


 

 

 

(ร่าง) 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  
เร่ือง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.     

 
----------------------------------------- 

 
หลักการ 

ปรับปรุงข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.    
 

เหตุผล 
เพื่อเป็นการควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 

กิจการท่ีเป็นอันต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  จึงได้ตราข้อบัญญัตินี้ เพื่อ
ควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพภายในต าบลหนองตะไก้  ซึ่งได้ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขต่างๆ 
ตลอดจนค่าธรรมเนียมไว้ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ สภาพเศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบัน และเพื่อประโยชน์
ในการควบคุมและก ากับดูแลให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และปลอดภัยต่อสุขอนามัยของประชาชน 

โดยท่ีการด าเนินกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพท่ีไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพของประชาชน และก่อให้เกิดมลพิษต่อส่ิงแวดล้อมอีกด้วย สมควรก าหนดประเภทของกิจการท่ีเป็น
อันตรายต่อสุขภาพให้เป็นกิจการท่ีต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่นก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ัวไปส าหรับ
ให้ผู้ด าเนินกิจการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานท่ีท่ีใช้ด าเนินกิจการและมาตรการ
ป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ หลักเกณฑ์  การอนุญาตให้ด าเนินกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ อัตรา
ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ด าเนินกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จึงตราข้อบัญญัตินี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

(ร่าง) 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

เร่ือง  การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.    
-------------------------- 

 โดยท่ีเป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้   ว่าด้วยการควบคุม
กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญั ติสภาต าบลและองค์การ 
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  และแก้ไขเพิ่มเติม ประกอบ ๓๒  มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ มาตรา 
๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง  
ตะไก้  โดยความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ และนายอ าเภอสูงเนิน  จึงตรา
ข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้  เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ เรื่อง การ
ควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.    ” 
 ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตต าบลหนองตะไก้  ต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิก ข้อบังคับต าบลหนองตะไก้ เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
พ.ศ. ๒๕๔๓   
 บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือค าส่ังอื่นใดในส่วนท่ีได้ตราไว้แล้วก่อนข้อบัญญัตินี้ 
ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ใหใ้ช้ข้อบัญญัตินี้แทน 
 ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้  
 “สถานประกอบกิจการ” หมายความว่า สถานท่ีท่ีใช้ในการประกอบกิจการท่ีเป็นอันตราย ต่อ
สุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ีออกตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕  
 “ผู้ด าเนินกิจการ” หมายความว่า เจ้าของหรือผู้ซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินการของสถาน
ประกอบกิจการนั้น  
 “ผู้ปฏิบัติงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 
 “มลพิษทางเสียง” หมายความว่า สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการท่ีท าใหม้ีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 “มลพิษทางอากาศ” หมายความว่า สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 
สถานประกอบกิจการท่ีท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 “มลพิษทางน้ า” หมายความว่า สภาวะของน้ าท้ิงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการท่ีท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 “มลพิษทางแสง” หมายความว่า สภาวะของแสงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการท่ีท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 “มลพิษทางความร้อน” หมายความว่า สภาวะของความร้อนอันเกิดจากการประกอบกิจการ 
ของสถานประกอบกิจการท่ีท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน  
 “มลพิษทางความส่ันสะเทือน” หมายความว่า สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก การ
ประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการท่ีท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย ของ
ประชาชน  
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 “ของเสียอันตราย” หมายความว่า มูลฝอย ส่ิงปฏิกูล น้ าเสีย อากาศเสีย มลสาร หรือส่ิงอื่นใด 
ท่ีปนเปื้อนสารพิษอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการท่ีท าให้มีผลกระทบหรืออาจมี 
ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน  
 “วัตถุอันตราย” หมายความว่า วัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
 “ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  
 “เจาพนักงานงานทองถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบัวหนองตะไก้ 
  “พนักงานเจ้าหน้าท่ี” หมายความว่า พนักงานส่วนต าบลท่ีไดรับแต่งต้ังจาก เจาพนักงาน
ท้องถิ่น ให้ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  
 “เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจาพนักงานซึ่งไดรับแต่งต้ังจาก รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
 ข้อ ๕ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ
นี้ และให้มีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าส่ังเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

