควบคุมการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือ ทางสาธารณะ 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖0 และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ประกอบมาตรา ๔๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เทศบาลต าบลป่าก่อด า โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบล
ป่าก่อด า และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 
ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า เรื่อง การควบคุมการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ พ.ศ. ............” 
ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลป่าก่อด า นับแต่เมื่อได้ประกาศไว้  โดยเปิดเผย ณ ส านักงาน
เทศบาลต าบลป่าก่อด าแล้วเจ็ดวัน  บรรดา ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ตราไว้แล้วตาม
เทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2543 ให้ใช้ได้เท่าที่ไม่ขัดหรือ
แย้งกับ  เทศบัญญัตินี้ และให้ใช้ได้จนกว่าจะประกาศ ระเบียบหรือค าสั่งที่ออกโดยเทศบัญญัติ 
ข้อ 3 นับตั้งแต่วันที่เทศบัญญัตินี้มีผลบังคับเป็นต้นไป ให้ยกเลิกเทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า เรื่อง การจ าหน่าย
สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2543  บรรดาเทศบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้
ตราไว้แล้ว ซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 
ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้ 
“สินค้า” หมายความว่า อาหารและสิ่งของอ่ืนที่มิใช่อาหาร 
“ผู้จ าหน่ายสินค้า” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
“อาหาร” หมายความว่า อาหารประเภทปรุงส าเร็จและอาหารที่ต้องน าไปท า ประกอบ    หรือปรุงเพ่ือบริโภคใน
ภายหลัง 
“ผู้สัมผัสอาหาร” หมายความว่า บุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาหารตั้งแต่กระบวนการเตรียม ปรุงประกอบ จ าหน่ายและ
เสิร์ฟอาหาร รวมถึงการล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์ ได้แก่ ผู้เตรียม ผู้ปรุง ผู้ประกอบ  ผู้เสิร์ฟ ผู้จ าหน่ายอาหาร ผู้
ล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์ 
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน 
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 
“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาลต าบลป่าก่อด า 
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ข้อ 5  ให้นายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออกระเบียบ 
ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
หมวด ๑ บททั่วไป 
ข้อ 6 ผู้ด าเนินกิจการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่ก าหนดตามเทศบัญญัตินี้  รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงที่      ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
หมวด ๒ สุขลักษณะในการด าเนินกิจการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
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นายสมชาย        ข้อ 7 ในการจ าหน่ายสินค้าประเภทสิ่งของอื่นที่มิใช่อาหารโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใด
เป็นปกติ ผู้จ าหน่ายสินค้าจะต้องควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้จ าหน่ายสินค้าและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าต้องแต่งกายสะอาดและสุภาพเรียบร้อย 
(๒) แผงส าหรับวางสินค้า เช่น แคร่ แท่น โต๊ะ รถเข็น ต้องท าด้วยวัสดุที่แข็งแรง มีขนาดและความสูงจากพ้ืนตามที่
เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด 
(๓) จัดวางสินค้า อุปกรณ์ประกอบในการจ าหน่ายสินค้าและทรัพย์สินใด ๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ยื่นล้ า
บริเวณท่ีก าหนด รวมทั้งตัวผู้จ าหน่ายสินค้าและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าต้องไม่ล้ าลงมาในพื้นที่การจราจร 
(๔) ห้ามจัดวางสินค้าที่จ าหน่ายในลักษณะใด ๆ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขประกาศก าหนด 
(๕) รักษาความสะอาดบริเวณที่จ าหน่ายสินค้าอยู่เสมอทั้งในระหว่างที่จ าหน่ายสินค้าและหลังจากเลิกท าการ
จ าหน่ายสินค้า 
 (๖) จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะไว้ให้เพียงพอ และไม่ถ่ายเททิ้งลง  ในท่อหรือทาง
ระบายน้ า หรือในที่หรือทางสาธารณะ 
(๗) ห้ามกระท าการใด ๆ กับต้นไม้ เช่น พาด ติดตั้ง วางแผงจ าหน่ายสินค้า หรือเกาะเกี่ยวสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า
หรืออุปกรณ์ประกอบในการจ าหน่ายสินค้า รวมตลอดถึงการตอกตะปู ผูกเชือกหรือยึดสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยเด็ดขาด 
(๘) ห้ามใช้เครื่องก าเนิดไฟฟ้า เครื่องขยายเสียง หรือเปิดวิทยุเทป หรือกระท าโดยวิธีอ่ืนใดที่ก่อให้เกิดเสียงดังจน
เกิดเหตุร าคาญแก่ผู้อ่ืน 
(9) เก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจ าหน่ายสินค้าออกจากบริเวณที่อนุญาตให้แล้วเสร็จโดย      ไม่ชักช้าหลังจากเลิก
ท าการจ าหน่ายสินค้า 
(๑๐) หยุดด าเนินการจ าหน่ายสินค้าเพ่ือประโยชน์ทางด้านสุขลักษณะ การรักษาความสะอาด สาธารณประโยชน์
หรือประโยชน์ของทางราชการตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของ  2เจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศ
ก าหนด 
(๑๑) ปฏิบัติการอ่ืนใดที่จ าเป็นเพ่ือให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้า
พนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด 
ข้อ 8 ในการจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหารโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใด   เป็นปกติ ผู้จ าหน่าย
สินค้าจะต้องควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 7 
(๒) อาหารสดที่น ามาจ าหน่าย หรือน ามาประกอบ ปรุงอาหารเพ่ือจ าหน่ายต้องเป็นอาหารสดที่มีคุณภาพดี สะอาด 
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมทั้งมีการเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม และเก็บเป็นสัดส่วน มีการปกปิด ไม่วางบนพื้น
หรือบริเวณท่ีอาจท าให้อาหารปนเปื้อนได้  
(๓) อาหารแห้งที่น ามาจ าหน่าย หรือน ามาประกอบ ปรุงอาหารเพ่ือจ าหน่ายต้องสะอาดปลอดภั ย ไม่มีการ
ปนเปื้อนและมีการเก็บอย่างเหมาะสม 
(๔) อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เครื่องปรุงรส และวัตถุเจือปนอาหาร ต้องปลอดภัยได้มาตรฐานตามกฎหมาย
ว่าด้วยอาหาร 
(๕) อาหารประเภทปรุงส าเร็จต้องเก็บในภาชนะที่สะอาด ปลอดภัย และมีการป้องกันการปนเปื้อน วางสูงจากพ้ืน
อย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร 
(๖) น้ าดื่มและเครื่องดื่มที่น ามาจ าหน่ายต้องมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร โดยบรรจุใน
ภาชนะท่ีสะอาด มีการปกปิด และป้องกันการปนเปื้อน วางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย ๖0     เซนติเมตร 
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นายสมชาย        (7) น้ าดื่มหรือเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทต้องวางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย ๑๕ เซนติเมตร และต้อง
ท าความสะอาดพ้ืนผิวภายนอกของภาชนะบรรจุให้สะอาดก่อนน ามาจ าหน่าย 
(๘) น้ าแข็งส าหรับบริโภคต้องสะอาด มีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร มีการเก็บในภาชนะท่ีสะอาด 
สภาพดี มีฝาปิด วางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 15 เซนติเมตร ปากขอบภาชนะสูงจากพ้ืนอย่างน้อย ๖0 เซนติเมตร 
และไม่วางในบริเวณที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อน รวมทั้งต้องไม่น าอาหารหรือสิ่งของอย่างอ่ืนไปแช่รวมกับน้ าแข็ง
ส าหรับบริโภค 
(๙) ใช้อุปกรณ์ที่สะอาด มีด้าม ส าหรับคีบหรือตักน้ าแข็งส าหรับบริโภคโดยเฉพาะ 
(๑๐) ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องปรุงรส วัตถุเจือปนอาหาร เครื่องดื่ม และอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ต้องสะอาดและ

ท าจากวัสดุที่ปลอดภัย เหมาะสมกับอาหารแต่ละประเภท มีสภาพดี ไม่ช ารุดและมีการป้องกันการปนเปื้อนที่
เหมาะสม 
 (๑๑) จัดเก็บภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องใช้ไว้ในภาชนะที่สะอาด สูงจากพ้ืนอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร หรือมีการ
ป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม 
 (๑๒) ตู้อบ เตาอบ เตาไมโครเวฟ ต้องสะอาด มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สภาพดี ไม่ช ารุด 
(๑๓) ภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องใช้ที่รอการล้าง และเศษอาหาร ต้องเก็บในที่ที่สามารถป้องกันสัตว์และแมลงที่เป็น
พาหะน าโรคได้ 
(๑๔) ล้างภาชนะอุปกรณ์และเครื่องใช้ทุกประเภทให้สะอาดโดยใช้สารท าความสะอาดที่ปลอดภัย 
(๑๕) น้ าใช้และภาชนะบรรจุน้ าใช้ต้องสะอาด ปลอดภัย 
(๑๖) ผู้สัมผัสอาหารต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือไม่เป็นพาหะน าโรคติดต่อ หรือไม่เป็นโรคที่
สังคมรังเกียจ ได้แก่ อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย บิด ไข้สุกใส หัด คางทูม วัณโรค 
ในระยะอันตราย โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ 
ไข้หวัดใหญ่รวมถึงไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ หากเจ็บป่วยต้องหยุดปฏิบัติงานและ
รักษาตัวให้หายก่อนจึงกลับมาปฏิบัติงานต่อไป 
(๑๗) ผู้สัมผัสอาหารต้องแต่งกายสะอาดและเป็นแบบที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนสู่   อาหารได้ และสวมผ้ากัน
เปื้อนท่ีสะอาด สวมรองเท้าหุ้มส้น มีสิ่งปกปิดเส้นผมมิให้ตกลงปนเปื้อนในอาหาร 
(๑๘) ผู้สัมผัสอาหารต้องล้างมือและปฏิบัติตนในการเตรียม ปรุง ประกอบ จ าหน่ายและเสิร์ฟอาหาร ให้ถูก
สุขลักษณะ รักษาความสะอาดมือและเล็บ ถ้ามีบาดแผลหรือถูกลวกหรือระคายเคืองผิวหนังบริเวณมือหรือนิ้วมือ
ต้องท าแผลให้เรียบร้อย 
(๑๙) ห้ามผู้สัมผัสอาหารสูบบุหรี่ ขบเคี้ยว รับประทานอาหารในขณะเตรียม ท า ประกอบปรุงหรือจ าหน่ายอาหาร
หรือไม่ไอ จามรดบนอาหาร และไม่กระท าการใดๆที่จะท าให้เกิดการปนเปื้อนต่ออาหารหรือก่อให้เกิดโรคได้ 
(๒0) ต้องมีการป้องกันอันตราย และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร าคาญเนื่องจากการจ าหน่าย     ท าประกอบ ปรุง และ
เก็บอาหาร 
(๒๑) ห้ามถ่าย เททิ้งน้ าที่มีเศษอาหารหรือไขมันจากการล้างเครื่องมือ เครื่องใช้ ภาชนะและ 
อุปกรณ์ในการจ าหน่ายอาหารลงในท่อหรือทางระบายน้ า หรือในที่หรือทางสาธารณะ 
ข้อ 9 ในการจ าหน่ายสินค้าประเภทสิ่งของอ่ืนที่มิใช่อาหารโดยลักษณะวิธีการเร่ขาย            ผู้จ าหน่ายสินค้า
จะต้องควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(๑) จ าหน่ายสินค้าในบริเวณท่ีได้รับอนุญาต 
(๒) แต่งกายสะอาด สุภาพเรียบร้อย 
(๓) ห้ามทิ้งมูลฝอยจากการเร่ขายลงในท่อหรือทางระบายน้ า หรือในที่หรือทางสาธารณะ 
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นายสมชาย        (๔) ห้ามใช้เครื่องขยายเสียงหรือเปิดวิทยุเทปหรือส่งเสียงดังในขณะที่เร่ขายจนเกิดเหตุร าคาญแก่ผู้อ่ืน 
(๕) หยุดประกอบการค้าเพ่ือประโยชน์ทางด้านสุขลักษณะ การรักษาความสะอาดสาธารณประโยชน์หรือประโยชน์
ของทางราชการตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด 
(๖) ปฏิบัติการอ่ืนใดที่จ าเป็นเพ่ือให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขประกาศก าหนด 
ข้อ 10 ในการจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหารโดยลักษณะวิธีการเร่ขาย ผู้จ าหน่ายสินค้าจะต้องควบคุมดูแลให้มีการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๘ 
(๒) อาหารสดที่น ามาจ าหน่าย หรือน ามาประกอบ ปรุงอาหารเพ่ือจ าหน่ายต้องเป็นอาหารสดที่มีคุณภาพดี สะอาด 
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมทั้งมีการเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม และเก็บเป็นสัดส่วน มีการปกปิด ไม่วางบนพื้น
หรือบริเวณท่ีอาจท าให้อาหารปนเปื้อนได้ 
(๓) อาหารแห้งที่น ามาจ าหน่าย หรือน ามาประกอบ ปรุงอาหารเพ่ือจ าหน่ายต้องสะอาดปลอดภัย ไม่มีการปนเปื้อน
และมีการเก็บอย่างเหมาะสม 
(๔) อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เครื่องปรุงรส และวัตถุเจือปนอาหาร ต้องปลอดภัยได้มาตรฐานตามกฎหมาย
ว่าด้วยอาหาร 
(๕) อาหารประเภทปรุงส าเร็จต้องเก็บในภาชนะที่สะอาด ปลอดภัย และมีการป้องกันการปนเปื้อน วางสูงจากพ้ืน
อย่างน้อย ๖0 เซนติเมตร 
(๖) น้ าดื่มและเครื่องดื่มที่น ามาจ าหน่ายต้องมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร โดยบรรจุใน
ภาชนะท่ีสะอาด มีการปกปิด และป้องกันการปนเปื้อน วางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร 
(๗) น้ าดื่มหรือเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทต้องวางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย ๑๕ เซนติเมตร และต้องท าความ
สะอาดพ้ืนผิวภายนอกของภาชนะบรรจุให้สะอาดก่อนน ามาจ าหน่าย 
(๘) น้ าแข็งส าหรับบริโภคต้องสะอาด มีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร มีการ 
เก็บในภาชนะที่สะอาด สภาพดี มีฝาปิด วางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย ๑๕ เซนติเมตร ปากขอบภาชนะสูงจาก     พ้ืน
อย่างน้อย ๖0 เซนติเมตร และไม่วางในบริเวณที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อน รวมทั้งต้องไม่น าอาหาร       หรือ
สิ่งของอย่างอ่ืนไปแช่รวมกับน้ าแข็งส าหรับบริโภค 
(๙) ใช้อุปกรณ์ที่สะอาด มีด้าม ส าหรับคีบหรือตักน้ าแข็งส าหรับบริโภคโดยเฉพาะ 
(๑๐) ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องปรุงรส วัตถุเจือปนอาหาร เครื่องดื่ม และอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ต้องสะอาดและ
ท าจากวัสดุที่ปลอดภัย เหมาะสมกับอาหารแต่ละประเภท มีสภาพดี ไม่ช ารุดและมีการป้องกันการปนเปื้อนที่
เหมาะสม 
(๑๑) จัดเก็บภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องใช้ไว้ในภาชนะท่ีสะอาด สูงจากพ้ืนอย่างน้อย ๖0 เซนติเมตร หรือมีการป้องกัน
การปนเปื้อนท่ีเหมาะสม 
(๑๒) ตู้อบ เตาอบ เตาไมโครเวฟ ต้องสะอาด มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สภาพดี ไม่ช ารุด 
(๑๓) ภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องใช้ที่รอการล้าง และเศษอาหาร ต้องเก็บในที่ที่สามารถป้องกันสัตว์และแมลงน าโรคได้ 
(๑๔) ล้างภาชนะอุปกรณ์และเครื่องใช้ทุกประเภทให้สะอาดโดยใช้สารท าความสะอาดที่ปลอดภัย 
(๑๕) น้ าใช้และภาชนะบรรจุน้ าใช้ต้องสะอาด ปลอดภัย 
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นายสมชาย        (๑๖) ผู้สัมผัสอาหารต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือไม่เป็นพาหะน าโรคติดต่อ 
หรือไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ ได้แก่ อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย บิด ไข้สุกใส หัด คางทูม วัณโรค 
ในระยะอันตราย โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ 
ไข้หวัดใหญ่รวมถึงไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ หากเจ็บป่วยต้องหยุดปฏิบัติงานและ
รักษาตัวให้หายก่อนจึงกลับมาปฏิบัติงานต่อไป 
(๑๗) ผู้สัมผัสอาหารต้องแต่งกายสะอาดและเป็นแบบที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนสู่อาหารได้ และสวมผ้ากัน
เปื้อนท่ีสะอาด สวมรองเท้าหุ้มส้น มีสิ่งปกปิดเส้นผมมิให้ตกลงปนเปื้อนในอาหาร 
(๑๘) ผู้สัมผัสอาหารต้องล้างมือและปฏิบัติตนในการเตรียม ปรุง ประกอบ จ าหน่ายและเสิร์ฟอาหาร ให้ถูก
สุขลักษณะ รักษาความสะอาดมือและเล็บ ถ้ามีบาดแผลหรือถูกลวกหรือระคายเคืองผิวหนังบริเวณมือหรือนิ้วมือ
ต้องท าแผลให้เรียบร้อย 

  (๑๙) ห้ามผู้สัมผัสอาหารสูบบุหรี่ ขบเคี้ยว รับประทานอาหารในขณะเตรียม ท า ประกอบปรุงหรือจ าหน่ายอาหาร
หรือไม่ไอจามรดบนอาหาร และไม่กระท าการใด ๆ ที่จะท าให้เกิดการปนเปื้อนต่ออาหารหรือก่อให้เกิดโรคได้ 
(๒๐) ต้องมีการป้องกันอันตราย และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร าคาญเนื่องจากการจ าหน่าย ท า ประกอบ ปรุง และเก็บ
อาหาร 
(๒๑) ห้ามถ่าย เททิ้งน้ าที่มีเศษอาหารหรือไขมันจากการล้างเครื่องมือ เครื่องใช้ ภาชนะและ 
อุปกรณ์ในการจ าหน่ายอาหารลงในท่อหรือทางระบายน้ า หรือในที่หรือทางสาธารณะ 
หมวด ๓ ใบอนุญาต 
ข้อ ๑1 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่ควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะเพ่ือประโยชน์ใช้สอยของประชาชนทั่วไป 
ห้ามมิให้ผู้ใดจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นการจ าหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่
หนึ่งที่ใดเป็นปกติหรือเร่ขาย เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ในการออกใบอนุญาตตามวรรคสองให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นระบุชนิด หรือประเภทของสินค้าลักษณะวิธีการจ าหน่าย
สินค้า และสถานที่ที่จะจัดวางสินค้าเพ่ือจ าหน่ายในกรณีที่จะมีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ รวมทั้งจะ
ก าหนดเงื่อนไขอย่างใดตามที่เห็นสมควรไว้ในใบอนุญาตด้วยก็ได้ 
การเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทของสินค้า ลักษณะวิธีการจ าหน่ายสินค้าหรือสถานที่จัดวางสินค้าให้แตกต่างไป
จากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต จะกระท าได้ต่อเมื่อผู้รับใบอนุญาตได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นได้จดแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้ในใบอนุญาตแล้ว 
ข้อ ๑2 ผู้ใดประสงค์จะด าเนินกิจการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จะต้องยื่นค าขอ 
รับใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 
(๑) บัตรประจ าตัวประชาชน 
(๒) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(๓) ใบมอบอ านาจ (กรณีที่มีการมอบอ านาจ) 
(๔) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
(๕) หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
(6) ใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพและโรคติดต่อของผู้จ าหน่ายสินค้าและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้า 
(7) หลักฐานผ่านการอบรมของผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ประกาศกระทรวง
สาธารณสุขก าหนด (กรณีเป็นการจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหาร) 
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นายสมชาย        ข้อ ๑3 เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบ
ความถูกต้องของค าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการ หากไม่สามารถด าเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดท าบันทึก
ความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดย 
ให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนดในเทศบัญญัตินี้  ในกรณีท่ี
มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาตาม
วรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและ
เหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลา ตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น 
แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอทราบถึงเหตุแห่ง
ความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส าเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง 
ข้อ ๑4 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว 
ข้อ ๑5 บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงใน
เขตอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น 
การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้
ประกอบกจิการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
ข้อ ๑6 ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบ
กิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
ข้อ ๑7 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญให้ผู้ได้รับใบอนุญาต ยื่นค าขอรับใบแทน
ใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด ตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายเทศ
บัญญัตินี้ 
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วย 
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าใบอนุญาตเดิม
เท่าท่ีเหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วย 
ข้อ ๑8 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตใน
เรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจ
สั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 
ข้อ ๑9 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
(๒) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข       พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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นายสมชาย        (๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕กฎกระทรวง 

หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับ
ใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ
ของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน 
ข้อ 20 ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่
ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค าสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิด
ค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักงานของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้
รับทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึง หรือวันปิดค าสั่ง แล้วแต่กรณี 
ข้อ ๒1 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิก 
ถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
หมวด ๔ ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 
ข้อ ๒2 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ในวันที่
มารับใบอนุญาตส าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุส าหรับกรณีที่เป็นการ
ขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก าหนด ให้ช าระ
ค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการ
ด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบ
จ านวน 
ข้อ ๒3 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น 
หมวด ๕ บทก าหนดโทษ 
ข้อ ๒4 ผู้ใดฝ่าฝืนค าสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๐ (๒) ก าหนดโทษปรับผู้ละเมิดเทศบัญญัตินี้ ไม่
เกินหนึ่งพันบาท 
หมวด 6 บทเฉพาะกาล 
ข้อ 25 บรรดาใบอนุญาตประกอบกิจการ ซึ่งได้ออกก่อนวันประกาศใช้เทศบัญญัตินี้         ให้คงใช้ได้ต่อไปจนสิ้น
อายุใบอนุญาตนั้นและให้ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ประกาศ ณ  วันที่  (ลงชื่อ)  ว่าที่ร้อยตรี ด ารงศักดิ์  ขวัญชัย 
นายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า -เห็นชอบ (ลงชื่อ)   

ประธานสภา   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  มีข้อเสนอหรือต้องการแก้ไข  เชิญครับ หากไม่มี ขอมติที่ประชุมสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบอนุมัติเมื่อที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง)เทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า เรื่อง 
การควบคุมการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ............ 

มติทีป่ระชุม        - รับรอง  11 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา)     
ที่ประชุม  เห็นชอบรับ (ร่าง)เทศบัญญัติต าบลป่าก่อด าเรื่อง การควบคุมการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทาง

สาธารณะ พ.ศ............ 
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นายสมชาย        เรียนท่านประธาน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าทุกท่าน ระเบียบวาระท่ี 3.1.1 วาระที่ 1 ขั้นรับ
หลักการ ต่อสภาเทศบาล ญัตติขอความเห็นชอบ 7.(ร่าง) เทศบัญญัติต าบล  ป่าก่อด า เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง
สัตว์หรือที่ปล่อยสัตว์ พ.ศ................บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ (ร่าง)เทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า เรื่อง การ
ควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือที่ปล่อยสัตว์ พ.ศ................ 
หลักการ 
ให้มีเทศบัญญัติ ว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือที่ปล่อยสัตว์ 
เหตุผล 
เนื่องจากสภาพในปัจจุบันในเขตเทศบาลต าบลป่าก่อด ามีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไป มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น
มากขึ้น การสัญจรบนถนนสาธารณะมีความคับคั่งมากขึ้น หากไม่มีการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือที่ปล่อยสัตว์ ซึ่ง
อาจก่อให้เกิดปัญหาต่างๆทั้งทางด้านมลพิษ เหตุร าคาญ อุบัติเหตุ สุขภาพ การทรมานสัตว์ หรือเพ่ือป้องกัน
อันตรายจากเชื้อโรคท่ีเกิดจากสัตว์ ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพ
ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลป่าก่อด า ให้อยู่ภายใต้มาตรการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งการด าเนินการดังกล่าว
ตาม มาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้กระท าโดยออกเป็นข้อก าหนดของท้องถิ่นจึง
จ าเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้ 
(ร่าง) เทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือท่ีปล่อยสัตว์ พ.ศ............. 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติ ว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือที่ปล่อยสัตว์ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 
๖๐ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๔ 
) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓ 
) พ.ศ. ๒๕๖๐ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ การจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
ประกอบกับมาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ บัญญัติให้
กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลป่าก่อด า โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล
ต าบลป่าก่อด า และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้   
ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือ    ที่ปล่อยสัตว์ พ.ศ
...................”  
ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลป่าก่อด า นับแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ส านักงาน
เทศบาลต าบลป่าก่อด าแล้วเจ็ดวัน  บรรดา ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ตราไว้แล้วตามเทศ
บัญญัติต าบลป่าก่อด า เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือที่ปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2543 ให้ใช้ได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ   
เทศบัญญัตินี้ และให้ใช้ได้จนกว่าจะประกาศ ระเบียบหรือค าสั่งที่ออกโดยเทศบัญญัติ 
ข้อ 3 นับตั้งแต่วันที่เทศบัญญัตินี้มีผลบังคับเป็นต้นไป ให้ยกเลิกเทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า เรื่อง การควบคุมการ
เลี้ยงสัตว์หรือที่ปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2543 บรรดาเทศบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้
แล้ว ซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 
หมวด ๑ 
บททั่วไป 
ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้  
 “สัตว์” หมายความว่า สัตว์ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยง หรือสัตว์ป่า หรือสัตว์ชนิดอ่ืนๆ     ที่คนสามารถน ามา
เลี้ยงได้ 
 



- ๕๔ - 

 

 

 
นายสมชาย        “การเลี้ยงสัตว์” หมายความว่า การมีสัตว์ไว้ในครอบครองและดูแลเอาใจใส่บ ารุงรักษา ตลอดจนให้

อาหารเป็นประจ า  
“การปล่อยสัตว์” หมายความว่า การสละการครอบครองสัตว์ หรือปล่อยสัตว์ให้อยู่นอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ โดย
ปราศจากการควบคุม  
“เจ้าของสัตว”์ หมายความรวมถึง ผู้ครอบครองสัตว์ด้วย  
“สัตว์มีพิษ” หมายถึง สัตว์มีพิษร้ายแรงทุกชนิด ที่ท าอันตรายแก่คน และสัตว์ให้ถึงตายได้ 
“สัตว์ดุร้าย” หมายถึง สัตว์ทุกชนิดที่มีสัญชาตญาณโดยธรรมชาติดุร้าย รวมถึงสัตว์ที่ได้รับการฝึกฝน แล้ว  
“สถานที่เลี้ยงสัตว”์ หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือท่ีเลี้ยงสัตว์อ่ืนที่มีการควบคุมของ เจ้าของสัตว์
ไม่ว่าจะมีขอบรั้วหรือไม่  
“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใดซึ่งเป็น    สิ่งโสโครก หรือมีกลิ่น
เหม็น  
“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใส่ อาหาร เถ้า มูลสัตว์ 
หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อ่ืน และ หมายรวมถึงมูลฝอยติด
เชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชน และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์
หรือใช้สัญจรได ้  

  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และเทศบัญญัตินี้ 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรี     ว่าการกระทรวง
สาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐  
หมวด ๒ การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือที่ปล่อยสัตว์ 
ข้อ 5 เทศบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่การปล่อยสัตว์เพ่ือการกุศลตามประเพณี หรือเพ่ือการขยายพันธุ์  
ข้อ 6 ให้พ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลป่าก่อด าเป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือที่ปล่อยสัตว์ ดังต่อไปนี้   
๑) ช้าง  
๒) ม้า  
๓) ลา 
๔) โค  
๕) กระบือ  
๖) สุกร  
๗) แพะ  
๘) แกะ  
๙) กวาง 
๑๐) ห่าน  
๑๑) เป็ด  
๑๒) ไก ่ 
๑๓) สุนัข  



- ๕๕ - 

 

 

นายสมชาย        ๑๔) แมว  
๑๕) งู 
๑๖) จระเข ้ 
๑๗) นก  
๑๘) ปลาปิรันยา 
๑๙) ผึ้ง  
๒๐) กระต่าย  
๒๑) กบ  
๒๒) หนูทุกชนิด  
๒๓) สัตว์ต้องห้ามตามกฎหมายอื่น ๆ  
๒๔) สัตว์มีพิษและสัตว์ดุร้ายต่างๆ  
๒๕) สัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
มีอ านาจก าหนดประเภทและชนิดสัตว์ที่ต้องควบคุมการเลี้ยงเพ่ิมเติม ทั้งนี้ โดยอาจ ควบคุมการเลี้ยงสัตว์เฉพาะใน
เขตท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง หรือเต็มพ้ืนที่เทศบาลต าบลป่าก่อด า 
ข้อ 7 เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมการเลี้ยงหรือที่ปล่อยสัตว์ในเขตเทศบาลต าบลป่าก่อด าให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น มี
อ านาจออกประกาศก าหนดเขตพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์หรือที่ปล่อยสัตว์ ที่ต้องควบคุมตามข้อ ๗ โดยให้มีมาตรการอย่าง
หนึ่ง อย่างใดดังต่อไปนี้  
(๑) ก าหนดจ านวน ประเภท และชนิดของสัตว์ที่เลี้ยง  
(๒) ก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการท าทะเบียนตามประเภทและชนิดของสัตว์  
(๓) ก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการปล่อยสัตว์  
ข้อ 8 นอกจากการเลี้ยงสัตว์ตามปกติวิสัยแล้ว เจ้าของสัตว์จะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้  
(๑) จัดให้มีสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแก่ประเภทและชนิดของสัตว์ โดยมี ขนาดเพียงพอ
แก่การด ารงชีวิตของสัตว์ มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอ มีระบบการระบายน้ าที่ถูกสุขลักษณะและมี
ระบบบ าบัดของเสียที่เกิดข้ึนอย่างถูกสุขลักษณะ  
(๒) รักษาสถานทีเ่ลี้ยงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะเป็นประจ า ไม่ปล่อย ให้เป็นที่สะสม
จนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง  
(๓) เมื่อสัตว์ตายลงเจ้าของสัตว์จะต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขทราบทันที และ
ก าจัดซากสัตว์และมูลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะเพ่ือป้องกันมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงหรือสัตว์น าโรค ทั้งนี้โดยวิธีที่
ไม่ก่อเหตุร าคาญจากกลิ่น ควัน และไม่เป็นเหตุให้เกิดการปนเปื้อนของ แหล่งน้ า  
(๔) จัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์เพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์มาสู่คน และสัตว์สู่สัตว์  
(๕) ให้เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตน ไม่ปล่อยให้สัตว์อยู่นอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ โดย ปราศจากการควบคุม 
กรณีเป็นสัตว์ดุร้ายจะต้องเลี้ยงในสถานที่หรือกรงที่บุคคลภายนอกเข้าไปไม่ถึงตัวสัตว์และมีป้าย เตือนให้ระมัดระวัง
โดยสังเกตได้อย่างชัดเจน  
(๖) ไม่น าสัตว์เลี้ยงออกมานอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตน เว้นแต่เฉพาะเพ่ือการเคลื่อนย้ายสัตว์และได้ปฏิบัติตาม
ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
(๗) ควบคุมดูแลสัตว์ของตนมิให้ก่ออันตรายหรือเหตุร าคาญแก่ผู้อ่ืนหรือไม่ก่อให้เกิดมลพิษ ต่อสิ่งแวดล้อม  หรือ
กรณีท่ีมีการใช้วิธีสุมไฟหรือรมควันเพื่อไล่แมลงให้กับสัตว์ต้องระวังป้องกันมิให้เป็นเหตุร าคาญแก่ผู้อาศัยข้างเคียง  
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นายสมชาย        (๘) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้ง 

ข้อบังคับ ระเบียบ และค าสั่งของเทศบาลต าบลป่าก่อด า 
ข้อ 9 กรณีการเลี้ยงสัตว์ซึ่งด าเนินกิจการในลักษณะของฟาร์มเลี้ยงสัตว์ หรือเลี้ยงสัตว์      เป็น        จ านวนมาก 
เจ้าของสัตว์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อ ๙ อย่างเคร่งครัด เพ่ือการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของ 
สถานที่ที่ใช้เลี้ยงสัตว์ และต้องปฏิบัติตามมาตรการเพ่ือป้องกันอันตรายจาก  เชื้อโรคหรือเหตุร าคาญอันเกิดจาก
การ เลี้ยงสัตว์ดังนี้  
(๑) การดูแลสภาพและสุขลักษณะของสถานที่เลี้ยงสัตว์ต้องท ารางระบายน้ าให้มีความลาดเอียง พอสมควรเพ่ือรับ
น้ าโสโครกไหลไปให้พ้นจากท่ีนั้นโดยสะดวกและเหมาะสม  
(๒) การระบายน้ าเสียต้องไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้น้ าแหล่งน้ าสาธารณะ  
(๓) ต้องจัดให้มีระบบกักเก็บหรือบ าบัดน้ าเสียให้เหมาะสม ทั้งนี้ต้องไม่ท าให้เกิดกลิ่นเหม็น จนสร้าง ความเดือดร้อน
ร าคาญแก่ผู้อยู่อาศัยข้างเคียง  
(๔) ต้องท าความสะอาดกวาดล้างสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้อยู่ในภาวะอันดีเสมอ  
(๕) ต้องรักษาสถานที่อย่าให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงวัน แมลงสาบ ยุง หรือสัตว์น าโรคอ่ืนๆ และต้องเก็บวัสดุ
อุปกรณ์เครื่องใช้ในการเลี้ยงสัตว์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเสมอ 
 (๖) ต้องมีท่ีรองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะและจ านวนเพียงพอ  
ข้อ ๑0 หลังจากที่เทศบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ผู้ใดประสงค์จะเลี้ยงสัตว์ตามข้อ ๑๐ ต้องได้รับความยินยอม จากการ
ประชุมประชาคมหมู่บ้าน และได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น การอนุญาต    ตามวรรคหนึ่งนั้นต้อง ปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่าสถานที่เลี้ยงสัตว์นั้นเป็นบริเวณท่ีโปร่ง อากาศถ่ายเทสะดวก มีต้นไม้ใหร้่มเงาพอสมควร ตั้งอยู่ห่างจาก
แหล่งชุมชน ศาสนสถาน โบราณสถาน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่ของราชการอ่ืน ๆ ในระยะที่ไม่ 
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และไม่ก่อเหตุร าคาญต่อชุมชน ผู้ขออนุญาตดังกล่าวให้ยื่นค าร้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตาม แบบและเงื่อนไขที่ก าหนด พร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้ อย่างละ ๑ ชุด  
(๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
(๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน  
(๓) หนังสือแสดงความเป็นเจ้าของที่ดิน  
(๔) เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควรเรียกเพ่ิมเติมเพ่ือ ประกอบ การพิจารณา  
ข้อ ๑1 ในกรณีที่มีเหตุควรสงสัยว่าสัตว์ที่เลี้ยงนั้นเป็นโรคอันอาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพของบุคคลทั่วไปให้ 
เจ้าของสัตว์แยกกักสัตว์นั้นไว้ต่างหาก และแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข ทราบ รวมถึง
ต้องแจ้งให้สัตวแพทย์ของหน่วยงานราชการทราบ และต้องปฏิบัติตามค าแนะน าโดยเคร่งครัด 
 หมวด ๓ การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ข้อ ๑2 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ หรือห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์เฉพาะ เขต
ควบคุมการปล่อยสัตว์ เฉพาะในเขตท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง หรือเต็มพ้ืนที่เทศบาลต าบล     ป่าก่อด าความในวรรคหนึ่ง
ไม่ใช้บังคับแก่การปล่อยสัตว์เพ่ือการกุศลตามประเพณี  
ข้อ ๑3 เจ้าของสัตว์จะต้องควบคุมดูแลสัตว์และสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตนมิให้ก่อเหตุร าคาญแก่ผู้อื่น    
ข้อ ๑4 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น พนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานสาธารณสุข พบสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะ
ซึ่งอยู่ภายในเขตเทศบาลต าบลป่าก่อด า หรือเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์โดยไม่ปรากฏเจ้าของ ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นหรือผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจจับสัตว์และน าสัตว์ไปกักไว้ในที่ส าหรับสัตว์ 
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นายสมชาย        ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจัดไว้เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน หรือกรณีสัตว์นั้นอาจเป็นอันตรายต่อประชาชน

ให้เจ้าพนักงาน ท้องถิ่นมีอ านาจท าลายหรือจัดการตามท่ีเห็นสมควร  
ในระหว่างการจับสัตว์หากสัตว์วิ่งหนีเกิดอุบัติเหตุอ่ืนใดท าให้สัตว์บาดเจ็บหากเป็นเหตุที่โดยพฤติการณ์ต้องเกิดขึ้น
และเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้ว ทางเทศบาลต าบล       ป่าก่อด าจะไม่รับผิดชอบต่อ
ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น  
กรณีตามวรรคสอง ถ้าความเสียหายเกิดขึ้นต่อบุคคลที่สามอันเนื่องมาจากการกระท าดังกล่าว บุคคล ที่สาม ย่อมมี
สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายได้ โดยเทศบาลต าบลป่าก่อด าจะพิจารณาไล่เบี้ยความผิดตามข้อเท็จจริง  
ข้อ ๑5 เมื่อได้จับสัตว์มากักไว้ตามความในข้อ ๑๕ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะปิดประกาศแจ้งให้เจ้าของทราบ และให้
มารับสัตว์คืนไปภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้จับสัตว์มากักไว้โดยประกาศไว้ที่ส านักงาน เทศบาลต าบลป่ าก่อ
ด า หรือที่เปิดเผย เมื่อพ้นก าหนดสามสิบวันแล้วไม่มีผู้ใดมาแสดงตัวเป็นเจ้าของสัตว์ให้สัตว์นั้นตกเป็นของเทศบาล
ต าบลป่าก่อด า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้คืนสัตว์นั้นแก่เจ้าของสัตว์และได้ช าระอัตรา 
ค่าธรรมเนียมการปรับและค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูสัตว์ตามท่ีก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
ข้อ ๑6 กรณีที่กักสัตว์ไว้อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์นั้นหรือสัตว์อ่ืน หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินสมควร เจ้า
พนักงานท้องถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดนั้นตามสมควรแก่กรณีก่อนถึงก าหนดสามสิบวันก็ได้เงินที่ได้จาก
การขายหรือขายทอดตลาดเมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขายหรือขายทอดตลาด และค่าเลี้ยงดูสัตว์แล้วให้เก็บรักษาเงิน
นั้นไว้แทนตัวสัตว์ กรณีสัตว์นั้นตายหรือเจ็บป่วยหรือไม่สมควรจ าหน่ายต่อไป หรือเป็นโรคติดต่อที่อาจเป็นอันตราย
แก่สัตว์อ่ืนๆ หรือเมื่อสัตวแพทย์ได้ตรวจสอบและให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเจ้าพนักงานท้องถิ่นมี
อ านาจท าลายได้ ในกรณีมิได้มีการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์ตามวรรคหนึ่งและเจ้าของสัตว์มาขอรับสัตว์คืน
ภายในก าหนดตาม ข้อ ๑๖ หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้รับคืนสัตว์นั้น เจ้าของสัตว์ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมการปรับ และค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูสัตว์ตามท่ีก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้  
ข้อ ๑7 หากเจ้าของสัตว์ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข      พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไข 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือเทศบัญญัตินี้หรือค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการเลี้ยง 
สัตว์หรือปล่อยสัตว์ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้เจ้าของสัตว์แก้ไข หรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้ และถ้าเจ้าของ
สัตว์ไม่แก้ไขหรือถ้าการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์นั้นจะก่อให้เกิด หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดอันตรายอย่าง
ร้ายแรง ต่อสุขภาพของประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งให้ผู้นั้นหยุดเลี้ยงสัตว์ทันทีเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะ
เป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าปราศจากอันตรายแล้วก็ได้ ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งให้
ก าหนดระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติตามค าสั่งไว้ตามสมควร แต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เว้นแต่เป็นกรณีมีค าสั่งให้หยุด
ด าเนินการทันท ี 
ข้อ ๑8 กรณีการเลี้ยงสัตว์ในสถานที่ของเอกชนหรือทางสาธารณะ ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญ   ต่อผู้อื่น ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของสัตว์หรือผู้ครอบครองสถานที่เลี้ยงสัตว์ระงับเหตุร าคาญ 
ภายในเวลาอันควร และถ้าเห็นสมควรจะให้กระท าโดยวิธีใดเพ่ือระงับเหตุร าคาญนั้น หรือสมควรก าหนดวิธีการเพ่ือ 
ป้องกันมิให้มีเหตุร าคาญเกิดข้ึนอีกในอนาคตให้ระบุไว้ในค าสั่งนั้น 
 หมวด ๔ อ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
ข้อ 19 เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุข มีอ านาจ
ดังต่อไปนี้  
 



- ๕๘ - 

 

 

 
นายสมชาย        (๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใดๆ มาให้ถ้อยค าหรือแจ้งข้อเท็จจริง หรือท าค าชี้แจงเป็นหนังสือ หรือให้ส่ง

เอกสารหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบ หรือเพ่ือประกอบการพิจารณา  
(๒) เข้าไปในสถานที่ใด ๆ ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาท าการเพ่ือตรวจสอบหรือ
ควบคุมเพ่ือให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ ให้มีอ านาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือเรียกหนังสือ หรือหลักฐานที่เกี่ ยวข้อง
จากเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้น  
(๓) ยึดหรืออายัดสิ่งของใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินคดีหรือ
เพ่ือน าไปท าลายในกรณีจ าเป็น  
(๔) เก็บหรือน าสินค้าหรือสิ่งของใดๆ ที่สงสัยว่าไม่ถูกสุขลักษณะ หรืออาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญจาก    อาคารหรือ
สถานที่ใดๆเป็นปริมาณพอสมควรเพ่ือเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบ ความจ าเป็นได้โดยไม่ต้องใช้ราคา  ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งในเขตอ านาจ
ของเทศบาลต าบลป่าก่อด า ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทุกเรื่องก็ได้  
หมวด ๕ บทก าหนดโทษ 
ข้อ ๒0 ผู้ใดฝ่าฝืนค าสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๐ (๒) ก าหนดโทษปรับผู้ละเมิดเทศบัญญัตินี้ ไม่
เกินหนึ่งพันบาท 
ข้อ ๒1 ให้นายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด าเป็นผู้รักษาการตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออกระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ ประกาศ ณ  วันที่  (ลงชื่อ)  ว่าที่ร้อยตรี ด ารงศักดิ์  
ขวัญชัย นายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า -เห็นชอบ (ลงชื่อ)   

ประธานสภา   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  มีข้อเสนอหรือต้องการแก้ไข  เชิญครับ หากไม่มี ขอมติที่ประชุมสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบอนุมัติเมื่อที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง)เทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า เรื่อง 
การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือที่ปล่อยสัตว์ พ.ศ................ 
มติที่ประชุม        - รับรอง  11 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา)     
ที่ประชุม เห็นชอบรับ (ร่าง)เทศบัญญัติต าบลป่าก่อด าเรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือที่ปล่อยสัตว์ 

พ.ศ................ 
นายสมชาย        เรียนท่านประธาน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าทุกท่าน ระเบียบวาระท่ี 3.1.1 วาระท่ี 1 ขั้นรับ

หลักการ ต่อสภาเทศบาล ญัตติขอความเห็นชอบ 8.(ร่าง) เทศบัญญัติต าบล  ป่าก่อด า เรื่อง ฌาปนสถาน พ.ศ.........
บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ (ร่าง) เทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า เรื่อง ฌาปนสถาน พ.ศ........... 
หลักการ 
ให้มีเทศบัญญัติ ว่าด้วยฌาปนสถาน 
เหตุผล 
เพ่ือเป็นการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยฌาปนสถานให้เหมาะสมรัดกุมยิ่งขึ้น ตามพระราชบัญญัติสุสานและฌาปน
สถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒             
(พ.ศ. ๒๕๓๖) เพ่ือให้ถูกสุขลักษณะ และถูกต้องตามหลักอนามัย และเพ่ือความปลอดภัยของประชาชนโดย
ส่วนรวม 
(ร่าง) เทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า เรื่อง ฌาปนสถาน พ.ศ............ 
 

 



- ๕๙ - 

 

 

 
นายสมชาย        โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติ ว่าด้วยฌาปนสถาน อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ ประกอบ

กับมาตรา ๕๑(๔) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 
๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ เทศบาลต าบล
ป่าก่อด า โดยความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า และโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงราย จึงออกเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 
ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า เรื่อง ฌาปนสถาน พ.ศ. ............” 
ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลป่าก่อด า นับแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ส านักงาน
เทศบาลต าบลป่าก่อด าแล้วเจ็ดวัน   
บรรดา ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ตราไว้แล้วตามเทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า เรื่อง การใช้
บริการฌาปนสถาน พ.ศ. 2543  ให้ใช้ได้เท่าที่ไม่ขัดหรือบเทศบัญญัตินี้ และให้ใช้ได้จนกว่าจะประกาศ ระเบียบ
หรือค าสั่งที่ออกโดยเทศบัญญัติ 
ข้อ 3 นับตั้งแต่วันที่เทศบัญญัตินี้มีผลบังคับเป็นต้นไป ให้ยกเลิกเทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า เรื่อง การใช้บริการฌา
ปนสถาน พ.ศ. 2543 
บรรดาเทศบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว ซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้
ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 
ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้ 
“สุสานและฌาปนสถานสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่ที่จัดไว้ส าหรับเก็บ ฝัง หรือเผาส าหรับประชาชนทั่วไป 
แต่ไม่รวมถึงสถานที่ที่ใช้ส าหรับเก็บศพชั่วคราวในสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า  
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
“ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการหรือ พนักงานท้องถิ่นซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพ่ือให้ปฏิบัติตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราช บัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
“ผู้ใช้บริการ” หมายถึง เจ้าของศพ ญาติของผู้ตาย หรือผู้ได้รับมอบอ านาจที่จะน าศพมาเผา 
“ศพ” หมายถึง คนตายที่จะน ามาเผายังฌาปนสถานของเทศบาลต าบลป่าก่อด า 
ข้อ ๕ ผู้มีความประสงค์จะน าศพมาเผายังฌาปนสถานของเทศบาลต าบลป่าก่อด า ให้ด าเนินการดังนี้ 
๕.1 ให้ยื่นค าร้องขออนุญาตเผาศพตามแบบค าร้องท้ายเทศบัญญัตินี้ โดยยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
๕.2 ศพทุกศพจะต้องเผาในเมรุมาตรฐาน หรือเมรุกลางแจ้ง และจะต้องเสียค่าใช้จ่าย จ านวนศพละ ๑,๒๐๐ บาท 
ส าหรับใช้ในการเผา ได้แก่ 
 (๑) ค่าจัดการศพ  จ านวน ๖๐๐  บาท 
 (๒) ค่าเชื้อเพลิง  จ านวน ๖๐๐  บาท 
๕.3 หากเกิดกรณีมีศพที่จะน ามาเผาในเวลาเดียวกันเกินกว่า ๑ ศพ จึงจะอนุญาตให้ท าการเผาศพนอกเมรุ
มาตรฐานได้ และจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจ านวนศพละ ๑,๒๐๐ บาท ส าหรับใช้ในการเผา ได้แก่ 
 (๑) ค่าจัดการศพ  จ านวน ๖๐๐   บาท 
 (๒) ค่าเชื้อเพลิง  จ านวน ๖๐๐   บาท 
 (๓) กรณีท่ีเผากลางแจ้งฟืน ที่จะใช้ส าหรับเผาศพ ผู้ใช้บริการต้องจัดหามาเอง  
 



- ๖๐ - 

 

 

 
นายสมชาย        ข้อ ๖ ให้ผู้ประสงค์จะเผาศพในฌาปนสถานของเทศบาลต าบลป่าก่อด า แจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ทราบล่วงหน้าก่อนวันเผาอย่างน้อย ๒๔ ชั่วโมง 
ข้อ ๗ กรณีมีผู้เสียชีวิตพร้อมกันหลายศพ ให้ผู้ใช้บริการที่มาขออนุญาตก่อน จะได้สิทธิในการเลือกเมรุเผาศพเป็น
อันดับแรก 
ข้อ ๘ ในระหว่างเผาศพให้อยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ของเทศบาต าบลป่าก่อด า หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขทุกครั้ง 
ข้อ ๙ ห้ามมิให้ท าการเผาศพก่อนที่จะมีเจ้าหน้าที่ควบคุม 
ข้อ ๑๐ ให้นายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออกระเบียบ 
เทศบัญญัติ ประกาศ ค าสั่ง เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้  ประกาศ ณ  วันที่  (ลงชื่อ)  ว่าที่ร้อยตรี          
ด ารงศักดิ์  ขวัญชัย นายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า -เห็นชอบ (ลงชื่อ)   

ประธานสภา   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  มีข้อเสนอหรือต้องการแก้ไข  เชิญครับ หากไม่มี ขอมติที่ประชุมสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบอนุมัติเมื่อที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง)เทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า เรื่อง 
ฌาปนสถาน พ.ศ........... 

มติที่ประชุม        - รับรอง  11 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา)     
ที่ประชุม เห็นชอบรับ (ร่าง)เทศบัญญัติต าบลป่าก่อด าเรื่อง ฌาปนสถาน พ.ศ........... 
นายสมชาย        เรียนท่านประธาน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าทุกท่าน ระเบียบวาระท่ี 3.1.1 วาระที่ 1 ขั้นรับ

หลักการ ต่อสภาเทศบาล ญัตติขอความเห็นชอบ 9.(ร่าง) เทศบัญญัติต าบล  ป่าก่อด า เรื่อง การควบคุมแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.............บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบ (ร่าง)เทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า  เรื่อง การ
ควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ............. 
หลักการ 

         ให้มีเทศบัญญัติ ว่าด้วยการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
 เหตุผล 

 ด้วยสถานการณ์ว่ามีการเจ็บป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกของประชากรในเขตเทศบาลต าบลป่าก่อด า  ซึ่งอาจแพร่
ระบาดได้ โดยมียุงลายเป็นพาหะของโรคติดต่อนี้ เทศบาลต าบลป่าก่อด า จึงเห็นเป็นการจ าเป็นที่ต้องควบคุมแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย อันได้แก่ ขยะมูลฝอยที่มีสภาพขังน้ าได้ เช่น เศษกระป๋อง กะลามะพร้าว ยางรถยนต์ และเศษ
ภาชนะอ่ืนๆเป็นต้น รวมทั้งแหล่งน้ า ที่อาบน้ า ตุ่มน้ า โอ่งน้ า แจกัน กระถางต้นไม้และภาชนะ รองรับน้ าอ่ืนๆ ใน
อาคารหรือบริเวณบ้านเรือนซึ่งหากไม่มีการดูแลเปลี่ยนน้ าเป็นประจ าทุก ๗ วันหรือใส่สารเคมี หรืออาคารหรือที่ดิน
ที่ปล่อยปะละเลยให้มีสภาพรกรุงรัง และมีสภาพน้ าขังได้ก็จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายได้ จึงอาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา ๖๐ ประกอบมาตรา ๕๐ (๔) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และมาตรา ๒๐ แห่ง
พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ จึงตราเทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า ว่าด้วยการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 

 (ร่าง) เทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ............. 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติ ว่าด้วยการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๕๐(๔) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล     พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับ มาตรา ๒๐ แห่ง พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
เทศบาลต าบลป่าก่อด า โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล ต าบลป่าก่อด า และโดยความเห็นของผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงราย จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 
ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า “เทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.......” 



- ๖๑ - 

 

 

 

นายสมชาย        ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลป่าก่อด า นับแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ 
ส านักงานเทศบาลต าบลป่าก่อด าแล้วเจ็ดวัน  บรรดา ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งอื่นใดในส่วนที่ตราไว้
แล้วตามเทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย พ.ศ. 2551  ให้ใช้ได้เท่าท่ีไม่ขัดหรือบ
เทศบัญญัตินี้ และให้ใช้ได้จนกว่าจะประกาศ ระเบียบหรือค าสั่งที่ออกโดยเทศบัญญัติ 
ข้อ 3 นับตั้งแต่วันที่เทศบัญญัตินี้มีผลบังคับเป็นต้นไป ให้ยกเลิกเทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า เรื่อง การควบคุมแหล่ง
เพาะพันธ์ยุงลาย พ.ศ. 2551 
บรรดาเทศบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว ซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้
ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้ 
“แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย” หมายความว่า สภาวะที่มีน้ าขังและพัฒนาเป็นลูกน้ าได้ 
“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถ้า 
มูลสัตว์ ซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใด ที่เก็บ กวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อ่ืน และหมายความรวมถึงมูล
ฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงานหรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอ่ืนซึ่งบุคคลอาจ
เข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชน และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์
หรือใช้สัญจรได้ 
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่มีเขตอ านาจในเขตเทศบาลต าบลป่าก่อด า 
ข้อ ๕ ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้ง หรือท าให้มีข้ึนซึ่งมูลฝอย รวมทั้งกระป๋อง กะลา ยางรถยนต์ หรือมูลฝอยอื่นๆ ที่อาจขังน้ าได้
ในที่หรือทางสาธารณะ แต่ในที่หรือถังรองรับมูลฝอย ที่เทศบาลต าบลป่าก่อด าจัดไว้ให้ 
ข้อ ๖ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือเคหสถาน ต้องเก็บกวาดและดูแลมิให้มูลฝอย รวมทั้งกระป๋อง กะลา 
ยางรถยนต์ หรือมูลฝอยอื่น ๆ ที่อาจขังน้ าได้ในอาคาร หรือเคหสถานรวมทั้งบริเวณรอบๆ ทั้งนี้โดยเก็บลงถังมูลฝอย
ที่มีฝาปิด หรือบรรจุถุงพลาสติกท่ีมีการผูกรัดปากถุง หรือโดยวิธีการอ่ืนในที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขแนะน า 
ข้อ ๗ เจ้าของหรือผู้ครอบครอง อาคาร เคหสถาน ที่ดิน หรือสถานที่ใดๆ ที่มีแหล่งน้ าหรือที่ที่อาจเป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย จะต้องดูแลมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
ข้อ ๘ เจ้าของหรือผู้ครอบครอง อาคาร เคหสถาน ต้องดูแล และท าความสะอาด และเปลี่ยนน้ าในภาชนะที่มีน้ าขัง 
เช่น แจกัน ถ้วยรองขาตู้กับข้าว หรือภาชนะอ่ืนๆ ที่มีน้ าขัง อย่างน้อยทุก ๗ วัน หรือใส่สารที่ป้องกันการวางไข่ของ
ยุงได้หรือจัดให้มีฝาปิดภาชนะท่ีบรรจุน้ าที่มี อยู่ในอาคารและเคหสถานให้มิดชิด  
ข้อ ๙ ในกรณีที่ราชการส่วนท้องถิ่น ได้จัดเจ้าหน้าที่ไปท าการก าจัดยุงในอาคาร หรือเคหสถานหรือสถานที่ใดๆ
เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร เคหสถาน หรือสถานที่นั้นจะต้องให้ความร่วมมือ และอ านวยความสะดวกตาม
สมควร 
ข้อ ๑๐ เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕  และเทศบัญญัตินี้ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น และเจ้าพนักงานสาธารณสุข มีอ านาจดังนี้ 
(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใดๆ มาให้ถ้อยค าหรือแจ้งข้อเท็จจริง หรือท าค าชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งเอกสารหลักฐาน

ใด เพื่อตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 



- ๖๒ - 

 

 

 
 

นายสมชาย        (๒) เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใดๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก หรือในเวลา
ราชการ เพื่อตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ หรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕ ในการนี้ให้มีอ านาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือเรียกหลักฐานที่เก่ียวข้องจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร
หรือสถานที่นั้น 
(๓) แนะน าให้บุคคลใดปฏิบัติให้ถูกต้องตามเทศบัญญัตินี้ หรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
(๔) ยึดหรืออายัดสิ่งของใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินคดีหรือ
เพ่ือน าไปท าลายในกรณีจ าเป็น 
(๕) เก็บหรือน าสิ่งของใดๆ ที่สงสัยว่าจะไม่ถูกสุขลักษณะหรือก่อให้เกิดเหตุร าคาญจากอาคารหรือสถานที่ใดๆ เป็น
ปริมาณตามสมควร เพ่ือเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบตามความจ าเป็นได้โดยไม่ต้องใช้ราคา 
ข้อ ๑๑ ถ้าเจ้าพนักงานสาธารณสุขตรวจพบเหตุที่ไม่ถูกต้องหรือมีการกระท าใดๆที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ ในอันที่จะมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารง
ชีพของประชาชน หรือจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนเป็นส่วนรวม ซึ่งสมควรจะด าเนินการ
แก้ไขโดยด่วน ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอ านาจออกค าสั่งให้ผู้กระท าการไม่ถูกต้อง หรือฝ่าฝืนดังกล่าว แก้ไขหรือ
ระงับเหตุนั้นหรือด าเนินการใดๆ เพ่ือแก้หรือระงับเหตุนั้นได้ตามสมควร แล้วให้แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ 
ข้อ ๑๒ ผู้ใดฝ่าฝืน ข้อ ๕ ข้อ ๖ ต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๗๓ วรรค
สอง   
ข้อ ๑๓ ผู้ใดฝ่าฝืน ข้อ 7 ข้อ 8 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท          
ข้อ ๑๔ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกหรือไม่ยอมแจ้งข้อเท็จจริงหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานหรือขัดขวางหรือไม่
อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ที่ตามเทศบัญญัติข้อ ๑๐ ต้องระวางโทษตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
ข้อ ๑๕ ผู้ใดฝ่าฝืนค าสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๐ (๒) ก าหนดโทษปรับผู้ละเมิดเทศบัญญัตินี้ ไม่
เกินหนึ่งพันบาท 
ข้อ ๑๖ ให้นายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออกข้อบังคับ 
ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ประกาศ ณ  วันที่  (ลงชื่อ)  ว่าที่ร้อยตรี ด ารง
ศักดิ์  ขวัญชัย นายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า -เห็นชอบ (ลงชื่อ)   

ประธานสภา   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  มีข้อเสนอหรือต้องการแก้ไข  เชิญครับ หากไม่มี ขอมติที่ประชุมสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบอนุมัติเมื่อที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง)เทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า เรื่อง 
การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ............. 

มติที่ประชุม        - รับรอง  11 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา)     
ที่ประชุม เห็นชอบรับ (ร่าง)เทศบัญญัติต าบลป่าก่อด าเรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ............. 
นายสมชาย        เรียนท่านประธาน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าทุกท่าน ระเบียบวาระท่ี 3.1.1 วาระที่ 1 ขั้นรับ

หลักการ ต่อสภาเทศบาล ญัตติขอความเห็นชอบ 10.(ร่าง) เทศบัญญัติต าบล  ป่าก่อด า เรื่อง การติดตั้งบ่อดัก
ไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ…………….บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบ (ร่าง)เทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า 
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ……………. 
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นายสมชาย       หลักการ ให้มีเทศบัญญัติ ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร 
 เหตุผล  

 เทศบาลต าบลป่าก่อด า เห็นว่าการจัดการระบบน้ าเสียในอาคารและครัวเรือนเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นทาง และ
เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาคุณภาพของน้ า ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช ๒๕๔๒ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่เป็น
หน่วยงานหลักในการก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย จึงตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลป่าก่อด า ว่าด้วยการ
ติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร 
(ร่าง) เทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ............ 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติ ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ มาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๐ ประกอบกับ มาตรา ๒๐ (๓)  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐ เทศบาลต าบลป่าก่อด า โดยได้รับความเห็นชอบจากสภา
เทศบาลต าบลป่าก่อด า และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย จึงตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลป่าก่อด า ไว้ดังต่อไปนี้  
ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน  บ าบัดน้ าเสียในอาคาร 
พ.ศ…………….”  
ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลป่าก่อด า นับแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ส านักงาน
เทศบาลต าบลป่าก่อด าแล้วเจ็ดวัน   
  บรรดา ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ตราไว้แล้วตามเทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า 
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2551  ให้ใช้ได้เท่าท่ีไม่ขัดหรือบเทศบัญญัตินี้ และให้ใช้ได้
จนกว่าจะประกาศ ระเบียบหรือค าสั่งที่ออกโดยเทศบัญญัติ 
   ข้อ 3 นับตั้งแต่วันที่เทศบัญญัตินี้มีผลบังคับเป็นต้นไป ให้ยกเลิกเทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า เรื่อง การ
ติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2551 
          บรรดาเทศบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว ซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศ
บัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 
ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้  
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร แพ ส านักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนซึ่งบุคคล อาจ
เข้าไปอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้  
“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจ าพวกน้ ามันและไขมันออกจากน้ าหรือน้ าเสีย ซึ่งผ่านการใช้แล้ว  
“การระบายน้ า” หมายความว่า การผันน้ า การปล่อยน้ า การเทน้ า การสาดน้ า หรือการกระท าอ่ืนใดที่เป็นการ
ถ่ายเทน้ า  
“แหล่งระบายน้ า” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ า ล ากระโดง ล าราง คู คลอง แม่น้ า ทะเลและแหล่งน้ า
สาธารณะ แหล่งน้ าธรรมชาติ และแหล่งน้ าที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ า
สาธารณะหรือแหล่งน้ าธรรมชาติได้  
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า  
ข้อ ๕ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ าทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ า และยังไม่มีกฎหมายใด
ก าหนดมาตรการเกี่ยวกับการก าจัดน้ ามันและไขมันส าหรับอาคารประเภทนั้น  
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นายสมชาย        ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันและบ าบัดน้ าเสียตามมาตรฐานที่

เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด  
ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ด าเนินการติดตั้งบ่อดักไขมัน ส าหรับอาคารนั้น ให้แล้วเสร็จ
ก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็
ให้ด าเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันและน้ าเสียตามเทศบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน 
ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณท่ีตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก  
(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ าทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ าด าเนินการติดตั้งบ่อดัก
ไขมันและระบบระบายน้ าเสียให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน  
ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๕  ท าการดูแลรักษา เก็บขนน้ ามันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปก าจัดและ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ  
ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการตามข้อ ๗ (๑) 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท  
ข้อ ๑๐ ผู้ใดฝ่าฝืนค าสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๐ (๒) ก าหนดโทษปรับผู้ละเมิดเทศบัญญัตินี้ ไม่
เกินหนึ่งพันบาท 
ข้อ ๑๑ ข้อก าหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดักไขมัน ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้  
ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ถึงการปฏิบัติตามเทศ
บัญญัตินี้  
ข้อ ๑๓ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจในการพิจารณายกเว้นการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ตามความจ าเป็นและ
ความเหมาะสมของอาคารและพ้ืนที่บางแห่ง อาทิเช่น พ้ืนที่บนภูเขา พ้ืนที่เกษตรกรรมหรือพ้ืนที่ในชนบท เป็นต้น  
ข้อ ๑๔ ให้นายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด ารักษาการตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออกประกาศหรือค าสั่งเพ่ือ
ปฏิบัติการเป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ ประกาศ ณ  วันที่  (ลงชื่อ)  ว่าที่ร้อยตรี ด ารงศักดิ์  ขวัญชัย นายกเทศมนตรี
ต าบลป่าก่อด า -เห็นชอบ (ลงชื่อ)   

ประธานสภา   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  มีข้อเสนอหรือต้องการแก้ไข  เชิญครับ หากไม่มี ขอมติที่ประชุมสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบอนุมัติเมื่อที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง)เทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า เรื่อง 
การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ............ 

มติที่ประชุม        - รับรอง  11 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา)     
ที่ประชุม เห็นชอบรับ (ร่าง)เทศบัญญัติต าบลป่าก่อด าเรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ

............ 
นายสมชาย        เรียนท่านประธาน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าทุกท่าน ระเบียบวาระท่ี 3.1.1 วาระที่ 1 ขั้นรับ

หลักการ ต่อสภาเทศบาล ญัตติขอความเห็นชอบ 11.(ร่าง) เทศบัญญัติต าบล  ป่าก่อด า เรื่องการควบคุมการ
ประกอบกิจการเลี้ยงไก่ พ.ศ. .............บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบ (ร่าง)เทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า เรื่อง 
การควบคุมการประกอบกิจการเลี้ยงไก่ พ.ศ. ............. 
หลักการ 
ให้มีเทศบัญญัติ ว่าด้วยการควบคุมการประกอบกิจการเลี้ยงไก่  
เหตุหล 
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นายสมชาย        มีเจตนารมณ์ที่จะควบคุมการประกอบกิจการเลี้ยงไก่ เพ่ือความปลอดภัยส าหรับผู้บริโภค โดยให้สถาน

ประกอบการเลี้ยงไก่ ตระหนักถึงความส าคัญของกระบวนการเลี้ยงไก่ ในเรื่องเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขด้าน
สุขลักษณะส าหรับกิจการเลี้ยงไก่ และเพ่ือแก้ไขปรับปรุงให้ถูกสุขลักษณะตามที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขแนะน า จึง
ตราเทศบัญญัตินี ้
(ร่าง) เทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการเลี้ยงไก่ พ.ศ................ 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติ ว่าด้วยการควบคุมการประกอบกิจการเลี้ยงไก่  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
เทศบาล (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่ง
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ เทศบาลต าบลป่าก่อด า โดยความ
เห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงราย จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ 
ดังต่อไปนี้  
ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการเลี้ยงไก่ พ.ศ. 
...............”  
ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลป่าก่อด า นับแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ส านักงาน
เทศบาลต าบลป่าก่อด าแล้วเจ็ดวัน   
  บรรดา ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ตราไว้แล้วตามเทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า 
เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการเลี้ยงไก่ พ.ศ. 2554  ให้ใช้ได้เท่าที่ไม่ขัดหรือบเทศบัญญัตินี้ และให้ใช้ได้
จนกว่าจะประกาศ ระเบียบหรือค าสั่งที่ออกโดยเทศบัญญัติ 
   ข้อ 3 นับตั้งแต่วันที่เทศบัญญัตินี้มีผลบังคับเป็นต้นไป ให้ยกเลิกเทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า เรื่อง การ
ควบคุมการประกอบกิจการเลี้ยงไก่ พ.ศ. 2554 
          บรรดาเทศบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว ซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศ
บัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 
ข้อ ๔ ให้นายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้และให้มีอ านาจออกระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือประกาศ เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  
หมวด ๑ 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสถานที่ตั้ง 
ข้อ ๕ สถานประกอบการเลี้ยงไก่ต้องอยู่ห่างจากชุมชน วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงเรียน สถาบันการศึกษา 
โรงพยาบาล หรือสถานที่อ่ืนๆ ในระยะที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและไม่ก่อเหตุร าคาญ  ต่อชุมชน โดยมีระยะห่าง
จากสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ดังต่อไปนี้  
(๑) ส าหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่ จ านวน ๑ – ๒๐ ตัว ต้องมีระยะห่างที่ไม่ก่อให้เกิดความร าคาญต่อชุมชน
ใกล้เคียง  
 (๒) ส าหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่ ตั้งแต่ ๒๑ - ๕๐ ตัว ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร  
(๓) ส าหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่ ตั้งแต่ ๕๑ – ๑๐๐ ตัว ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ เมตร  
(๔) ส าหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่ ตั้งแต่ ๑๐๑ – ๕๐๐ ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ เมตร  
(๕) ส าหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่ ที่เกินกว่า ๕๐๑ ตัวขึ้นไป ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ เมตร  
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นายสมชาย        ข้อ ๖ สถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่ต้องตั้งอยู่ในบริเวณที่ไม่มีน้ าท่วมขัง อยู่ห่างจากแหล่งน้ า สาธารณะ

ไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร และต้องมีการป้องกันการไหลของน้ าเสียและสิ่งปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ า สาธารณะ ในกรณีที่มี
การชะล้างของน้ าฝน  
ข้อ ๗ สถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่ต้องตั้งอยู่ห่างจากโรงฆ่าสัตว์ปีก ตลาดนัด- ค้าสัตว์ปีก อย่างน้อย ๕ กิโลเมตร  
ข้อ ๘ สถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่ต้องจัดให้มีบริเวณเลี้ยงไก่เป็นสัดส่วนอยู่ห่างจากเขตที่ดินสาธารณะหรือที่ดินที่
มีเจ้าของ และต้องมีที่ว่างอันปราศจากหลังคาหรือสิ่งใดปกคลุมโดยรอบบริเวณเลี้ยง สัตว์นั้นไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร
ทุกด้าน เว้นแต่ด้านที่มีแนวเขตติดต่อกันที่ดินของผู้ประกอบกิจการประเภท เดียวกันให้ใช้หลักเกณฑ์ตามข้อ ๕ โดย
พิจารณาที่จ านวนการเลี้ยงไก่ท่ีมีจ านวนมากที่สุดเป็นเกณฑ์ในการก าหนดขอบเขตระยะห่าง  
หมวด ๒ 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของโรงเรือนเลี้ยงไก่และส่วนประกอบ 
ข้อ ๙ โรงเรือนเลี้ยงไก่ต้องเป็นอาคารเอกเทศ มั่นคงแข็งแรง มีลักษณะเหมาะแก่การเลี้ยง  
ข้อ ๑๐ โรงเรือนเลี้ยงไก่ต้องเป็นพื้นแน่นหรือท าด้วยวัสดุแข็งแรง ไม่เปียกชื้น ไม่มีน้ าขัง ท า ความสะอาดง่าย  
ข้อ ๑๑ หลังคาหรือฝ้าเพดานต้องท าด้วยวัสดุที่มีความคงทน แข็งแรง มีความสูงจากพ้ืนถึงมุม เสาที่เป็นฐาน อย่าง
น้อย ๒ เมตรขึ้นไป  
ข้อ ๑๒ โรงเรือนเลี้ยงไก่ต้องมีพ้ืนที่ในการเลี้ยงเพียงพอ เพ่ือให้ไก่อยู่อย่างสบายไม่แออัด เป็นไปตามข้อก าหนดของ
กรมปศุสัตว์  
ข้อ ๑๓ จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอ  
ข้อ ๑๔ โรงเรือนเลี้ยงไก่ระบบเปิดต้องมีตาข่ายคลุมเพ่ือป้องกันสัตว์และแมลง พาหะน าโรค และต้องข้อก าหนด
ของกรมปศุสัตว์  
ข้อ ๑๕ โรงเรือนเลี้ยงไก่ระบบปิดต้องจัดให้มีการระบายอากาศ ฝุ่นละออง และก๊าซต่างๆ ให้ เป็นไปตามข้อก าหนด
ของกรมปศุสัตว์ หรือมาตรฐานสินค้าเกษตรแห่งชาติ  
ข้อ ๑๖ ถนนภายในสถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่ต้องใช้วัสดุคงทน ไม่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง หรือต้องมีวิธีการอ่ืนใดที่
มีความเหมาะสมในการควบคุมการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและมีความกว้างที่ เหมาะสม สะอาด สะดวกในการ
ขนส่ง ล าเลียงอุปกรณ์ อาหารไก่ รวมทั้งน าผลผลิตเข้าหรือออกจากสถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่  
ข้อ ๑๗ สถานที่เก็บอาหารไก่ โรงผสมอาหารไก่ พ้ืนที่เก็บวัสดุรองพ้ืน พ้ืนที่ท าลายซากไก่ พ้ืนที่รวบรวมมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูลต่างๆ ต้องจัดเป็นสัดส่วนมีความมั่นคง แข็งแรง และถูกหลักสุขาภิบาล  
ข้อ ๑๘ บริเวณประตูทางเข้าและออกจากสถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่ต้องจัดให้มีการฆ่าเชื้อ โรคโดยวิธีต่างๆ เชน่ 
บ่อน้ ายาเชื้อโรค หรือโรงพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อ หรือเครื่องพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อโรค หรืออ่างน้ ายาฆ่าเชื้อโรค เป็นต้น  
หมวด ๓ 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหารสัตว์ 
ข้อ ๑๙ อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม คุณภาพอาหารสัตว์  
ข้อ ๒๐ จัดให้มีสถานที่เก็บอาหารแยกเป็นสัดส่วน จัดให้เป็นระเบียบและมีการดูแลรักษาความสะอาดอย่าง
สม่ าเสมอ  
ข้อ ๒๑ ภาชนะบรรจุอาหารไก่ควรสะอาด ไม่เคยบรรจุวัตถุมีพิษ ปุ๋ย หรือวัตถุอ่ืนใดที่เป็นอันตราย ต่อไก่  
ข้อ ๒๒ จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพอาหารไก่ เพ่ือตรวจวิเคราะห์คุณภาพและสารตกค้าง         ตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  
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นายสมชาย        หมวด ๔ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ น้ าดื่ม น้ าใช้ 

ข้อ ๒๓ เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ รวมถึงสวิตซ์และสายไฟต่างๆ ต้องได้รับการท าความสะอาดและ
บ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี กรณีใช้อุปกรณ์การเลี้ยงไก่แบบอัตโนมัติต้องมีการตรวจสอบการ ท างานทุกวัน ถ้า
พบว่าช ารุดต้องด าเนินการแก้ไขทันทีหรือมีขั้นตอนการจัดการที่ เหมาะสม และมีอุปกรณ์ ส ารองเมื่อเกิดการช ารุด
เสียหาย เฉพาะโรงเรือนเลี้ยงไก่ระบบปิดต้องมีสัญญาณเตือนกรณีระบบขัดข้อง  
ข้อ ๒๔ น้ าที่ใช้ในสถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่ ต้องเป็นน้ าที่สะอาด เหมาะสมต่อการน้ าไปใช้ปราศจากปนเปื้อน
มูลสัตว์หรือน้ าเสียจากโรงเรือนเลี้ยงไก่ และมีปริมาณเพียงพอส าหรับการใช้ในแต่ละวัน โดยมีระบบส ารองน้ าไว้ใช้
ในกรณีฉุกเฉิน  
ข้อ ๒๕ ต้องจัดให้มีน้ าดื่มที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ าดื่มส าหรับบริการผู้ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอตั้งอยู่ในบริเวณ
ที่แยกออกจากโรงเรือนเลี้ยงไก่ และลักษณะการจัดบริการน้ าดื่มต้องไม่ก่อให้เกิดความสกปรกหรือการปนเปื้อน  
ข้อ ๒๖ กรณีที่สถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่ผลิตน้ าใช้เอง ควรตรวจสอบดูแลคุณภาพน้ าดิบ สะอาด ตรวจสอบ
ระบบท่อน้ าและท าความสะอาดถาชนะเก็บกักน้ าอยู่เสมอ และปรับปรุงคุณภาพน้ าให้มี สภาพดีอยู่เสมอ  
หมวด ๕ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน 
ข้อ ๒๗ ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจ าทุกปี และมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็น โรคติดต่อหรือโรคที่
สังคมรังเกียจ โรคที่เกี่ยวข้องกับทางเดินอาหาร โรคทางเดินหายใจและบาดแผลติดเชื้อ เช่น วัณโรค อหิวาตกโรค 
บิด สุกใส หัด คางทูม เรื้อน ไวรัสตับอักเสบเอ โรคพยาธิและโรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ เป็น ต้น หากผู้ปฏิบัติงานป่วย
ด้วยโรคดังกล่าวต้องหยุดพักรักษาให้หาย  
ข้อ ๒๘ สถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่ ขนาดตั้งแต่ ๙๐,๐๐๐ ตัวขึ้นไป ต้องมีผู้ดูแล ด้าน สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
อย่างน้อย ๑ คน โดยเป็นผู้ที่มีความรู้และผ่านการอบรมการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และสุขวิทยาส่วนบุคคล  
ข้อ ๒๙ ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับการอบรมในเรื่องเกี่ยวกับสุขอนามัย การป้องกันตนเองจาก โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน 
และการควบคุมสัตว์และแมลงพาหะน าโรค  
ข้อ ๓๐ ผู้ปฏิบัติงานในโรงเรือนเลี้ยงไก่ต้องปฏิบัติดังนี้  
(๑) อาบน้ า สระผม ช าระล้างร่างกายให้สะอาดทุกครั้งก่อนเข้าหรือออกจากโรงเรือนเลี้ยงไก่ และต้องล้างมือด้วย
สบู่ทุกครั้งภายหลังออกจากห้องส้วมหรือจับต้องสิ่งปบเปื้อนต่างๆ  
(๒) จุ่มเท้าในอ่างน้ ายาฆ่าเชื้อโรค และล้างมือก่อนเข้าและออกจากโรงเรือนเลี้ยงไก่  
(๓) ควรสวมใส่ชุดปฏิบัติงานที่สถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่จัดไว้ให้ โดยต้องเป็นชุดที่ สะอาด และเหมาะสมกับแต่
ละกิจกรรมในที่ปฏิบัติ  
(๔) ในกรณีที่มีบาดแผล ต้องปิดแผลด้วยที่ปิดแผลที่มือต้องสวมถุงมือหรือปลอกนิ้วขณะ ปฏิบัติงาน  
(๕) ผู้ปฏิบัติงานไม่ควรพักอาศัยในโรงเรือนเลี้ยงไก่  
หมวด ๖ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการน้ าเสีย มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
ข้อ ๓๑ ต้องมีการบ าบัดน้ าเสียให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานน้ าทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก
สถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่ และต้องดูแลทางระบายน้ าไม่ให้อุดตัน  
ข้อ ๓๒ กรณีที่ไม่มีการระบายน้ าทิ้งนอกสถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่ผู้ประกอบกิจการต้องมีการจัดการน้ าเสียที่
เกิดข้ึนทั้งหมด โดยต้องมีการป้องกันไม่ให้มีน้ าเสียหรือกลิ่นเหม็นกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายนอก 
ข้อ ๓๓ ต้องมีการจัดการหรือควบคุมปัญหากลิ่นเหม็น สัตว์ และแมลงพาหะน าโรคไม่ให้มีผลกระทบต่อชุมชน
โดยรอบ  
 



- ๖๘ - 

 

 

 
นายสมชาย        ข้อ ๓๔ ต้องจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาล เหมาะสม เพียงพอ โดยมีการคัดแยกตาม

ประเภทของมูลฝอย  
ข้อ ๓๕ ต้องมีการรวบรวมมูลฝอยและน าไปจ ากัดอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลและปฏิบัติตามข้อก าหนดของ
ท้องถิ่นว่าด้วยการนั้น ห้ามน าไปท้ิงในที่สาธารณะหรือแหล่งน้ าสาธารณะ  
ในกรณีที่มีการน ามูลไก่และวัสดุรองพ้ืนออกจากสถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่ผู้ประกอบกิจการต้องจัดให้
ผู้ด าเนินการเคลื่อนย้ายมีมาตรการเพ่ือป้องกันเหตุเดือดร้อนร าคาญและไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ สัตว์และแมลง
พาหะน าโรค  
ข้อ ๓๖ ต้องมีการจัดการก าจัดภาชนะบรรจุสารเคมีหรือน้ ายาฆ่าเชื้อที่ใช้แล้วอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  
ข้อ ๓๗ ต้องมีห้องน้ าห้องส้วม อ่างล้างมือที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล มีการดูแลรักษาความสะอาดเป็นประจ า มี
การบ าบัดและก าจัดสิ่งปฏิกูลอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล  
หมวด ๗ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขนส่ง 
ข้อ ๓๘ ยานพาหนะท่ีใช้ในการขนส่งต้องอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและสะอาด  
ข้อ ๓๙ ยานพาหนะทุกชนิดที่เข้าและออกจากสถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่จะต้องแล่นผ่านระบบการฆ่าเชื้อต่างๆ 
เช่น บ่อน้ ายาฆ่าเชื้อโรค หรือพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อโรค หรือเครื่องพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อโรคกับยานพาหนะด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรค
ที่มีความเข้มข้นตามเอกสารก ากับการใช้  
ข้อ ๔๐ ยานพาหนะที่ใช้ส าหรับเก็บขนมูลไก่และวัสดุรองพ้ืนออกนอกสถานประกอบกิจการ เลี้ยงไก่จะต้องท าการ
ปิดคลุมด้วยผ้าใบหรือวัสดุอื่นใดอย่างมิดชิดไม่ให้มีการตกหล่นรั้วไหลหรือยื่นล้ าออกจากยานพาหนะ  
ข้อ ๔๑ อุปกรณ์ และภาชนะท่ีใช้ในการขนส่งไก่ต้องท าด้วยวัสดุที่ไม่ดูดซึมน้ าและได้รับการฆ่าเชื้อโรคก่อนและหลัง
การใช้ทุกครั้ง  
หมวด ๘ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการแหล่งแพร่เชื้อโรคหรือสัตว์และแมลงพาหะน าโรค 
ข้อ ๔๒ ต้องป้องกันโรคติดต่อที่เกิดจากสัตว์ด้วยวิธีการที่เหมาะสมและถูกต้องกรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อที่
เกิดจากสัตว์ สถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่ต้องมีระบบป้องกันและควบคุมโรคได้ ซึ่งรวมถึงการท าลายเชื้อโรคก่อน
เข้าสถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่และควบคุมโรคให้สงบไม่ให้แพร่ระบาดออกจาก สถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่ได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสม ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์  
ข้อ ๔๓ จัดให้มีอุปกรณ์ฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพและอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานภายในสถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่  

 ข้อ ๔๕ หลังน าไก่ออกจากโรงเรือนเลี้ยงไก่ต้องท าความสะอาด และฆ่าเชื้อโรงเรือนเลี้ยงไก่ และบริเวณโดยรอบ 
และปิดพักโรงเรือนเลี้ยงไก่ในระยะเวลาน้อยกว่า ๗ - ๒๑ วัน หรือตามข้อก าหนดของกรม   ปศุสัตว์  
ข้อ ๔๖ เมื่อพบไก่ป่วย ต้องแยกไก่ป่วยออกจากไก่ปกติ หากสงสัยว่าไก่ป่วยเป็นโรคระบาด เช่น นิวคาสเซิล ไข้หวัด
นก เป็นต้น ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดนเร่งด่วนและด าเนินการตามที่ เจ้าหน้าที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด ตาม
กฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์  
กรณีพบผู้ป่วยภายในสถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่ที่สงสัยว่ามีสาเหตุมาจากโรคระบาดจากไก่ น าตัวส่ งแพทย์เพ่ือ
ท าการตรวจวินิจฉัยโรคโดยทันที และปฏิบัติตามค าแนะน ารวมทั้งให้ความร่วมมือกับ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่
ในการป้องกันและควบคุมโรค  
ข้อ ๔๗ การท าลายซากไก่เพ่ือป้องกันการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์และแมลงพาหะน าโรค ท าโดยอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ดังนี้  
(๑) การท าลายโดยการเผา ต้องมีสถานที่เผา เตาเผา อยู่ในบริเวณท่ีเหมาะสม เผาซากจน  

 



- ๖๙ - 

 

 

 
นายสมชาย        (๒) การท าลายโดยการฝัง ต้องมีเนื้อที่เพียงพอ และไม่อยู่ในบริเวณที่มีน้ าท่วมถึง ไม่มีน้ าขัง ห่างจาก

แหล่งน้ าไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร ใช้น้ ายาฆ่าเชื้อโรคท่ีเหมาะสมท าการราดหรือโรยปูนขาวบนส่วนต่างๆจนทั่ว และให้
ฝังซากใต้ระดับผิวดินไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตรหรือหากซากไก่มีจ านวนมากให้ท า การพูนดินกลบหลุมเหนือระดับ
ผิวดินไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร ซึ่งการฝังกลบนี้ต้องสามารถป้องกันการคุ้ยเขี่ยของสัตว์ได้ สถานที่ก าจัดซากไก่
ต้องห่างจากบริเวณอาคารหรือโรงเรือนเลี้ยงไก่ อาคารส านักงาน อาคาร พักอาศัย และต้องเป็นไปตามข้อก าหนด
ของกรมปศุสัตว์ หรือปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานของกรมปศุสัตว์  
ข้อ ๔๘ ต้องมีการควบคุมป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรคในสถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่ เช่น หนู แมลงวัน 
แมลงสาบ เป็นต้น ที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค หรืออาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการ แพร่กระจายของเชื้อ
โรคติดต่อ หรือก่อเหตุเดือดร้อนร าคาญต่อผู้อาศัยในบริเวณใกล้เคียง  
หมวด ๙ 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัยและการป้องกันเหตุร าคาญ 
ข้อ ๔๙ จัดให้มีห้องหรือตู้เก็บสารเคมี น้ ายาฆ่าเชื้อ หรือสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือ อัคคีภัยได้ง่าย
โดยเฉพาะ โดยต้องจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และแสดงป้ายชื่อ ชนิดหรือประเภทสารเคมีที่ ขัดเก็บอย่างชัดเจน 
ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  
ข้อ ๕๐ ระดับความเข้มข้นของก๊าซแอมโมเนียบริเวณสถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่ค่าเฉลี่ย ๘ ชั่งโมงการท างาน
ต้องไม่เกิน ๕๐ พีพีเอ็ม  
ข้อ ๕๑ จัดให้มีการควบคุมป้องกันกิจกรรมต่างๆ ของสถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่มิให้เป็น เหตุร าคาญหรือเป็น
อันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง หรืออยู่ในเส้นทางที่สถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่ใช้
สัญจร  
ข้อ ๕๒ จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตามความเสี่ยงให้กับผู้ปฏิบัติงานในสถาน ประกอบกิจการเลี้ยง
ไก่ เช่น แว่นตา หน้ากาก ผ้าปิดจมูก หมวกคลุมผม รองเท้า เป็นต้น  
หมวด ๑๐ การขออนุญาต 
ข้อ ๕๓ ภายใต้หลักเกณฑ์ของเทศบัญญัตินี้ ผู้ที่ประสงค์จะประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท
ประกอบกิจการเลี้ยงไก่ ในลักษณะที่เป็นการค้า ในพ้ืนที่ต าบลเทศบาลต าบลป่าก่อด า จะต้องท าการประชาคม
หมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลป่าก่อด า โดยรอบพ้ืนที่ที่ประสงค์จะประกอบกิจการ โดยการประชาคมต้องเป็นเสียง
ส่วนมาก เพื่อได้รับอนุญาตการเลี้ยงไก่  
ผู้ที่ประสงค์จะประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทประกอบกิจการเลี้ยงไก่     ในพ้ืนที่เทศบาลต าบล
ป่าก่อด า ได้ด าเนินการท าประชาคมจนได้รับความเห็นชอบจากประชาชนตามวรรคหนึ่งแล้ว จึงมีสิทธิยื่นขอ
อนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทนั้นในเขตเทศบาลต าบลป่าก่อด า  
ข้อ ๕๔ ภายใต้หลักเกณฑ์ของเทศบัญญัตินี้ หลักเกณฑ์การขออนุญาต การอนุญาต ค่าธรรมเนียม  การอนุญาต 
การพักใช้ใบอนุญาต รวมถึงการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทกิจการเลี้ยงไก่ 
ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลป่าก่อด า ให้เป็นไปตามเทศบัญญัติเทศบาลต าบลป่าก่อด า เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕43 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.......... และหลักเกณฑ์อ่ืนที่ เทศบาลต าบลป่าก่อด า
ก าหนดโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข    พ.ศ. ๒๕๓๕  
ข้อ ๕๕ เพ่ือให้การพิจารณาการอนุญาตตามข้อ 53 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจ
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบสถานประกอบการ เพ่ือประกอบการ พิจารณาอนุญาตก็ได้ โดย
อาศัยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในเทศบัญญัตินี้  
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นายสมชาย        ข้อ 56 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดตามเทศบัญญัติ

การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในวันที่มารับใบอนุญาตส าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก 
ส าหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมในวันที่มายื่นค าขอต่อใบอนุญาต โดยใบอนุญาตมี
มีระยะเวลาการอนุญาต 1 ปี ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก าหนด ให้ช าระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบ
ของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาต  จะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึง
ก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระ
ค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่า
จะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับ จนครบจ านวน 
หมวด 11 บทก าหนดโทษ 
ข้อ 57 ผู้ใดฝ่าฝืนค าสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๐ (๒) ก าหนดโทษปรับผู้ละเมิดเทศบัญญัตินี้ ไม่
เกินหนึ่งพันบาท 
หมวด 12 บทเฉพาะกาล 
ข้อ 58 บรรดาใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งได้ออกก่อนวันประกาศใช้เทศบัญญัตินี้ ให้
คงใช้ได้ต่อไปจนสิ้นอายุใบอนุญาตนั้นและให้ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ประกาศ ณ  วันที่  (ลงชื่อ)  ว่าที่ร้อยตรี ด ารง
ศักดิ์  ขวัญชัย นายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า -เห็นชอบ (ลงชื่อ)   

ประธานสภา   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  มีข้อเสนอหรือต้องการแก้ไข  เชิญครับ หากไม่มี ขอมติที่ประชุมสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบอนุมัติเมื่อที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง)เทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า เรื่อง 
การควบคุมการประกอบกิจการเลี้ยงไก่ พ.ศ. ............. 

มติที่ประชุม        - รับรอง  11 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา)     
ที่ประชุม เห็นชอบรับ (ร่าง)เทศบัญญัติต าบลป่าก่อด าเรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการเลี้ยงไก่            

พ.ศ. ............. 
นายสมชาย        เรียนท่านประธาน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าทุกท่าน ระเบียบวาระท่ี 3.1.1 วาระที่ 1 ขั้นรับ

หลักการ ต่อสภาเทศบาล ญัตติขอความเห็นชอบ 12.(ร่าง) เทศบัญญัติต าบล  ป่าก่อด า การควบคุมการประกอบ
กิจการตู้น้ าหยอดเหรียญ พ.ศ. ........... บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบ (ร่าง)เทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า เรื่อง 
การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ าหยอดเหรียญ พ.ศ. ........... 

 หลักการ 
ให้มีเทศบัญญัติ ว่าด้วยการควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ าหยอดเหรียญ 
เหตุผล 

 เพ่ือประโยชน์ในการก ากับดูแลการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เรื่องตู้น้ าหยอดเหรียญ จึงต้องมีการ
ควบคุมภายในเขตเทศบาลป่าก่อด า เพ่ือเป็นไปตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน  ถูกต้องตามสุขลักษณะ 
สอดคล้องกับกฎหมาย และสะดวกต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕ 

 (ร่าง) เทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ าดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ.................. 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติ ว่าด้วยการควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ าหยอดเหรียญ อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2510 ประกอบมาตรา 32 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63  
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นายสมชาย        และมาตรา 65  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เทศบาลต าบลป่าก่อด า  โดยความ

เห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 
ข้อ ๑  เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า “เทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ าหยอด
เหรียญ พ.ศ. .............” 
ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลป่าก่อด า นับแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ส านักงาน
เทศบาลต าบลป่าก่อด าแล้วเจ็ดวัน   
บรรดา ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ตราไว้แล้วตามเทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า เรื่อง การ
ควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ าหยอดเหรียญ พ.ศ. 2554  ให้ใช้ได้เท่าที่ไม่ขัดหรือบเทศบัญญัตินี้ และให้ใช้ได้
จนกว่าจะประกาศ ระเบียบหรือค าสั่งที่ออกโดยเทศบัญญัติ 
ข้อ 3 นับตั้งแต่วันที่เทศบัญญัตินี้มีผลบังคับเป็นต้นไป ให้ยกเลิกเทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า        เรื่อง การควบคุม
การประกอบกิจการตู้น้ าหยอดเหรียญ พ.ศ. 2554 
บรรดาเทศบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว ซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้
ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 
ข้อ ๔  ในเทศบัญญัตินี้ 
 “กิจการตู้น้ าดื่มหยอดเหรียญ” หมายความว่า สถานที่ที่ท าการผลิตน้ าบริโภคบรรจุขวด หรือใส่ภาชนะต่างๆ โดย
มีการจ่ายเงินเป็นค่าน้ าบริโภค ณ สถานที่ผลิตน้ า 
“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาลต าบลป่าก่อด า 
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า  
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕” 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายถึง ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และเทศบัญญัตินี ้
ข้อ ๕  ให้กิจการตู้น้ าหยอดเหรียญ เป็นกิจการที่ต้องควบคุมในเขตเทศบาลต าบลป่าก่อด า 
ข้อ 6  เมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวัน นับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการตามประเภทที่
ระบุไว้ในข้อ 5 ในเขตเทศบาลต าบลป่าก่อด า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น   
หมวด ๑ 
สถานที่ตั้ง ลักษณะตู้น้ าหยอดเหรียญ และการสุขาภิบาล 
ข้อ ๗  ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการตู้น้ าหยอดเหรียญ ซึ่งต้องควบคุมตามเทศบัญญัตินี้ ต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ประกอบกิจการค้านั้นๆ ให้เป็นไปตามเง่ือนไขอันเกี่ยวกับหลักสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสถานที่ตั้ง  สถานที่ตั้งตู้น้ าดื่มต้องอยู่ในที่ที่จะไม่ท าให้น้ าดื่มเกิดการปนเปื้อนได้ง่าย โดย  
  ๑.๑  ต้องอยู่ห่างไกลจากบริเวณที่มีฝุ่นมาก แหล่งระบายน้ าเสีย แหล่งขยะมูลฝอย 
  ๑.๒  ต้องเป็นสถานที่ท่ีไม่เป็นแหล่งพาหะของแมลงและสัตว์พาหะน าโรค 
  ๑.๓  บริเวณพ้ืนที่ตั้งตู้น้ าไม่เฉอะแฉะ สกปรก และมีการะบายน้ าที่ถูกสุขลักษณะ 
  ๑.๔  การติดตั้งตู้ต้องยกฐานตู้น้ าหยอดเหรียญให้มีระดับสูงจากพ้ืนอย่างน้อย  10 เซนติเมตร 
  ๑.๕  จัดให้มีอุปกรณ์เพียงพอและมีความสูงตามความเหมาะสมส าหรับวางภาชนะบรรจุน้ า 
  (๒)  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณลักษณะตู้น้ า 
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นายสมชาย        ๒.๑  ตู้น้ าและอุปกรณ ์ต้องท าจากวัสดุที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและมีความม่ันคงแข็งแรง 

  ๒.๒  ตู้น้ าจะต้องมีความสะอาดอย่างสม่ าเสมอและไม่รั่วซึม รวมทั้งสามารถท าความสะอาดและ
เคลื่อนย้ายได้ง่าย 
  ๒.๓  หัวจ่ายน้ าและส่วนที่สัมผัสน้ าต้องท ามาจากวัสดุที่ใช้กับอาหารเท่านั้น (Food Grade) และหัวจ่าย
น้ าต้องสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 9๐ เซนติเมตร 
  (๓)  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับแหล่งน้ าและการปรับปรุงคุณภาพน้ า 
  ๓.๑  แหล่งน้ าที่น ามาใช้ต้องมีคุณภาพดีและมีสิ่งปนเปื้อนระดับต่ า เช่น น้ าประปา น้ าบาดาล 
  ๓.๒ กรณีที่ผู้ประกอบกิจการผลิตน้ าเพ่ือใช้ในการประกอบกิจการเอง ต้องมีระบบการปรับปรุงคุณภาพ
น้ า การควบคุมและการตรวจสอบน้ าที่ผลิตให้มีคุณภาพดี 
  ๓.๓ มีการปรับปรุงคุณภาพน้ าตามความจ าเป็นของคุณภาพแหล่งน้ า เพ่ือให้ได้น้ าบริโภคที่มีคุณภาพได้
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 
  (๔)  หลักเกณฑ์เก่ียวกับการควบคุมคุณภาพมาตรฐานน้ าบริโภค 
  ๔.๑  ผู้ประกอบกิจการมีการเก็บตัวอย่างน้ าทุกหัวจ่าย ส่งตรวจ ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือ
ได้ เพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ าบริโภคทางด้านกายภาพ เคมี และแบคทีเรีย อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปี 
  ๔.๒ มีการเก็บตัวอย่างเพ่ือตรวจวิเคราะห์ทางด้านแบคทีเรียโดยใช้ชุดตรวจวัดอย่างง่ายในภาคสนาม 
อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อเดือน 
  (๕)  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบ ารุงรักษาและการท าความสะอาด 
  ๕.๑ มีการท าความสะอาด บริเวณท่ีตั้งของตู้น้ าเป็นประจ า 
  ๕.๒ มีการท าความสะอาดพ้ืนผิวตู้ ช่องระบายน้ า และหัวจ่ายน้ าอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง 
  ๕.๓ ล้างท าความสะอาดถังเก็บน้ าในตู้อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อเดือน 
  ๕.๔ ล้างท าความสะอาด และเปลี่ยนวัสดุกรองตามระยะเวลาข้อแนะน าของผลิตภัณฑ์ที่ก าหนด หรือก่อน
หน้านั้นหากพบผลการตรวจผิดปกติเกินมาตรฐาน 
(๖) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบันทึกและรายงานการจัดท าระบบข้อมูล ดังนี้ 
  ๖.๑  ต้องมีบันทึกการปฏิบัติงานการตรวจสอบคุณภาพน้ าและการดูแลบ ารุงรักษาตามตารางแผนการ
ปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 
  ๖.๒ ต้องมีการรวบรวมข้อมูลผลการตรวจสอบคุณภาพน้ าของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ๖.๓ ต้องจัดให้มีสัญลักษณ์แสดงคุณภาพน้ าบริโภคได้มาตรฐานหรือปรับปรุงต่อผู้บริโภคอย่างเปิดเผย 
  (๗)  ฉลากของตู้น้ าหยอดเหรียญอัตโนมัติจะต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 
๓๑ (พ.ศ. ๒๕๕๓) เรื่อง ให้ตู้น้ าหยอดเหรียญอัตโนมัติเป็นสินค้าท่ีควบคุมฉลาก 
หมวด ๒ ใบอนุญาต 
ข้อ ๘  เมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการที่ต้องมีการควบคุม
ภายในเขตเทศบาลต าบลป่าก่อด าในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  ในการออกใบอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจก าหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ เพ่ือ
ป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่ก าหนดไว้โดยทั่วไปในเทศบัญญัตินี้ก็ได้ 
  ใบอนุญาต ฉบับหนึ่งให้ใช้ได้ส าหรับกิจการประเภทเดียวและส าหรับสถานที่แห่งเดียว 
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นายสมชาย        ข้อ ๙  เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ขอรับใบอนุญาตปฏิบัติตามความในข้อ ๗ และ/
หรือข้อ ๘ รวมถึงการอนุญาตนั้นไม่เป็นเหตุกระทบกระเทือนต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ก็ให้ออกใบอนุญาต 
ข้อ ๑๐  ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตู้น้ าหยอดเหรียญที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ ๕ ภายในเขตเทศบาลต าบล
ป่าก่อด าในลักษณะที่เป็นการค้า จะต้องยื่นค าขอใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับ
เอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 
  ๑๐.๑ กรณีบุคคลธรรมดา 
  (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  (๒) ส าเนาทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นสถานที่ติดตั้งตู้น้ าหยอดเหรียญ พร้อมด้วยภาพถ่าย 
  (๓) หนังสือยินยอมให้ใช้อาคาร หรือสัญญาเช่า 
  (๔) หนังสือมอบอ านาจ (ในกรณีท่ีเจ้าของกิจการไม่สามารถมายื่นขอรับใบอนุญาตด้วยตนเอง) 
  (๕) หนังสือหรือส าเนาผลการตรวจคุณภาพมาตรฐานน้ าบริโภคท่ีผลิตจากตู้หยอดเหรียญนั้นๆ ดังนี้ 
   (๕.๑) ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าบริโภคทางด้านกายภาพ เคมี และแบคทีเรียภายในปีที่ขอ
ใบอนุญาต ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้ 
   (๕.๒) ผลการวิเคราะห์ทางด้านแบคทีเรียโดยใช้ชุดตรวจวัดอย่างง่ายในภาคสนาม โดย
ผู้ประกอบการเป็นผู้ตรวจ (ไม่เกิน ๑ เดือนก่อนวันที่ยื่นขอใบอนุญาต) 
 ๑๐.๒ กรณีนิติบุคคล  
  (๑) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมด้วยส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้แทน
นิติบุคคล 
  (๒) ส าเนาทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นสถานที่ตั้งตู้น้ าหยอดเหรียญพร้อมด้วยภาพถ่าย 
  (๓) หนังสือยินยอมให้ใช้อาคาร หรือสัญญาเช่าจากเจ้าของอาคาร 
  (๔) หนังสือมอบอ านาจ (ในกรณีท่ีเจ้าของกิจการไม่สามารถมายื่นขอรับใบอนุญาตด้วยตนเอง) 
  (๕) หนังสือหรือส าเนาการตรวจคุณภาพมาตรฐานน้ าบริโภคท่ีผลิตจากตู้น้ าหยอดเหรียญนั้นๆ ดังนี้ 
   (๕.๑) ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าบริโภคทางด้านกายภาพ เคมี และแบคทีเรียภายในปีที่ขอ
ใบอนุญาต ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้ 
   (๕.๒) ผลการวิเคราะห์ทางด้านแบคทีเรียโดยใช้ชุดตรวจวัดอย่างง่ายในภาคสนาม โด ย
ผู้ประกอบการเป็นผู้ตรวจ (ไม่เกิน ๑ เดือนก่อนวันที่ยื่นขอใบอนุญาต)  
  (๖) เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าสมควรเรียกเพ่ิมเพ่ือประกอบการพิจารณา
อนุญาต 
  ข้อ ๑๑  ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในหมวด ๑ และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ก าหนดไว้โดยเฉพาะในใบอนุญาต หรือแนบท้ายใบอนุญาต 
  (๒) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการ ที่ได้รับอนุญาตขัดต่อกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้ 
  (๓) ต้องปฏิบัติการทุกอย่าง เพ่ือให้ถูกต้องตามสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
หรือของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับการแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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นายสมชาย        (๔) ต้องยินยอมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เข้าตรวจสถานที่/สถานประกอบการ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนวิธีการประกอบการค้า
ได้ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาท าการเพื่อตรวจสอบ หรือควบคุมให้เป็นไปตามเทศ
บัญญัตินี้ 
  (๕) การอ่ืนใดตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด หรือเห็นสมควร 
ข้อ ๑๒  เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาต หรือค าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น ตรวจสอบความถูกต้อง
ของค าขอ ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ก าหนด ไว้ใน
เทศบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้อง หรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขอ
อนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจ าเป็นที่จะต้องส่งค าขอแก่ผู้ขออนุญาตก็ให้ส่งคืน
ค าขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้อง หรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ 
  เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอ
อนุญาตทรายภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้อง หรือครบถ้วนตามที่ก าหนดในเทศ
บัญญัตินี้ 
  ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต หรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๑๕ วัน แต่ต้องมีหนังสือ
แจ้งการขยายเวลา และเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้
 ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่เสร็จให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค า
ขอทราบถึงเหตุความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส าเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง 
  ข้อ ๑๓  กรณีใบอนุญาต ผู้ที่ยื่นค าขอรับใบอนุญาต (รายใหม่) เมื่อได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นว่า
ได้รับการพิจารณาอนุญาตแล้ว ให้มารับใบอนุญาต และเสียค่าธรรมเนียมภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หาก
พ้นก าหนดดังกล่าวจะต้องเสียค่าปรับอีกร้อยละ ๒๐ ของค่าธรรมเนียมที่ต้องเสีย   
  กรณีการยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาต จะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ ถ้าเสียค่าธรรมเนียมพร้อมค า
ขอต่ออายุ ให้ด าเนินกิจการต่อไปได้จนกว่าจะมีค าสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต แต่ถ้ายื่นค าขอต่อใบอนุญาตโดยมิได้เสีย
ค่าธรรมเนียม ให้นับวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุเป็นวันก าหนดให้ช าระค่าธรรมเนียม เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอก
เลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียม 
  การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ตามข้อ 
๑๐ และข้อ ๑๑ ด้วย 
  ข้อ ๑๔  ใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียง
ในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลป่าก่อด าเท่านั้น 
  การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
  ข้อ ๑๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
  ข้อ ๑๖ ในกรณีที่ใบอนุญาต สูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นค า
ขอรับใบแทนใบอนุญาต ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด ตามแบบท่ีก าหนด
ไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
  การขอรับใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
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นายสมชาย        (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการแจ้งความ
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วย 
  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน า
ใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วย 
  ข้อ ๑๗ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ 
หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศ
บัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ไม่เกิน ๑๕ วัน  
  ข้อ ๑๘  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต  
  (๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
  (๒) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  (๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือ
เทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับ
ใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ
ของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน 
ข้อ ๑๙  ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ ในกรณี
ที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค าสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิด
ค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือนักงานของผู้รับใบอนุญาตและให้   ถือว่าได้รับทราบค าสั่งแล้ว
ตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึง หรือวันปิดค าสั่ง แล้วแต่กรณี 
  ข้อ ๒๐ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
  ข้อ ๒๑  ผู้ใดด าเนินกิจการภายหลังจากใบอนุญาตหมดอายุ และมิได้ยื่นค าขอต่อใบอนุญาตก่อน
ใบอนุญาตสิ้นอายุ ไม่มีสิทธิด าเนินกิจการต่อไป และเป็นความผิดตามเทศบัญญัตินี้ 
  ผู้ประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง หากประสงค์จะด าเนินกิจการนั้นต่อ จะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตใหม่ 
และต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเสียก่อนจึงจะสามารถด าเนินกิจการนั้นได้   
หมวด ๓ ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 
  ข้อ ๒๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติ
นี้ในวันที่มารับใบอนุญาตส าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุส าหรับกรณีท่ี
เป็นการขอต่อใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังด าเนินการนั้น  ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก าหนด ให้ช าระ
ค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการ
ด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
  ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง 
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับ    จน
ครบจ านวน 
หมวด ๔ บทก าหนดโทษ 
 
 
 



- ๗๖ - 

 

 

นายสมชาย        ข้อ ๒๓  ผู้ใดฝ่าฝืนค าสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๐ (๒) ก าหนดโทษปรับผู้
ละเมิดเทศบัญญัตินี้ ไม่เกินหนึ่งพันบาท 
หมวด 5 บทเฉพาะกาล 
ข้อ 24 บรรดาใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งได้ออกก่อนวันประกาศใช้เทศบัญญัตินี้ ให้
คงใช้ได้ต่อไปจนสิ้นอายุใบอนุญาตนั้นและให้ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ประกาศ ณ  วันที่  (ลงชื่อ)  ว่าที่ร้อยตรี ด ารง
ศักดิ์  ขวัญชัย นายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า -เห็นชอบ (ลงชื่อ)   

ประธานสภา   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  มีข้อเสนอหรือต้องการแก้ไข  เชิญครับ หากไม่มี ขอมติที่ประชุมสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบอนุมัติเมื่อที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง)เทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า เรื่อง 
การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ าหยอดเหรียญ พ.ศ. ........... 

มติที่ประชุม        - รับรอง  11 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา)     
ที่ประชุม  เห็นชอบรับ (ร่าง)เทศบัญญัติต าบลป่าก่อด าเรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ าหยอด

เหรียญ พ.ศ. ........... 
นายสมชาย        เรียนท่านประธาน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าทุกท่าน ระเบียบวาระท่ี 3.1.1 วาระที่ 1 ขั้นรับ

หลักการ ต่อสภาเทศบาล ญัตติขอความเห็นชอบ 13.(ร่าง) เทศบัญญัติต าบล  ป่าก่อด า เรื่อง การควบคุมการ
ประกอบกิจการเลี้ยงสุกร  พ.ศ. ................บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบ (ร่าง)เทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า 
เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการเลี้ยงสุกร  พ.ศ. ................ 

 หลักการ 
ให้มีเทศบัญญัติ ว่าด้วยการควบคุมการประกอบกิจการเลี้ยงสุกร 
เหตุผล 

 มีเจตนารมณ์ที่จะควบคุมการประกอบกิจการเลี้ยงสุกร เพ่ือความปลอดภัยส าหรับผู้บริโภค โดยให้สถาน
ประกอบการเลี้ยงสุกร ตระหนักถึงความส าคัญของกระบวนการเลี้ยงสุกร ในเรื่องเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ด้านสุขลักษณะส าหรับกิจการเลี้ยงสุกร และเพ่ือแก้ไขปรับปรุงให้ถูกสุขลักษณะตามที่เจ้าพนักงานสาธารณสุข
แนะน า จึงตราเทศบัญญัตินี้ 

 (ร่าง) เทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการเลี้ยงสุกร พ.ศ................ 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติ ว่าด้วยการควบคุมการประกอบกิจการเลี้ยงสุกร 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม โดย
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ เทศบาลต าบลป่าก่อด า 
โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงราย จึงตราเทศ
บัญญัติขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้  
ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการเลี้ยงสุกร             
พ.ศ................”  
ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลป่าก่อด า นับแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ส านักงาน
เทศบาลต าบลป่าก่อด าแล้วเจ็ดวัน   
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นายสมชาย        ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว ซึ่งขัดหรือ    
แย้งกับเทศบัญญตัินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 
ข้อ ๔ ให้นายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้และให้ มีอ านาจออกระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือประกาศ เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  
ข้อ ๕ ในเทศบัญญัตินี้  
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า  
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
 “การเลี้ยงสัตว์” หมายความว่า การมีสัตว์ไว้ในครอบครองและดูแลเอาใจใส่บ ารุงรักษา ตลอดจนให้อาหารเป็น
ประจ า 
“เจ้าของสตัว”์ หมายความรวมถึง ผู้ซึ่งครอบครองสัตว์นั้นด้วย  
“สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอก กรง ที่ขัง โรงเรือนและหมายความรวมถึงบริเวณที่ ต่อเนื่องเพ่ือการดูแล 
รักษา และเลี้ยงสัตว์นั้นด้วย  
“อาคาร” หมายความว่า บ้าน เรือน โรงเรือน อาคารที่ใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ตามเทศบัญญัตินี้  
“การประกอบกิจการเลี้ยงสุกร” หมายถึง การประกอบกิจการเลี้ยงสุกรทุกประเภท ทุกขนาด โดยหมายความ
รวมถึงกิจการแหล่งพักสุกรเพื่อจ าหน่ายหรือกิจการอ่ืนๆ เกี่ยวกับสุกรอันมีลักษณะคล้ายคลึงกัน  
หมวด ๑ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสถานที่ตั้ง 
ข้อ ๖ ผู้ใดประสงค์จะเลี้ยงสุกรจะต้องปฏิบัติตามมาตรการ ดังต่อไปนี้  
๖.๑ สถานที่ตั้ง ต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน ศาสนสถาน โบราณสถาน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาลหรือสถานที่ของ
ราชการอ่ืน ๆ ในระยะที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และไม่ก่อเหตุเดือดร้อนร าคาญ ต่อชุมชน โดยต้องมีระยะห่าง
จากสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และแหล่งน้ าสาธารณะในระยะทาง ดังต่อไปนี้  
(๑) ส าหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสุกร ตั้งแต่ ๑ - ๑๐ ตัว ต้องมีระยะห่าง      ในระยะที่ไม่ก่อให้เกิดความ
ร าคาญต่อชุมชนใกล้เคียง  
(๒) ส าหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสุกร ตั้งแต่ ๑๑ - ๕๐ ตัว ต้องมีระยะห่าง     ไม่น้อย กว่า ๑,๐๐๐ เมตร  
(๓) ส าหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสุกร ตั้งแต่ ๕๑ - ๕๐๐ ตัว ต้องมีระยะห่าง ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ เมตร  
(๔) ส าหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสุกร มากกว่า ๕๐๐ ตัว ต้องมีระยะห่าง      ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ เมตร  
๖.๒ สถานประกอบกิจการเลี้ยงสุกรต้องตั้งอยู่ห่างจากโรงฆ่าสัตว์ ตลาดนัดค้าสัตว์ ตั้งแต่ ๕ กิโลเมตร ขึ้นไป  
๖.๓ ต้องจัดให้มีบริเวณเลี้ยงสุกรเป็นสัดส่วน และอยู่ห่างเขตที่ดินสาธารณะหรือที่ดินต่าง เจ้าของ และต้องมีที่ว่าง
ปราศจากหลังคาหรือสิ่งใดปกคลุมโดยรอบบริเวณเลี้ยงสัตว์นั้น ไม่น้อยกว่า   ๓๐ เมตร ทุกด้านเว้นแต่ด้านที่มีแนว
เขตท่ีดินติดต่อกับที่ดินของผู้ประกอบกิจการประเภทเดียวกัน  
๖.๔ สถานประกอบกิจการเลี้ยงสุกรต้องตั้งอยู่บริเวณท่ีไม่มีน้ าท่วมขัง  
หมวด ๒ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของโรงเรือนเลี้ยงสัตว์และส่วนประกอบ 
ข้อ ๗ โรงเรือนเลี้ยงสุกรต้องเป็นอาคารเอกเทศ มั่นคงแข็งแรง มีลักษณะเหมาะแก่การเลี้ยงสุกร ไม่มีการพักอาศัย
หรือประกอบกิจการอื่นใด  
ข้อ ๘ พ้ืนโรงเรือนเลี้ยงสุกรท าด้วยวัสดุแข็งแรง พ้ืนผิวเรียบ ท าความสะอาดง่าย มีความลาดเอียงที่เหมาะสมให้น้ า
หรือสิ่งปฏิกูลไหลลงรางระบายน้ าได้สะดวก  
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นายสมชาย        ข้อ ๙ หลังคาท าด้วยวัสดุแข็งแรง มีความสูงจากพ้ืนที่เหมาะสม และมีช่องทางให้แสงสว่าง หรือแสงแดด
ส่องเข้าภายในอาคารได้อย่างทั่วถึง  
ข้อ ๑๐ โรงเรือนเลี้ยงสุกรต้องมีที่ขังและที่ปล่อยสุกรกว้างขวางเพียงพอ คอกสุกรต้องมีการกั้นเป็นสัดส่วน 
เหมาะสมกับจ านวนสุกรไม่ให้สุกรอยู่อย่างแออัด  
ข้อ ๑๑ จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอ และมีการระบายอากาศดี  
ข้อ ๑๒ ถนนภายในสถานประกอบกิจการต้องใช้วัสดุคงทน มีความกว้างเหมาะสม สะดวกในการขนส่งล าเลียง
อุปกรณ์ อาหารสัตว์ รวมทั้งผลผลิตเข้าและออกภายในสถานประกอบกิจการ  
ข้อ ๑๓ สถานที่เก็บอาหารและโรงเรือนผสมอาหารต้องจัดให้เป็นสัดส่วนและถูกหลักสุขาภิบาล  
หมวด ๓ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหารสัตว์ 
ข้อ ๑๔ อาหารที่ใช้เลี้ยงสุกรต้องมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  
ข้อ ๑๕ จัดให้มีสถานที่เก็บอาหารแยกเป็นสัดส่วน จัดให้เป็นระเบียบและมีการดูแลรักษาความสะอาดอย่าง
สม่ าเสมอ  
ข้อ ๑๖ ภาชนะบรรจุอาหารสุกรควรสะอาด ไม่เคยใช้บรรจุวัตถุมีพิษ ปุ๋ย หรือวัตถุอื่นใดที่เป็น อันตรายต่อสุกร 
ข้อ ๑๗ จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพอาหารสุกร เพ่ือตรวจวิเคราะห์คุณภาพและสารตกค้าง   ตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  
หมวด ๔ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ น้ าดื่ม น้ าใช้ 
ข้อ ๑๘ อาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์ ต้องมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  
ข้อ ๑๙ ต้องมีสถานที่เก็บอาหารแยกเป็นสัดส่วน จัดให้เป็นระเบียบและมีการดูแลรักษาความสะอาดอย่าง
สม่ าเสมอ  
ข้อ ๒๐ ต้องมีที่เก็บรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ในการท างานเป็นสัดส่วน เหมาะสม และเป็นระเบี ยบ
เรียบร้อย  
ข้อ ๒๑ เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ รวมถึงสวิตซ์และสายไฟต่างๆต้องได้รับการดูแลรักษาให้   อยู่ในสภาพดี  
ข้อ ๒๒ ต้องจัดให้มีน้ าดื่มที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ าดื่มไว้บริการส าหรับผู้ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ ตั้งอยู่ใน
บริเวณที่แยกออกจากโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ และลักษณะการจัดบริการน้ าดื่มต้องไม่ก่อให้เกิดความสกปรกหรือการ
ปนเปื้อน เช่น ใช้ระบบน้ ากด ใช้แก้วส่วนตัว ใช้แก้วกระดาษที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ใช้แก้วส่วนกลางที่ใช้ดื่มเพียงครั้ง
เดียวแล้วน าไปล้างท าความสะอาดก่อนน ามาใช้ใหม่ หรือวิธีอ่ืน  
ข้อ ๒๓ ต้องจัดให้มีน้ าใช้ที่สะอาดได้มาตรฐาน และมีปริมาณเพียงพอกับปริมาณน้ าใช้ในแต่ละวัน  
ข้อ ๒๔ กรณีที่สถานประกอบกิจการผลิตน้ าใช้เอง ต้องตรวจสอบ ดูแลคุณภาพน้ าดิบให้สะอาด ตรวจสอบระบบ
ท่อน้ าและท าความสะอาดภาชนะเก็บกักน้ าอยู่เสมอ และปรับปรุงคุณภาพน้ าให้มีคุณภาพ    อยู่เสมอ  
หมวด ๕ 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน 
ข้อ ๒๕ ผู้ปฏิบัติงานในสถานที่เลี้ยงสัตว์ต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคที่สังคมรังเกียจ โรคที่
เกี่ยวข้องกับทางเดินอาหาร ทางเดินหายใจ หูน้ าหนวก และบาดแผลติดเชื้อ หรือไม่เป็นพาหะ  น าโรคติดต่อ ได้แก่ 
วัณโรค อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย บิด สุกใส หัด คางทูม เรื้อน ไวรัสตับอักเสบเอ      โรคพยาธิ และโรคผิวหนัง
ที่น่ารังเกียจ เป็นต้น หากผู้ปฏิบัติงานป่วยด้วยโรคติดต่อดังกล่าว ต้องหยุดรักษา     ให้หาย  
ข้อ ๒๖ ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจ าทุกปี  
ข้อ ๒๗ ผู้ปฏิบัติงานควรได้รับการอบรมในเรื่องเก่ียวกับสุขอนามัย ง 
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นายสมชาย        ข้อ ๒๘ ผู้ปฏิบัติงานในสถานที่เลี้ยงสัตว์จะต้องปฏิบัติดังนี้  
๑. ล้างท าความสะอาดมือทุกครั้งก่อนเข้าหรือออกจากฟาร์ม และภายหลังออกจากห้องส้วมและจับต้องสิ่งปนเปื้อน
ต่างๆ  
๒. ควรสวมใส่ชุดปฏิบัติงานที่สะอาดเหมาะสมในแต่ละกิจกรรมที่ปฏิบัติ  
๓. ในกรณีที่มีบาดแผล ต้องปิดแผลด้วยอุปกรณ์ปิดแผล ถ้ามีบาดแผลที่มือต้องสวมใส่ถุงมือหรือปลอกนิ้วขณะ
ปฏิบัติงาน  
หมวด ๖  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการน้ าเสีย มูลฝอย สิ่งปฏิกูล 
ข้อ ๒๙ ต้องมีการบ าบัดน้ าเสียให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานน้ าทิ้ง ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก
สถานประกอบกิจการเลี้ยงสุกร และต้องดูแลทางระบายน้ าไม่ให้อุดตัน  
ข้อ ๓๐ น้ าเสียที่ผ่านการบ าบัดแล้วต้องมีการตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้งให้ได้เกณฑ์มาตรฐานน้ าทิ้ง ตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกสถานประกอบกิจการ  
ข้อ ๓๑ ต้องจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาล เหมาะสมและเพียงพอ  
ข้อ ๓๒ ต้องมีการรวบรวมมูลฝอยและน าไปก าจัดด้วยวิธีการฝัง เผาอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และปฏิบัติ
ตามข้อก าหนดของท้องถิ่นว่าด้วยการจัดการมูลฝอย  
ข้อ ๓๓ ต้องท าความสะอาด กวาด ล้างพื้นโรงเรือนเลี้ยงสัตว์และบริเวณโดยรอบโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ให้สะอาดทุกวัน 
ต้องจัดให้มีที่กักเก็บมูลสัตว์โดยเฉพาะ เพ่ือป้องกันเหตุเดือดร้อนร าคาญอันเนื่องมาจากกลิ่นและไม่เป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์สัตว์และแมลงพาหะน าโรค  
ข้อ ๓๔ ห้ามทิ้งมูลสัตว์หรือมูลฝอยในที่ดินของตนเอง ที่สาธารณะหรือแหล่งน้ าสาธารณะ  
ข้อ ๓๕ ต้องมีห้องน้ าและห้องส้วมตามหลักสุขลักษณะและจ านวนที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง และบ าบัดหรือการก าจัดสิ่งปฏิกูลถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล  
ข้อ ๓๖ ภายในห้องน้ าและห้องส้วมควรมีวัสดุอุปกรณ์ตามความจ าเป็นและเหมาะสม  
หมวด ๗ 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขนส่ง 
ข้อ ๓๗ ยานพาหนะท่ีใช้ในการขนส่งต้องอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและสะอาด  
ข้อ ๓๘ ยานพาหนะทุกชนิดที่เข้าและออกจากสถานประกอบกิจการเลี้ยงสุกรจะต้องแล่นผ่ านระบบการฆ่าเชื้อ
ต่างๆ เช่น บ่อน้ ายาฆ่าเชื้อโรค หรือพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อโรค หรือเครื่องพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อโรคกับ ยานพาหนะด้วยน้ ายาฆ่า
เชื้อโรคที่มีความเข้มข้นตามเอกสารก ากับการใช้  
ข้อ ๓๙ ยานพาหนะที่ใช้ส าหรับเก็บขนมูลสุกร และวัสดุรองพ้ืนออกนอกสถานประกอบกิจการเลี้ยงสุกรจะต้องท า
การปิดคลุมด้วยผ้าใบหรือวัสดุอ่ืนใดอย่างมิดชิดไม่ให้มีการตกหล่น รั่วไหลหรือยื่นล้ าออกจากยานพาหนะ  
ข้อ ๔๐ อุปกรณ์ และภาชนะที่ใช้ในการขนส่งสุกรต้องท าด้วยวัสดุที่ไม่ดูดซึมน้ าและได้รับการฆ่าเชื้อโรคก่อนและ
หลังการใช้ทุกครั้ง  
หมวด ๘ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการแหล่งแพร่เชื้อโรคหรือสัตว์และแมลงพาหะน าโรค  
ข้อ ๔๑ ต้องมีการป้องกันโรคติดต่อที่เกิดจากสัตว์ด้วยวิธีการที่เหมาะสม และถูกต้อง 
ข้อ ๔๒ การก าจัดซากสัตว์ให้ใช้วิธีเผาหรือฝัง เพ่ือป้องกันการเป็นแหล่งเพาะพันธ์ของสัตว์ และแมลงพาหะน าโรค 
ดังนี้  
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นายสมชาย        (๑) การก าจัดซากสัตว์โดยการฝังต้องมีเนื้อที่เพียงพอ และอยู่ในบริเวณน้ าท่วมไม่ถึง โดยฝังซากลึกจาก
ผิวดินไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร ใช้น้ ายาฆ่าเชื้อโรคที่เหมาะสม ท าการราดหรือโรยบน ส่วนต่างๆของซากสัตว์จน
ทั่ว และกลบหลุมดิน  
(๒) การก าจัดซากสัตว์โดยการเผาต้องมีสถานที่เผาหรือเตาเผาอยู่ในบริเวณที่เหมาะสมในการใช้เผาซากสัตว์จน
หมด การเผาต้องไม่ก่อให้เกิดมลพิษหรือเหตุร าคาญ  
(๓) สถานที่ก าจัดซากสัตว์ต้องห่างจากบริเวณอาคาร หรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ อาคารส านักงาน อาคารที่พักอาศัย  
ข้อ ๔๓ ต้องมีการควบคุมป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรคในฟาร์มไม่ให้มีจ านวนมากจนก่อให้เกิดความเสี่ยงใน
การแพร่เชื้อโรคติดต่อ หรือก่อเหตุเดือดร้อนร าคาญต่อผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง  
ข้อ ๔๔ กรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อที่เกี่ยวกับสัตว์ในเขตพ้ืนที่ ต้องแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่น    หรือเจ้า
พนักงานสาธารณสุขทันที และต้องจัดให้มีวิธีการควบคุมป้องกันมิให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรค ในสถานที่เลี้ยง
สัตว์ ทั้งในตัวสัตว์ อาหาร น้ าใช้คนเลี้ยงและ สิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ  
หมวด ๙ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัย และการป้องกันเหตุร าคาญ 
ข้อ ๔๕ ควรจัดให้มีห้องเก็บสารเคมี น้ ายาฆ่าเชื้อหรือสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายโดยเฉพาะ 
ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
ข้อ ๔๖ ควรจัดให้มีห้องพยาบาลหรือชุดปฐมพยาบาลที่ครบรายการไว้ในสถานประกอบกิจการและพร้อมใช้งาน
ตลอดเวลา  
ข้อ ๔๗ ระดับเสียงในสถานประกอบการเลี้ยงสุกร ในเวลากลางวัน ต้องมีระดับเสียงเฉลี่ย ๔ ชั่วโมง ไม่เกิน ๔๐ เด
ซิเบล (เอ) ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน  
ข้อ ๔๘ ระดับความเข้มข้นของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และก๊าซแอมโมเนีย บริเวณคอกเลี้ยงสัตว์ต้อง  ไม่เกินค่า
มาตรฐานตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน  
ข้อ ๔๙ วิธีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการให้ใช้การตรวจวัดของ หน่วยงานราชการไทย ใน
กรณีท่ีไม่มีวิธีการตรวจวัดที่เป็นมาตรฐานก าหนดไว้ ให้ใช้วิธีการตรวจวัดที่ท้องถิ่นยอมรับ  
ข้อ ๕๐ ต้องควบคุมป้องกันกิจกรรมต่างๆ ของสถานประกอบกิจการมิให้มีกลิ่น น้ าเสีย เขม่า เสียง ฝุ่น และความ
ร้อน เป็นต้น ที่จะท าให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุร าคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนงานและผู้อยู่อาศัย
ใกล้เคียงหรืออยู่ในเส้นทางการสัญจรของสถานประกอบกิจการ  
หมวด ๑๐ การขออนุญาต 
ข้อ ๕๑ ภายใต้หลักเกณฑ์ของเทศบัญญัตินี้ ผู้ที่ประสงค์จะประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท
ประกอบกิจการเลี้ยงสุกร ในลักษณะที่เป็นการค้าในพ้ืนที่เทศบาลต าบลป่าก่อด า จะต้องท าการประชาคมหมู่บ้าน
ในเขตเทศบาลต าบลป่าก่อด า โดยรอบพ้ืนที่ที่ประสงค์จะประกอบกิจการ โดยการประชาคมต้องเป็นเสียงส่วนมาก 
เพ่ือได้รับอนุญาตประกอบกิจการการเลี้ยงสุกร  
ผู้ที่ประสงค์จะประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทประกอบกิจการเลี้ยงสุกรในพ้ืนที่เทศบาลต าบลป่า
ก่อด า ได้ด าเนินการท าประชาคมจนได้รับความเห็นชอบจากประชาชนตามวรรคหนึ่งแล้ว   จึงมีสิทธิยื่นขออนุญาต
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทนั้นในเขตเทศบาลต าบลป่าก่อด า  
ข้อ ๕2 ภายใต้หลักเกณฑ์ของเทศบัญญัตินี้ หลักเกณฑ์การขออนุญาต การอนุญาต ค่าธรรมเนียม  การอนุญาต 
การพักใช้ใบอนุญาต รวมถึงการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทการประกอบ
กิจการเลี้ยงสุกร ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลป่าก่อด า ให้เป็นไปตามเทศบัญญัติเทศบาลต าบลป่าก่อด า  
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นายสมชาย        เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.  ๒๕43 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ........... 
และหลักเกณฑ์อ่ืนที่ เทศบาลต าบลป่าก่อด าก าหนดโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข                  
พ.ศ. ๒๕๓๕  
ข้อ ๕3 เพ่ือให้การพิจารณาการอนุญาตตามข้อ 51 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจ
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบสถานประกอบการ เพ่ือประกอบการ พิจารณาอนุญาตก็ได้ โดย
อาศัยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในเทศบัญญัตินี้  
ข้อ 54 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดตามเทศบัญญัติการควบคุม
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในวันที่มารับใบอนุญาตส าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก ส าหรับ
กรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมในวันที่มายื่นค าขอต่อใบอนุญาต โดยใบอนุญาตมีมี
ระยะเวลาการอนุญาต 1 ปี ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก าหนด ให้ช าระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบ
ของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาต  จะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึง
ก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป  ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระ
ค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่า
จะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับ จนครบจ านวน 
หมวด 11 บทก าหนดโทษ 
ข้อ 55 ผู้ใดฝ่าฝืนค าสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๐ (๒) ก าหนดโทษปรับผู้ละเมิดเทศบัญญัตินี้ ไม่
เกินหนึ่งพันบาท 
หมวด 12 บทเฉพาะกาล 
ข้อ 56 บรรดาใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งได้ออกก่อนวันประกาศใช้    เทศบัญญัตินี้ 
ให้คงใช้ได้ต่อไปจนสิ้นอายุใบอนุญาตนั้นและให้ปฏิบัติตามเทศบัญญัติ  ประกาศ ณ  วันที่  (ลงชื่อ)  ว่าที่ร้อยตรี 
ด ารงศักดิ์  ขวัญชัย นายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า -เห็นชอบ (ลงชื่อ)   

ประธานสภา   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  มีข้อเสนอหรือต้องการแก้ไข  เชิญครับ หากไม่มี ขอมติที่ประชุมสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบอนุมัติเมื่อที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง)เทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า เรื่อง 
การควบคุมการประกอบกิจการเลี้ยงสุกร  พ.ศ. ................ 

มติที่ประชุม        - รับรอง  11 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา)     
ที่ประชุม เห็นชอบรับ (ร่าง)เทศบัญญัติต าบลป่าก่อด าเรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการเลี้ยงสุกร              

พ.ศ. ................ 

3.1.2 เรื่อง วาระที่ ๒ แปรญัตติร่างเทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า จ านวน 13 ฉบับ 
ประธานสภา ตามมติที่ประชุมเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติไปแล้วนั้น ต่อไปเป็นการ พิจารณาในวาระที่ ๒ ขั้นแปร

ญัตติ อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
2) พ.ศ.2554 ข้อ 45 วรรค 2 ให้ที่ประชุม สภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ที่ประธานที่ประชุมเป็น 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติโดยขอก าหนดเวลาในการรับค าแปรญัตติ  15 นาที ตั้งแต่เวลา 11.15 น.                     
(เริ่มนับเวลา) เชิญที่ประชุมเสนอได้ 
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ประธานสภา ขณะนี้เวลา 11.30 น. ครบระยะเวลารับค าแปรญัตติแล้ว ซึ่งปรากฏว่าในที่ประชุมมิได้มีท่านใดประสงค์จะ
แปรญัตติแห่งร่างเทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า จ านวน 13 ฉบับ แต่อย่างใด 

ที่ประชุม        รับทราบ 

3.1.3 เรื่อง วาระที่ 3 ขั้นลงมติร่างเทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า จ านวน 13 ฉบับ 

ประธานสภาฯ      ร่างเทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า จ านวน 13 ฉบับ  ได้ผ่านการพิจารณาในวาระที่ ๑ – ๒ มาแล้ว วาระที่ 
๓ ขั้นเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ีสาม ไม่มีการอภิปราย 
เว้นแต่ที ่ประชุมสภาท้องถิ่น จะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ผมขอมติที่ประชุมครับเมื่อไม่มีที่ประชุม
ท่านใดประสงค์จะแปรญัตติ ก็ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติ ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า จ านวน 13 
ฉบับ เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบต่อผู้ว่าราชการจังหวัด และ เพ่ือประกาศใช้ตามระเบียบต่อไป ถ้าเห็นชอบขอมติด้วย
การยกมือ 

มติที่ประชุม        - รับรอง  11 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา)     
ที่ประชุม เห็นชอบรับ (ร่าง)เทศบัญญัติต าบลป่าก่อด า จ านวน 13 ฉบับ  
ประธานสภา ระเบียบวาระที่ ๓.1 ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้เวลา ๑๒.๐๐ น. ดังนั้นขอให้มีการพักการประชุม

ก่อนครับเพื่อรับประทานอาหาร ขอให้เข้าร่วมประชุมในเวลา ๑๓.0๐ น. ขอให้พร้อมเพรียงกันด้วยครับ 
 

-พักการประชุม- 
เริ่มประชม 13.20 น. 
 

3.2 เรื่อง การพิจารณารับมอบครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะจากเทศบาลต าบลหลักหก อ าเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี 

ประธาน ต่อไปขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลฯ ชี้แจง 

เลขานุการสภา      ตามหนังสือที ่กค (กวจ) 0405.2/020147 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 คณะกรรกมการวินิจฉัย
ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง เรื่อง ข้อหารือแนวทางปฏิบัติพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แจ้งว่า ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง รวมทั้งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุ พ.ศ.2560 มีผลใช้บังคับ ซึ่งในพระราชบัญญัติฯ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็น
หน่วยงานของรัฐที่จะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติฯ  เช่นเดียวกับส่วนราชการอ่ืน ซึ่งผลของการใช้บังคับ
กฎหมายส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
หลายประเด็น ดังนี้ 1. ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 4 (3) ก าหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐของราชการ
ส่วนท้องถิ่น หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งเป็นผู้มี
อ านาจสูงสุดขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบลตามล าดับ ดังนั้น กรณีท่ีมีผู้อุทิศ 



- ๘๓ - 

 

 

 

เลขานุการสภา      พัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ อปท. หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ จึงเป็นอ านาจ
ของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ อย่างไรก็ดี เนื่องจากการรับเอาพัสดุที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ อปท. หรือให้
สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ กรณีที่มีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันจะส่งผลต่อการใช้จ่ายงบประมาณ
ของ อปท. ด้วย ซึ่งการพิจารณางบประมาณของ อปท. เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องก าหนดให้
สภาท้องถิ่นมีอ านาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องดังกล่าว 2. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
พัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535  แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553  ข้อ  9  
ก าหนดไว้ว่า ”ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิ์อันเกี่ยวกับ
พัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธิ์นั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น”   

ประธานสภาฯ เชิญทางคณะผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดการพิจารณารับมอบครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะจากเทศบาลต าบล
หลักหก อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  เชิญครับ 

นายสมชาย เรียนท่านประธาน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าทุกท่าน วาระ 3.2 การพิจารณารับมอบครุภัณฑ์
รถบรรทุกขยะจากเทศบาลต าบลหลักหก อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เรื่อง  ญัตติขอความเห็นชอบขอรับบริจาค
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถยนต์บรรทุกขยะ ตามที่ เทศบาลต าบลป่าก่อด า ได้ขอความอนุเคราะห์
เทศบาลต าบลหลักหกเพ่ือขอรับบริจาคครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถยนต์บรรทุกขยะ ที่ปลดระวางการ
ใช้งานหรือไม่มีความจ าเป็นในการใช้งานแล้ว รวมจ านวน 2 คัน โดยจะน าไปใช้ในภารกิจของเทศบาลต าบลป่าก่อด า 
เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพ้ืนที่ อันเป็นทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด นั้น เพ่ือขอความ
เห็นชอบรับพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลต าบลป่าก่อด า กรณีขอความอนุเคราะห์เทศบาลต าบลหลักหก เพ่ือ
ขอรับบริจาคครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถยนต์บรรทุกขยะ ที่ปลดระวางการใช้งานหรือไม่มีความจ าเป็น
ในการใช้งานแล้ว รวมจ านวน 2 คัน ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลต าบลป่าก่อด า ต่อสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า  
บัดนี้ เทศบาลต าบลหลักหก อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี มีความประสงค์จะขอบริจาค ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง ประเภท รถบรรทุกขยะ จ านวน 2 คัน หมายเลขครุภัณฑ์ 005-50-0010หมายเลขทะเบียน 82-3096 
ปทุมธานี, หมายเลขครุภัณฑ์ 005-50-0009 หมายเลขทะเบียน 82-2985 ปทุมธานี, ให้แก่เทศบาลต าบลป่าก่อ
ด า เพ่ือไปใช้ในภารกิจของเทศบาลต าบลป่าก่อด า เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพ้ืนที่ อันเป็น
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวมีมูลค่าประมาณ 3,314,000  บาท (สามล้านสามแสนหนึ่ง
หมื่นสี่พันบาทถ้วน) นายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าควรรับโอนกรรมสิทธิ์รถบรรทุกขยะ
ดังกล่าวไว้ใช้ประโยชน์ของทางราชการต่อไป โดยได้ค าสั่งเทศบาลต าบลป่าก่อด าที่ 441/2565  ลงวันที่  5 
กรกฎาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคาและตรวจสภาพพัสดุ กรณีได้รับบริจาคจาก  เทศบาล
ต าบลหลักหก อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี มีรายละเอียดดังนี้ ข้อมูลรถขยะคันที่ 1  ทะเบียน 82-2985  ปทุมธานี  
ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา ๑.๑ ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา(บาท/ปี)......ไม่มีข้อมูล.....บาท ๑.๒ ค่าน้ ามัน                   
(ก่ีกิโลเมตร/ลิตร)  ๔๕๐ กม./๑๕๐ลิตร...... 2. ข้อมูลรถขยะคันที่ 2  ทะเบียน 82-3096 ปทุมธานี ค่าใช้จ่ายในการ
บ ารุงรักษา    2.1 ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา(บาท/ปี).....๓๓๘,๔๖๕....บาท(รายละเอียดตาม แบบ๖) 2.2 ค่าน้ ามัน 
(กี่กิโลเมตร/ลิตร)   ๔๕๔ กม./๑๕๐ลิตร.....3. รถขยะดังกล่าว ราคาจริง  3.1 คันที่ 1 ราคาจริง......๑,๖๑๔,๐๐๐..
บาทจัดซื้อมาเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๐  3.2 คันที่ 2 ราคาจริง.....๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท .จัดซื้อมาเมื่อวันที่               
๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๐  4. รถบรรทุกขยะท้ัง 2 คัน สามารถใช้งานได้ตามปกติ ไม่สร้างภาระเกินสมควรให้แก่เทศบาล   



- ๘๔ - 

 

 

 
นายสมชาย  สมควรรับไว้ใช้งานต่อไป ซึ่งตามหนังสือที่ กค (กวจ) 0405.2/020147 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 

2561 คณะกรรกมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง เรื่อง ข้อหารือ
แนวทางปฏิบัติพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แจ้งว่า ตามที่
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง รวมทั้งระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 มีผลใช้บังคับ ซึ่งในพระราชบัญญัติฯ ได้ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่จะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติฯ เช่นเดียวกับส่วน
ราชการอ่ืน ซึ่งผลของการใช้บังคับกฎหมายส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหลายประเด็น ดังนี้  1. ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 4 (3) ก าหนดให้
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐของราชการส่วนท้องถิ่น หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจสูงสุดขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วน
ต าบลตามล าดับ ดังนั้น กรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ อปท. หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็น
ผู้ดูแลพัสดุ จึงเป็นอ านาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ อย่างไรก็ดี เนื่องจากการรับเอาพัสดุที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็น
กรรมสิทธิ์แก่ อปท. หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ กรณีที่มีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันจะ
ส่งผลต่อการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. ด้วย ซึ่งการพิจารณางบประมาณของ อปท. เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น 
จึงมีความจ าเป็นต้องก าหนดให้สภาท้องถิ่นมีอ านาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องดังกล่าว 2. ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535  แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง(ฉบับ
ที่ 9) พ.ศ. 2553  ข้อ  9  ก าหนดไว้ว่า ”ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น หรือให้สิทธิ์อันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธิ์นั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น” ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายดังกล่าวข้างต้น  นายกเทศมนตรีต าบลป่า
ก่อด า  จึงขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบรับพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลต าบลป่าก่อด า กรณีเทศบาลต าบล
หลักหก ได้บริจาครถขยะ หมายเลขทะเบียน 82-2985 ปทุมธานี  จ านวน 1 คัน, รถขยะ หมายเลขทะเบียน 82-
3096 ปทุมธานี  จ านวน  1  คัน ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลต าบลป่าก่อด า  ต่อสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า  เพ่ือ
ประกอบการพิจารณารับโอนรถยนต์ตู้ดังกล่าวตามเอกสารที่แนบไว้ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ    ขอบคุณครับท่านรองนายก ในส่วนของราชการจะให้หรือจะรับครุภัณฑ์ได้มาจากหน่วยงานไหนก็ตาม 
ต้องเป็นอ านาจของสภา คณะผู้บริหารแจ้งเจตจ านงว่าต้องการรับบริจาคจากเทศบาลต าบลหลักหก รถบรรทุกขยะ 
จ านวน 2 คัน จึงได้เสนอญัตติขออนุมัติจากสภาเทศบาลว่ารับหรือไม่ สมาชิสภาท่านใดมีข้อสงสัยอยากจะซักถาม
เชิญครับ  

นายกิตติพัทธ์ฯ     เรียนท่านประธานท่านนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ท่านปลัด 
และผู้ร่วมประชุมทุกท่าน ประเด็นการรับมอบครุภัณฑ์ จากที่ได้รับข้อมูลเบื้องต้นครุภัณฑ์ที่รับมอบได้มีการพิจาณา
จากคณะกรรมการตรวจประเมินครุภัณฑ์แล้วหรือไม่ ว่าประสิทธิภาพการท างานของรถ ไม่เป็นภาระเก่ียวกับค่าใช้จ่าย
ในเรื่องการซ่อมแซมต่างๆ  เมื่อรับมาแล้วสามารถใช้งานได้หรือไม่  อยากจะทราบรายละเอียดเพ่ือประกอบการ
พิจารณาเกี่ยวกับการตั้งงบประมาณในการซ่อมแซม หากยังใช้งานได้ดีผมไม่มีปัญหาแต่อย่างใด เมื่อรับแล้วต้องปฏิบัติ
ตามข้ันตอนตามระเบียบต่อไป ขอบคุณครับ  

 
 
 



- ๘๕ - 

 

 

 
 

ประธานสภาฯ  - ขอบคุณท่าน สท.กิตติพันธ์ เอ่ียมพร้อม ตอนนี้ทางคณะผู้บริหารยังได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดังกล่าว อยากให้อธิบายเพิ่มเติมให้ที่ประชุมได้รับทราบและเข้าใจตรงกันเชิญคณะผู้บริหาร 

นายสมชาย  ขออนุญาตเพ่ิมเติมจากที่ได้รับเอกสารต้องน าเรียนโดยตรงว่าในเรื่องนี้ว่าเรามีพนักงานเทศบาลที่เคย
ด ารงต าแหน่ง ผอ.กองสาธารณสุข และได้โอนย้ายไปยังเทศบาลต าบลหลักหก รายละเอียดข้อมูลเราจะได้จากพนักงาน
ท่านนี้ซึ่งถือว่าเป็นหัวหน้าระดับหน่วยงาน และมีรายละเอียดที่ชัดเจนตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับ 1.มีการค านวณค่า
น้ ามันมีปริมาณการใช้ค านวณมาให้ 3.สภาพสามารถใช้งานได้ปกติ 4.ไม่มีภาระติดพัน 5.การแจ้งว่าซื้อมาเมื่อใด หาก
จะเปรียบเทียบรถขยะของเราคันเก่าเมื่อก่อนจะเป็นสีเหลือง ผมอยากให้ทุกท่านเห็นภาพรถเทศบาลต าบลดงมะดะ ใน
ปัจจุบัน มี 2 คันคันแรกเป็นสีเหลืองหลังคาโค้งใช้งานโดยแรงงานคนปิดเปิดคันสองเป็นสีชมพู ที่ให้ทุกท่านนึกภาพ
ตามเนื่องจาก ส าหรับของเราคันสีเขียวที่มีกรงด้านข้างเมื่อก่อนเป็นสีเหลืองเราตัดหลังคาออกหมายถึงการน ารถขยะ
มาประยุกต์ใช้ใหม่และท าสีใหม่ ทั้งเทศบาลเราและเทศบาลต าบลดงมะดะ ตั้งแต่ได้ยกฐานะเม่ือปี 2542 ใช้งานรถคัน
นี้มาตลอดแสดงว่าเทศบาลต าบลหลักหก ซื้อรถดังกล่าวในปี 2550 ของเราซื้อมาในปี 2542 ยังใช้งานในปัจจุบัน ผม
ชี้ให้ทุกท่านเห็นว่ารถทั้งสองคันยังใช้งานได้ดีเนื่องจากซื้อทีหลังเทศบาลเราซื้อ 8 ปี การใช้งานสามารถใช้งานได้
ตามปกติ ผมขอให้ข้อมูลเพียงเท่านี้ครับ  

ประธานสภาฯ    ขอบคุณท่านทางคณะผู้บริหาร ส าหรับอายุการใช้งานระหว่างส่วนราชการกับเอกชนแตกต่างกัน แต่
การบ ารุงรักษาหรือการใช้งานส่วนราชการจะดีกว่าเอกชน ท่านรองสมชายได้เปรียบเทียบให้ทุกท่านได้รับทราบอายุ
การใช้งาน การรับบริจาคครุภัณฑ์ต่างๆ มีความคุ้มค่า หากรับมาแล้วไม่สามารถใช้งานได้หากประเมินค่าแล้วยังมีความ
คุ้มค่าหากมีการด าเนินการขายทอดตลาด หน่วยงานที่มีงบประมาณมากหรือหน่วยงานใหญ่ ในเรื่องของการเมือง ไม่มี
ปัญหาในการตั้งงบประมาณเพ่ือซื้อคันใหม่ได้อย่างง่ายดายอาจจะเปลี่ยนทุก 5 – 10 ปี ส าหรับด้วยงบประมาณไม่
สามารถด าเนินการได้ เทศบาลเมื่อรับโอนแล้วผมว่าไม่น่าจะมีปัญหาเพียงแต่ว่าการซ่อมบ ารุงอาจจะไม่เกินก าลังของ
เทศบาลของเราสามารถด าเนินการได้ แต่ก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทางสภาเทศบาลหากถามความเห็นผม ผมว่า
คุ้มค่าครับ มีใครจะเพ่ิมรายละเอียดเชิญครับ 

น.ส.อาฎิฟะฮ์     เรียนท่านประธาน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าทุกท่าน คณะผู้บริหาร ขออนุญาตเพ่ิมเติมใน
นามของหัวหน้าพัสดุ อยากจะแนะน าเกี่ยวกับการรับโอนครุภัณฑ์รถยนต์ ตามที่รับทราบคณะกรรมการที่ลงไป
ตรวจสอบเมื่อสองปีที่แล้ว การตรวจสอบการใช้งานของรถต้องเป็นปัจจุบัน และการลงคุมครุภัณฑ์ของเทศบาลจะมี
การค านวณค่าเสื่อมราคาของทุกปีจะบวกเพ่ิม หากมีการรับเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพให้เป็นปัจจุบัน 
การค านวณค่าเสื่อมราคาจะต้องมีการค านวณเพ่ือรายงาน สตง.ทุกปี มีผลหลายด้านเกี่ยวกับสภาพการใช้รถ เป็นการ
ใช้แผนการด าเนินงานเกี่ยวกับทะเบียนทรัพย์สิน                            

ประธานสภาฯ    สอบถามเพ่ิมเติมเกี่ยวกับทะเบียนทรัพย์สิน  จะมีสองประเด็น1.ทรัพย์สินที่ตัดค่าเสื่อมราคาออกแล้ว
สามารถรับได้หรือไม่   2.ค่าเสื่อมราคาที่มีการตั้งไว้มีผลกระทบกับรายรับรายจ่ายของเทศบาลหรือไม่ ทรัพย์สิน
ทั้งหมดต้องตัดค่าเสื่อมราคาของทุกปี เพราะทรัพย์สินรับโอนกับทรัพย์สินซื้อใหม่ต่างกัน  ทรัพย์สินรับโอนน่าจะตัดค่า
เสื่อมในตัวของมันเองตามอายุการใช้งาน ใครพอจะให้รายละเอียดเพิ่มเติมได้บ้างเชิญครับ  

 



- ๘๖ - 

 

 

 
นายประสงค์   เรียนท่านประธาน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าทุกท่าน คณะผู้บริหาร กระผมนายประสงค์   

เมืองมูล  ปลัดเทศบาลต าบลป่าก่อด า เกี่ยวกับการรับครุภัณฑ์ที่ได้รับการบริจาค หากประเมินแล้วใช้ประโยชน์ไม่ได้รับ
ไม่ได้อยู่แล้ว ค านวณค่าเสื่อมราคาเท่ากับศูนย์ก็ไม่เป็นไร การบ ารุงรักษาจะเข้าสู่ความคุ้มค่าตามที่ท่านประธานแจ้งรับ
มาแล้วขายทอดตลาดก็ยังคุ้มค่า อายุการใช้งาน 15 ปี ค่าเสื่อมไม่น่าจะมีแล้วตามรายละเอียดเกี่ยวกับการซ่อมแซมเรา
ไม่ต้องกังวลเพราะเทศบาลต าบลหลักหกซ่อมเมื่อปี 2564 จ านวนสามแสนกว่าบาทไม่ใช่ว่ารับมาแล้วจะต้องจ่ายค่า
ซ่อมอีกคงไม่ใช่ แต่อย่างไรเราต้องบ ารุงรักษาอยู่แล้วเพราะระยะเวลาของรถเก่า หากรับครุ ภัณฑ์แล้วต้องเข้าสู่
กระบวนการลงรับเลขครุภัณฑ์ ตามท่ี ผอ.คลังแจ้งไว้ เมื่อสองปีที่เราไปดูรถไม่ได้ไปแบบทางการ เมื่อสภาเทศบาลมีมติ
รับแล้วต้องเข้าสู่กระบวนการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพ เมื่อขับมาจากทางนั้นถึงเทศบาลเราถือว่ารถใช้งานได้ดี
แล้วครับด้วยระยะทางต่างๆ ผมเพ่ิมเติมเรื่องการลงครุภัณฑ์ว่าต้องใช้งานได้ตามที่เทศบาลบริจาคนั้นคือเป็นเทศบาล
ขนาดใหญ่เงินงบประมาณมีจ านวนมากแต่ซื้อใหม่ไม่ได้จนกว่าจะจ าหน่ายของเดิมก่อน ระเบียบครุภัณฑ์ไม่ส ามารถ
ด าเนินการจ าหน่ายครุภัณฑ์ที่ใช้งานได้ จึงต้องหาหน่วยงานรับบริจาค เรื่องนี้ทางนั้นต้องขอยกเว้นระเบียบไปยัง
รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ขอจ าหน่ายโดยว่าครุภัณฑ์ยังใช้งานได้ดี การแต่งตั้งต้องเป็นกองที่รับผิดชอบโดยตรง 
อาจจะเป็นทางกองคลัง หรือขอแต่งตั้งสมาชิกสภาร่วมตามความคิดของผมเอง น าเรียนเพียงเท่านี้ครับ 

นายกิตติพัทธ์ฯ     เรียนท่านประธานท่านนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ท่านปลัด 
และผู้ร่วมประชุมทุกท่าน ขอเสนอเพ่ิมเติมในกรณีครุภัณฑ์เสื่อสภาพ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ประมาณ 20 ปี 
ส่วนการเสื่อมสภาพผมจ าไม่ได้ ตามที่มีการน าเสนอรายละเอียดนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการประเมิน กรณีใช้ไม่ได้ต้องมีการ
ขายทอดตลาด แต่หากใช้งานได้ก็ไม่มีปัญหาตอนนี้อายุการใช้งาน 15 ปี ผมเห็นว่าควรให้ความเห็นชอบไปก่อนและใน
ส่วนคณะกรรมการก็เสนอไปตามขั้นตอนถือว่ามีประโยชน์ต่อเทศบาลเรา แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเก็บขยะสิ่งแวดล้อม
ของชุมชนให้ดีขึ้นได้ อย่างน้อยเราไม่ได้จ่ายงบประมาณก้อนใหญ่ในการด าเนินการในเรื่องนี้ น าเสนอประกอบการ
ตัดสินใจเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ  

ประธานสภาฯ  ผมอยากสอบถาม ผอ.คลัง เกี่ยวกับภาระค่าใช้จ่าย ค่าเสื่อมสภาพของรถยนต์เอกชนจะอยู่ที่ 10 ปี ให้
เป็นศูนย์ ผมทราบว่าของราชการให้เป็นศูนย์กี่ปี และตัดเป็นศูนย์แล้วเมื่อรับมาแล้วจะต้องมาตั้งเป็นศูนย์ไม่ต้องตั้งค่า
เสื่อมต่อหรือว่ามาตั้งเป็นมูลค่าทรัพย์สินของราคาประเมินใหม่ สอบถามเท่านี้ครับ   

นายประสงค์    ชี้แจงเพ่ิมเติมครับว่าตามการเสื่อมราคากับการใช้งานคนละประเด็น เมื่อรับมาแล้วมีการค านวณค่า
เสื่อมราคาอยู่แล้วยังไงก็ไม่เป็นศูนย์เพราะสามารถใช้งานได้ครับ บัญชีทรัพย์สินจ านวนเท่าไหร่จะมีมูลค่าของตัวมันเอง
ครับ มีสูตรค านวณในแต่ละปีอยู่แล้วจะแบ่งประเภทกันไปอาคาร รถ ต่างๆ ไม่เท่ากัน แต่หากค านวณแล้วเป็นศูนย์แต่
ใช้งานได้ก็ใช้ต่อไป เมื่อใช้งานไม่ได้ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มก็จะจ าหน่ายตามระเบียบต่อไป ส าหรับมูลค่าของทรัพย์สินต้อง
ค านวณจากสภาพของตัวมันเองเท่าไหร่ก็เท่านั้น กรรมการที่แต่งตั้งก็จะดูในเรื่องนี้ด้วยครับใจความส าคัญคือสามารถ
ใช้งานได้หรือไม่  

ประธานสภาฯ  ตามที่ผมสอบถามผมอยากได้ข้อมูลจาก ผอ.คลัง เป็นผู้เกี่ยวข้องโดยตรงเมื่อเรารับมาแล้ว จะน าเกณฑ์
ไหนมาตั้งเป็นมูลค่าของทรัพย์สิน ค่าเสื่อมราคาตามท่ีท่าน ผอ.ได้น าเสนอครับ  
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นายประสงค์     หลังจากการประชุมแล้วให้ ผอ.กองคลังท าเอกสารที่เป็นสูตรค านวณให้สมาชิกสภาได้รับทราบด้วย  
นายกิตติพัทธ์ฯ     เรียนท่านประธานท่านนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ท่านปลัด 

และผู้ร่วมประชุมทุกท่าน ขอเพ่ิมเติมรายละเอียดเกี่ยวกับค าว่าเสื่อมสภาพหรือหมดสภาพนั้น จ าได้ว่าระเบียบ
กระทรวงการคลัง ก าหนดไว้ 20 ปี ปีละ 5% หากผมจ าไม่ผิด รถทั้งสองคันนี้อายุ 15 ปี ถือว่าใช้งานได้กรณีก าหนด
ระเบียบกระทรวงการคลังไว้เนื่องจากว่ารถหมดสภาพ 20ปี สามารถจ าหน่าย ถ่ายโอนหรือขายทอดตลาด  แต่หาก 
20 ปีแล้วยังใช้งานได้ก็ใช้งานต่อไปได้ ยกเว้นขายทอดตลาดต้องน าระเบียบมาเกี่ยวข้อง ผมว่าน่าจะถูกเพราะก่อนที่จะ
มารับต าแหน่งสมาชิกสภาผมเคยอยู่ส านักกองทุนอนุรักษ์พัฒนาดูในเรื่องนี้อยู่จึงจ ารายละเอียดได้บ้าง ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ     ขอให้เข้าใจตามนี้ท่าน ผอ.กองคลังหารายละเอียดให้ผมด้วยครับ เมื่อมีการรับจะเป็นภาระค่าใช้จ่าย
ของเทศบาล เมื่อมีการตัดค่าเสื่อมสภาพผมจึงมีค าถามขึ้น ผมว่าไม่น่าห่วงเพราะทรัพย์สินมีอายุ 15 ปีเท่านั้น การใช้
งานได้ตามที่ท่านปลัดกล่าวมา มติวันนี้รับก่อนแล้วมีกระบวนการรองรับตามระเบียบ มีสมาชิกสภาท่านไหนเพ่ิมเติม
หรือไม่  หากไม่มี ผมจะขอมติสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นสมควรรับมอบครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะจากเทศบาลต าบล
หลักหก อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานีเรื่อง พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาทรัพย์สิน ขอให้ยกมือขึ้นพ้นเหนือ
ศีรษะ  

มติที่ประชุม  - รับรอง  11 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา)     
ที่ประชุม  เห็นชอบรับมอบครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะจากเทศบาลต าบลหลักหก อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 

ประธานสภาฯ     ล าดับต่อไปแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสภาทรัพย์สิน เชิญครับ 

นายกเทศมนตรี     ตามความคิดของผมนั้น เมื่อเป็นมติจากที่ประชุมไปแล้ว ต้องด าเนินการตามระเบียบต่อไป ผมเห็นว่า
ไม่ควรน าสมาชิกสภามาเกี่ยวข้อง หรือต้องมารับผิดรับชอบอีก และด าเนินการตามระเบียบจะดีกว่าประเด็นเมื่อสักครู่
ท่านรองชายอธิบายละเอียดมากแล้ว เผอิญ ผอ.กองคลัง ได้เปิดประเด็นมาจึงท าให้มีข้อถกเถียงกันตามมา ความจริง
เป็นข้อระเบียบที่ให้สภาได้อนุมัติหลังจากนั้นฝ่ายบริหารจะน ากลับไปด าเนินการตามระเบียบที่เก่ียวข้องต่อไป ผมคงไม่
เสี่ยงหากไม่คุ้มค่าและเห็นว่าไม่ควรน าสมาชิกสภาเข้าไปเกี่ยวข้องครับ   

 
3.3 เรื่อง การพิจารณาขอเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนด้านการศึกษาท้องถิ่น การ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (ไตรมาส 4) ของ
โรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าก่อด า) 

 

ประธาน           ต่อไปขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลฯ ชี้แจง 
เลขานุการ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยงานรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  หมวดที่ 2 ข้อก าหนดในการรับเงิน ส่วนที่ 1 การรับเงิน ข้อ 7 บรรดาเงินที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ ให้น าส่งเป็นเงินรายได้ทั้งสิ้น ห้ามมิให้กันไว้เป็นเงินฝาก หรือเงิน
นอกงบประมาณ เว้นแต่จะมีกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยก าหนดไว้เป็น
อย่างอ่ืนความในวรรคหนึ่งไม่ให้ใช้บังคับในกรณีที่มีผู้อุทิศให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการเฉพาะเจาะจงว่าให้
กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหารายได้ขึ้นเป็นครั้งคราวภายในขอบเขต 
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เลขานุการ อ านาจหน้าที่ เพ่ือใช้จ่ายในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  มาตรา 4 ในพระราชบัญญัติ พัสดุ หมายความว่า สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง 
งานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบหรือควบคุมอาคารงานก่อสร้าง รวมทั้งการด าเนินการอ่ืนตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง สินค้า หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอ่ืนใด รวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่ใน
สินค้านั้นด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของสินค้านั้น   “งานก่อสร้าง” หมายความว่า งานก่อสร้าง
อาคาร งานก่อสร้างสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืนใดและการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน หรือการกระท า
อ่ืนที่มีลักษณะท านองเดียวกันต่ออาคารสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว รวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในงาน
ก่อสร้างนั้นด้วย แต่มูลค่างานต้องมาสูงกว่ามูลค่าของงานก่อสร้างนั้น  “อาคาร” หมายความว่า สิ่งปลูกสร้างถาวรที่
บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ เช่น อาคารที่ท าการโรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนที่มี
ลักษณะท านองเดียวกัน รวมทั้งสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยส าหรับอาคารนั้นๆ เช่น เสาธง รั้ว ท่อ
ระบายน้ า หอถังน้ า ถนน ประปา ไฟฟ้า หรือสิ่งอ่ืนๆ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของตัวอาคารนั้นๆ เช่น เครื่องปรับอากาศ 
ลิฟท์ หรือเครื่อง เรือน ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
หมวดที่ 9 “การบริหารพัสดุ”ส่วนที่ 3 การบ ารุงรักษา การตรวจสอบ การบ ารุงรักษา ข้อ 212 ให้หน่วยงานของรัฐ
จัดให้มีผู้ครอบครองให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา โดยให้มีการจัดท าแผนการซ่อมบ ารุงที่เหมาะสมและ
ระยะเวลาในการซ่อมบ ารุงด้วยการตรวจสอบพัสดุประจ าปี ข้อ 213 ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุก
ปี ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือหัวหน้าหน่วยพัสดุตามข้อ 204 แต่งตั้งผู้ รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุซึ่งมิใช่
เจ้าหน้าที่ตามความจ าเป็น เพ่ือตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด 1 ในปีที่ผ่านมา และตรวจนับพัสดุประเภทที่คง
เหลืออยู่ เพียงวันสิ้นงวดนั้น หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1628 
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1628 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ได้วินิจฉัยข้อหารือของ
กระทรวงมหาดไทย ในประเด็นเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

ประธานสภาฯ เชิญทางคณะผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดการพิจารณาขอเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุนด้านการศึกษาท้องถิ่น 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (ไตรมาส 4) ของโรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าก่อด า)  
เชิญครับ 

นายสมชาย เรียนท่านประธาน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าทุกท่าน วาระ 3.4 การพิจารณาขอเบิกหักผลักส่ง
เงินอุดหนุนด้านการศึกษาท้องถิ่น การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (ไตรมาส 4) 
ของโรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าก่อด า)  ด้วยคณะผู้บริหารท้องถิ่น ขอเสนอญัตติการเสนอขอเบิกหักผลักส่งเงินอุดหนุน
ด้านการศึกษาท้องถิ่น การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาส 4) ของ โรงเรียน
เทศบาล 1 (ป่าก่อด า) จากเงินรายได้สะสมของเทศบาลต าบลป่าก่อด า โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้  งบประมาณ
ต่อได้ หากไม่อนุญาตก็พับโครงการนี้ไป เมื่ออนุญาตแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะด าเนินการจัดส่งเอกสารไปตาม
ขั้นตอน องค์ประกอบในการพิจารณาส าคัญคือการอนุญาตใช้พ้ืนที่ว่าได้รับการอนุญาตหรือไม่เป็นองค์ประกอบหนึ่ง
ในการพิจารณางบประมาณในเรื่องนี้ เอกสารประกอบต่างๆ ได้แนบให้ทุกท่านได้รับทราบตาม ตามท่ีกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป 
เพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม -กันยายน 
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2563) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น เพ่ิมเติมครั้งที่ 2 ตามหนังสือ ที่ มท 0816.2/ว 2993           
ลงวันที่ 28 กันยายน 2563 เรื่อง จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน 

 
นายสมชาย  เงินอุดหนุนทั่วไป เพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าไตรมาสที่ 4 

(เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น เพ่ิมเติมครั้งที่ 2 ดังนี้ 
1. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสริมนม (นม) 
2. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 
3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ค่าราย

หัวนักเรียน,ค่าหนังสือเรียน,ค่าเครื่องแบบนักเรียน,ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน) 

4. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรียน,ค่า
เครื่องแบบนักเรียน,ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) 

 โรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าก่อด า)  ได้ท าบันทึกข้อความสอบถามไปยังผู้รับผิดชอบผู้เกี่ยวข้องของเทศบาลต าบลป่าก่อด า
แล้ว ปรากฏว่าทางกองคลัง เทศบาลต าบลป่าก่อด า ท าบันทึกข้อความชี้แจงว่า กรมบัญชีกลางได้โอนเงินไว้ที่คลัง
จังหวัดเชียงราย และคลังจังหวัดเชียงรายได้โอนเข้าบัญชีเทศบาลต าบลป่าก่อด า หมายเลขบัญชี 504-6-05778-6 
ในวันที่ 2 ตุลาคม 2563 จ านวน 193,866.-บาท ตามบันทึกข้อความ กองคลัง ที่ ชร 54402/1040 ลงวันที่ 9 
กรกฏาคม 2564 เรื่อง ขอชี้แจงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่ 4) ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อที่ 39 การขอเบิกเงินจากหน่วยงานคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณใด ให้เบิกได้แต่เฉพาะในปีงบประมาณนั้น รวมทั้ง
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งหมายความว่ากองคลัง ไม่สามารถเบิกหักผลักส่งงบประมาณ
เงินอุดหนุนด้านการศึกษาท้องถิ่น การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาส 4) ของ
โรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าก่อด า) ได้ เนื่องจากคลังจังหวัดเชียงรายโอนงบประมาณข้ามปีงบประมาณ และเทศบาล
ต าบลป่าก่อด าไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ  จึงท าให้ตกเป็นเงินสะสมของเทศบาลต าบลป่าก่อด า ตาม
ระเบียบฯ นั้น เพ่ือประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเบิกหักผลักส่งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ า
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจ าไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
เพ่ิมเติมครั้งที่ 2 ของโรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าก่อด า) ดังนั้นผู้บริหารท้องถิ่น จึงขอเสนอญัตติชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการขอความเห็นชอบให้ขอเบิกหักผลักส่งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าไตรมาสที่ 
4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) กรณีเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น เพ่ิมเติมครั้งที่ 2 ของโรงเรียน
เทศบาล 1 (ป่าก่อด า) จากเงินสะสมของเทศบาลต าบลป่าก่อ ขออนุญาตเสนอรายละเอียดเพ่ิมให้ทุกท่านได้รับทราบ
และเข้าใจเนื่องด้วยเอกสารขั้นตอนมีจ านวนมาก ผมขอสรุปสั้นๆให้ทุกท่านได้รับทราบว่างบประมาณที่กล่าวถึงเป็น
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เริ่มใช้งบประมาณตังแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 
2563 งบประมาณประกอบด้วย 1.เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ภารกิจถ่ายโอน (ค่าพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน) 2.เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับอ านาจหน้าที่ภารกิจถ่ายโอน (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) 3.เงินอุดหนุนทั่วไป
ส าหรับอ านาจหน้าที่ภารกิจถ่ายโอน (ค่าจัดสรรการเรียนการสอนหรือรายหัวนักเรียน) 4.เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับ
อ านาจหน้าที่ภารกิจถ่ายโอน (ค่าหนังสือเรียน) 5.เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับอ านาจหน้าที่ภารกิจถ่ายโอน (ค่าอาหาร
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กลางวัน) 6.เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับอ านาจหน้าที่ภารกิจถ่ายโอน (ค่าอาหารเสริมนม) 7.เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับ
อ านาจหน้าที่ภารกิจถ่ายโอน (ค่าอุปกรฯการเรียน) รวม 7 รายการ 193,466 บาท โดยมีหนังสือกรมส่งเสริมการ 

นายสมชาย        ปกครองท้องถิ่น เรื่องจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงิน
อุดหนุนทั่วไป เพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าไตรมาสที่ 4 (เดือน
กรกฎาคม-กันยายน 2563) กรณีเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว7845-17706 ลง
วันที่ 28  กันยายน 2563 และอีกหนึ่งฉบับ  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว17997-
18072 ลงวันที่ 28  กันยายน 2563 ทั้ง 7 รายการมีรายละเอียดอยู่ในหนังสือทั้งสองฉบับนี้ หนังสือเรียนผู้ว่า
ราชการจังหวัด ซึ่งเงินโอนเข้าคลังจังหวัดในวันที่ 2 ตุลาคม 2564  และโอนเงินงบประมาณมาให้เทศบาล วันที่ 6 
ตุลาคม  2564 ระเบียบที่เก่ียงข้องระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 39 การขอเบิกเงินจาก
หน่วยงานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามงบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณใด ให้เบิกได้แต่เฉพาะใน
ปีงบประมาณนั้น รวมทั้งเงินอุดหนุนที่รัฐบาล ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยที่มิต้องจัดท าข้อบัญญัติหรือเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เว้นแต่ (1) เป็นเงินงบประมาณรายจ่ายที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณนั้น 
และได้รับอนุมัติ ให้กันเงินไว้ต่อผู้มีอ านาจตามระเบียบแล้ว (2) เป็นงบประมาณรายจ่ายที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้น
ปีงบประมาณ และได้รับอนุมัติจาก ผู้บริหารท้องถิ่นให้กันเงินไปจ่ายในปีงบประมาณถัดไป (3) กรณีมีเงินอุดหนุนที่
รัฐบาลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยที่มิต้องจัดท าข้อบัญญัติ หรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีซึ่ง
เบิกจ่ายไม่ทันภายในสิ้นปีงบประมาณที่ผ่านมา และได้บันทึกบัญชีไว้แล้ว  ดังนั้นสาเหตุที่คณะผู้บริหาร ได้เสนอญัตติ
ต่อสภาแห่งนี้เนื่องจากคณะผู้บริหารได้รับบันทึกข้อความจากโรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าก่อด า) ผู้บริหารได้ตรวจสอบ
การใช้จ่ายแล้วปรากฏว่าผู้บริหารสามารถใช้เงินได้ต่อเมื่อ 1.รับโอน เลื่อนระดับ เลื่ อนขั้นเงินเดือน พนักงานส่วน
ท้องถิ่น 2.สิทธิประโยชน์ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ผู้บริหาร 3.กรณีเกิดสาธารณภัยขึ้น ให้ผู้บริหารสามารถ
เบิกจ่ายจากเงินสะสมได้ตามความจ าเป็นในขณะนั้น โดยให้ค านึงถึงสถานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เราน ามาพิจารณาว่า โรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าก่อด า) ไม่เข้าอ านาจที่ผู้บริหารจะด าเนินการได้ จึงท าให้ได้
เสนอญัตติให้สภาเทศบาล  และเราได้ดูระเบียบว่าอ านาจหน้าที่ของสภาเทศบาลสามารถด าเนินการได้หรือไม่ ผมอ้าง
ถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ 
โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายก าหนด (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท ตามระเบียบแล้ว หนา ๑๔  ้  ่ เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๓๒๓ ง ราชกิจจา
นุเบกษา ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ (3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกัน
ไว้อีก ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มี สาธารณภัย
เกิดขึ้น (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการ ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จ
สิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลา ที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็น
อันพับไป ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงินการคลัง ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว กรณีสภาเทศบาลสมารถอนุมัติได้ผมจะขยายความเพ่ือให้ทุกท่านได้เข้าใจได้
ง่ายขึ้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถโอนเงินงบประมาณได้ เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีมีไม่
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เพียงพอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถใช้เงินสะสมได้เมื่อสภาเทศบาลอนุมัติ  (๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการ
ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็น 

นายสมชาย        การเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายก าหนด (๒) ได้ส่งเงิน
สมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท  (3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีก ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มี สาธารณภัยเกิดขึ้น (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการ ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการ
ภายในระยะเวลา ที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงิน
สะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงินการคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว (5) ได้ส่งเงิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทแล้ว (6) เมื่อได้รับการอนุมัติให้ด าเนินการจ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี หากไม่ด าเนินการจ่ายขาดเงินสะสมถือว่า
เป็นอันพับไป ที่ได้แจ้งรายละเอียดไปก็ไม่ได้เป็นอ านาจของทางสภาแต่ที่เสนอเนื่องจากคณะผู้บริหารต้องย าเสนอต่อ
สภา ดังนั้นสภาอนุมัติก็ได้ไม่อนุมัติก็ได้ ทางออกที่ดีที่สุดคือให้ผู้บริหารท าหนังสือหารือไปยังจังหวัดเชียงราย เรื่องนี้
ยังไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะด าเนินการเพ่ือขอยกเว้นระเบียบต่อผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป เป็นขั้นตอนที่จะด าเนินการน า
เรียนเพียงเท่านี้ครับท่านประธาน  

 

ประธานสภาฯ    ขอบคุณครับท่านรองนายก ขออธิบายเพ่ิมเติมในกรณีนี้ผมจะยกตัวอย่างที่ผมเข้าร่วมใน กท.จ.จังหวัด
เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ ตามที่ท่านรองกล่าวมาว่าการด าเนินเป็นการก ากวมจริงๆ มีเทศบาลแห่งหนึ่ งได้ท าหนังสือ
หารือไปยังจังหวัดเกี่ยวกับการจ่ายเงินโบนัสในปีที่ผ่านมา เกี่ยวกับการก าหนดแผนและรายรับรายจ่าย งบลงทุน เมื่อ
งบประมาณจ่ายจริงไม่ถึง 10% แต่แผนและรายรับรายจ่าย ถึง 10% ว่าสามารถจ่ายเงินโบนัสได้หรือไม่ ทาง กท.จ.
ไม่อนุมัติให้จ่ายได้ เหมือนเรื่องนี้หากสภาอนุมัติคือให้ฝ่ายบริหารท าหนังสือหารือไปยังจังหวัด ตามข้ันตอนว่าสามารถ
ด าเนินการได้หรือไม่ สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญครับ  

นายกิตติพัทธ์ฯ เรียนท่านประธานท่านนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ท่านปลัด               
ขอแสดงความเห็นประเด็นจ านวน 2 ประเด็น ตามที่ท่านรองสมชายน าเสนอต่อสภา 1.ไม่อนุมัติ 2.อนุมัติเห็นชอบ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เราต้องหาทางออกและด าเนินการแก้ไข โดยผู้บริหารเสนอให้สภาด าเนินการ สภา
สามารถเห็นชอบและให้ฝ่ายบริหารน าไปด าเนินการตามระเบียบ ข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง หากเห็นชอบตามที่ท่านรอง
สมชายแจ้งในที่ประชุมว่าจะหนังสือหารือไปยังจังหวัด หากไม่เห็นชอบสภาก็ไม่มีความผิดแต่อย่างใด แตห่ากเห็นชอบ
ว่าจะหนังสือหารือผมเห็นด้วยในประเด็นนี้ เพ่ือหาทางออกร่วมกันแต่หากไม่อนุมัติเลยเหมือนจะเป็นการตัดเส้นทาง
ในเรื่องของการบริหารจัดการ เสนอเป็นความเห็นเบื้องต้นเพียงประกอบการพิจารณาเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ  

นายประสงค์   เรียนท่านประธาน สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร กระผมนายประสงค์   เมืองมูล  ปลัดเทศบาล
ต าบลป่าก่อด า ขออนุญาตน าเรียนข้อมูลว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร ตามที่คณะผู้บริหารได้ชี้แจ้งเป็นความจริงน าเรียน
เพ่ิมเติมให้เข้าใจมากขึ้นในส่วนของเหตุผลว่าท าไมต้องหารือ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จในเดือนกันยายนแต่เงินเข้ามายังเทศบาลในเดือนตุลาคม 
2563 อยากจะชี้แจงเกี่ยวกับบริหารงบประมาณข้อเท็จจริงคือเงินส่งมาช้าจึงท าให้เงินตกไปเป็นเงินสะสม ต้องหา
สาเหตุโดยการหารือไปยังท่านผู้ว่าราชการจังหวัดว่าจะให้เทศบาลด าเนินการอย่างไร เกี่ยวกับงบประมาณโรงเรียน
ทราบอยู่แล้วว่าจะมีเงินอะไรเข้ามาบ้าง หากเงินเข้าช้าหาทางออกคือขอกันเงินไว้ก่อน เทศบัญญัติของเราก็เช่นกัน
เมื่อด าเนินการไม่เสร็จสิ้นต้องท าการกันเงิน เพ่ือน าไปจ่ายข้ามปี มี 2 กรณี คือ 1.มีข้อผูกพันมีสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
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แล้วมีผู้รับจ้างแล้วเบิกจ่ายให้ไม่ทัน 2.ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน แต่จะมีที่กันเงินเงินไม่ได้คือกิจกรรมที่ไม่สามารถด าเนินการ
เบิกเงินข้ามปีงบประมาณได้ เงินส่วนนี้เป็นเงินรายหัวเป็นเงินจัดการเรียนการสอน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าหนังสือ 

 

นายประสงค์   เรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่าอาหารเสริมนม ค่าอาหารกลางวัน หากถามว่า
โรงเรียนด าเนินการไปหรือยังค าตอบคือโรงเรียนด าเนินการไปหมดแล้ว เพียงแต่งบประมาณยังไม่โอนเข้ามา  น าเงิน
เบิกจ่ายหมดแล้วงบประมาณส่วนไหนเป็นการบริหารจัดการเพียงแต่เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรยังไม่มา ทราบทั้ง
เทศบาลและโรงเรียนมีความบกพร่อง แต่ถามว่ามีความทุจริตหรือไม่คือไม่มี แต่น าเงินอีกประเภทไปด าเนินการแต่
เมื่อเงินโอนมาแต่ทางโรงเรียนขอเบิกไม่ได้เนื่องจากไม่ได้ท าการกันเงินได้กองคลังไม่สามารถเบิกจ่ายให้ได้ โรงเรียน
เข้าใจผิดว่าเป็นอ านาจสภา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 (1)เข้าใจผิดกัน ตาม
ระเบียบวิธีงบประมาณของกระทรวงมหาดไทย เป็นหลักทั่วไปแต่กับน าข้อยกเว้นมาใช้ หลักทั่วไปเกี่ยวกับการใช้เงิน
สะสม คือ 1.เพ่ือบริการชุมชน 2.ต้องน าเงินไปก่อรายได้ 3.บ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ไม่เข้าตามระเบียบ
ให้อ านาจสภา ข้อ 89 (1) จึงต้องน าไปหารือผู้รักษาระเบียบคือท่านรัฐมนตรีมหาดไทย อาจจะมอบมายังผู้ว่าราชการ
จังหวัด หารือมี 2 ทาง เรื่องนี้หากมาก่อนทันก็สามารถผลักส่งไปได้แต่เนื่องจากงบประมาณมาล่าช้าไม่ได้กันเงินเลย
เกิดปัญหา ตามระเบียบที่กล่าวถึงคือไม่ถูกต้องท าไม่ได้ต้องหารือได้อย่างเดียว ว่ามีแนวทางไหนบ้าง หากไม่ได้ต้องท า
อย่างไร หากจะถามว่าใช่อ านาจของสภาหรือไม่ตามอ านาจของสภาแต่ไม่ใช่ตามระเบียบข้อ 89 (1) ไม่เกี่ยว เรื่องนี้
เป็นข้อยกเว้นเป็นข้อปฏิบัติที่ไม่มีระเบียบเขียนไว้ เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีระเบียบรองรับจึงต้อง
หารือไปยังเจ้าของระเบียบว่ามีทางออกอย่างไร ที่ไม่กันเงินอาจจะเพราะเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ น าเรียนเป็นข้อมูลว่ามี
ที่มาที่ไปอย่างไร ขอบคุณครับ   

ประธานสภาฯ - ขอบคุณท่านปลัดที่ให้ข้อมูลเพ่ิมเติม ท่านสมาชิกสภาน่าจะเข้าใจพร้อมๆกันครับเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
งบประมาณว่ามีหลายประเภท ตามที่ผู้บริหารเสนอญัตติเข้ามาอ านาจโดยตรงของสภาหรือไม่ไม่ใช่ แต่เป็นอ านาจ
ทางอ้อมเพ่ือให้ฝ่ายบริหารน าไปด าเนินการตามขั้นตอนการหารือว่าสามารถเบิกจ่ายได้หรือไม่ เงินส่วนนี้ด าเนินการ
โดยการน าเงินส่วนอ่ืนมาจ่ายแทนท าให้เป็นส่วนที่ขาดไป ในกรณีนี้คือการอนุมัติให้ไปด าเนินการหารือไม่ใช่อนุมัติ
เพ่ือให้มีการเบิกจ่ายแต่อย่างใด ท่านปลัดกล่าวมาถูกต้องสิ่งที่ต้องรอการสั่งการลงมาว่าด าเนินการอย่างไร  สมาชิก
สภาท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มี ผมจะขอมติสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นสมควรให้ฝ่ายบริหาร
ด าเนินการตามข้ันตอนตามระเบียบข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อต่อไป ขอให้ยกมือขึ้นพ้นเหนือศีรษะ  

มติที่ประชุม        - รับรอง  11 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา)     
ที่ประชุม          เห็นชอบให้ฝ่ายบริหารด าเนินการหารือเกี่ยวกับการเบิกเงินอุดหนุนด้านการศึกษาท้องถิ่น การจัดสรร

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (ไตรมาส 4) ของโรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าก่อด า)  
ระเบียบวาระที่ 4     เร่ือง  อื่นๆ (ถ้ามี)  
ประธานสภาฯ       วาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ สมาชิกสภาท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือไม่ 
นายกเทศมนตรี     เรียนประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน ก่อนอ่ืนต้องขอขอบคุณเรื่องแรกเทศบัญญัติ ได้น าเรียนว่าเรา

ต้องท าจริงๆ เนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองได้เปลี่ยนแปลง เมื่อผ่านแล้วเราจะกลับไปท าเอกสารให้สมบูรณ์เพ่ือส่ง
ต่อไปยังอ าเภอ ต่อไปกระบวนการแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เราจะเสนอสภาเป็นครั้งคราวไป อาจจะ 1 ปีทบทวน
หรือครึ่งปีทบทวน เรื่องที่ 2. เรื่องยานพาหนะทั้ง 2 คันที่ได้รับบริจาคมาหลังจากได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาล
แล้วเราจะด าเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องจะท าให้คุ้มค่าที่สุด เรื่องที่ 3 เรื่องของโรงเรียนเอกสารที่ตีกลับไปมา
ระหว่างโรงเรียนและกองการศึกษา ไม่ได้เสนอมาถึงผู้บริหารในฐานะผู้บริหารได้ท าหน้าที่แล้วโดยการเสนอให้สภา
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รับทราบ ทางฝ่าสภาได้ท าหน้าที่ของท่านแล้วเช่นกัน เรื่องจะด าเนินการอย่างไรก็ต้องเป็นผู้มีอ านาจในการตอบ
หนังสือหารือต่อไป ขอบคุณครับ     

 

นายกิตติพัทธ์ฯ     เรียนท่านประธานท่าน นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ท่านปลัด 
เรื่องอ่ืนๆน าเรียนข้อเสนอแนะดังนี้ เรื่องแรกการเสนอรายงานการประชุมตามที่ผมได้รับมอบหมายให้ร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ต่อจากนี้ขอให้เสนอให้ผมตรวจก่อน 3 วัน ตามท่ีผมได้แจ้งท่านประธานนอก
รอบแต่ผมอยากแจ้งให้เป็นหลักการไว้ก่อน เรื่องที่ 2 ข้อกฎหมายใหม่ๆ ผมขอยกตัวอย่างเช่น จริยธรรมของสมาชิก
สภา ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการคัดค้านการลงคะแนนเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2565 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565  อยากน าเรียนท่านประธานไปถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หากมี
ระเบียบที่มาใหม่ให้ส่งให้สมาชิกสภาได้รับทราบเพ่ือถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป อยากน าเรียนที่ประชุมเป็นข้อมูลที่
ประชุมสภาครับ ขอบคุณครับ  

ประธานสภาฯ  ขอบคุณสมาชิกสภาเขต 2 ท่านกิตติพัทธ์ เอ่ียมพร้อม เกี่ยวกับข้อหมายใหม่ๆจะได้สอบให้ทางกอง
เลขานุการสภาด าเนินการต่อไป  

นายประสงค์   เรียนท่านประธาน สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร กระผมนายประสงค์   เมืองมูล  ปลัดเทศบาล
ต าบลป่าก่อด า น าเรียนข้อมูลเพ่ิมเติมหรือประชาสัมพันธ์ก็ได้ เนื่องจากผมเป็นนายกสมาคมข้าราชการท้องถิ่นจังหวัด
เชียงราย ประธานเครือข่ายทางวินัยของจังหวัดเชียงรายด้วย เราจะด าเนินการจัดท ามุทิตาจิต แต่มีชมรมของปลัดได้
จัดท าโครงการอบรมสมาชิกสภาที่ด ารงต าแหน่งใหม่ทั้งหมด วันที่ 3-5 กันยายน  2565 ที่โรงแรมเอ็มบูทีคเชียงราย 
จ านวน 3 วัน ค่าอบรม 1,800 บาท เรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม วิทยากรมีของอัยการ นิติกร  จะมีข้อกฏหมายเป็น
รูปเล่มแจกทุกท่าน ประชาสัมพันธ์เพ่ือท่านประธานสภามีนโยบายให้สมาชิกสภาเข้าร่วมเพื่อหาความรู้ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  ขอบคุณมากครับ  ท่านอื่นเพ่ิมเติมหรือไม่  

นายพนัสพงศ์   เรียนท่านประธานที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าทุกท่าน คณะผู้บริหารเทศบาลต าบล           
ป่าก่อด า และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมอยากเสนอ 1.การส่งหนังสือเข้าร่วมการประชุมเหมือนครั้งนี้ ควรจะส่ง
ล่วงหน้ามากกว่า 3 วัน หนังสือลงวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม  2565 ติดเสาร์อาทิตย์แต่จัดส่งวันจันทร์ เพราะมีเทศ
บัญญัติ 13 ฉบับที่ต้องตรวจสอบถือว่าให้เวลาน้อยไป  และมีข้อความผิดพลาดหลายประเด็นมากหากส่งก่อนสามารถ
แก้ไขได้อาจจะท าให้ข้อผิดพลาดน้อยลงครับ 2.การก่อสร้างโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานนั้น ปี 2565 ผมอยากเสนอ
ให้มีคณะกรรมการแต่ละหมู่บ้านเข้าร่วม เพ่ือร่วมตรวจสอบโครงการเมื่อผู้รับจ้างเข้ามาด าเนินการ โดยแจ้ง
คณะกรรมการหมู่บ้านว่าจะมีผู้รับจ้างเข้ามาด าเนินการ อยากให้ร่วมตรวจสอบเพ่ือให้แต่ละโครงการมีประสิทธิภาพ
ครับ ที่ผ่านมาของบ้านปากกอง โครงการวางท่อพร้อมถมดินหลังท่อบ่อพัก  ทางคณะกรรมการหมู่บ้านไม่ทราบเรื่อง 
ผู้รับจ้างเข้ามาด าเนินการ ท าเสร็จแล้วก็แล้วกันไป จึงอยากเสนอเพียงเท่านี้ครับ  

 

 