หมวดท่ี ๑ 
บทท่ัวไป 

------------------------------- 
ข้อ ๖ ให้กิจการประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้ เป็นกิจการท่ีต้องมีการควบคุมภายในเขตองค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองตะไก้   
๑. กิจการท่ีเกี่ยวกับการเล้ียงสัตว์  

(๑) การเพาะพันธุ์ เล้ียง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด  
(๒) การประกอบกิจการเล้ียง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ  ท านอง

เดียวกัน เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น ท้ังนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บ ค่าดูหรือ
ค่าบริการในทางตรง หรือทางอ้อม หรือไม่ก็ตาม 

๒. กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์  
(๑) การฆ่า หรือช าแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร เร่ขาย หรือขาย ใน

ตลาด  
(๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์  
(๓) การสะสมเขา กระดูก หรือช้ินส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป  
(๔) การเค่ียวหนัง เอ็น หรอไขสัตว์ 
(๕) การผลิตส่ิงของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก  เขา 

หนัง ขนสัตว์หรือส่วนอื่น ๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใดๆ ซึ่งมิใช่เพื่อเป็นอาหาร  
(๖) การผลิต โม่ ป่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระท าอื่นใดต่อสัตว์หรือพืช หรือส่วน

หนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์  
(๗) การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง 

๓. กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร เครื่องด่ืม น้ าด่ืม ยกเว้นในสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย 
การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน  

(๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าพริกแกง น้ าพริกปรุงส าเร็จ เต้าเจ้ียว ซีอีว 
น้ าจ้ิม หรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ  
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(๒) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลาร้า ปลาเจ่า 
กุ้งเจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่ า ไส้กรอก กะปิ น้ าปลา หอยดอง น้ าเคย น้ าบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑ์อื่น 
ๆ ท่ีคล้ายคลึงกัน  

(๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อิ่ม จากผัก ผลไม้  หรือพืช
อย่างอื่น 

(๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด นึ่ง ต้ม ตุ๋น 
เค่ียว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธีอื่นใด  

(๕) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกช้ิน  
(๖) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเต๋ียว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น 

เกี้ยมอี๋ เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ท่ีคล้ายคลึงกัน  
(๗) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตต้ี พาสตา หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ท่ีคล้ายคลึงกัน 
(๘) การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเป๊ียะ ขนมอบอื่น ๆ  
(๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ านม หรือผลิตภัณฑ์จากน้ านมสัตว์  
(๑๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย ผลิตภัณฑ์

เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม  
(๑๑) การผลิตไอศกรีม  
(๑๒) การค่ัว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ  
(๑๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องด่ืมชนิดผงอื่น ๆ  
(๑๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์  น้ าส้มสายชู 

ข้าวหมาก น้ าตาลเมา  
(๑๕) การผลิตน้ ากล่ัน น้ าบริโภค น้ าด่ืมเครื่องจ าหน่ายอัตโนมัติ 
(๑๖) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ าแข็ง  
(๑๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าอัดลม น้ าหวาน น้ าโซดา น้ าจากพืช ผัก ผลไม้ 

เครื่องด่ืมชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอื่นใด  
(๑๘) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด 
(๑๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร  
(๒๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าตาล น้ าเช่ือม  
(๒๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ  
(๒๒) การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้ า ท่ีไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น  
(๒๓) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร  
(๒๔) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร 

๔. กิจการท่ีเกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์ ท าความ
สะอาด  

(๑) การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา  
(๒) การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องส าอาง รวมท้ังสบู่ท่ีใช้

กับร่างกาย  
(๓) การผลิต บรรจุส าลี ผลิตภัณฑ์จากส าลี  
(๔) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมส าเร็จรูป  
(๕) การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ ายาท าความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดต่างๆ  
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๕. กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร  
(๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ ามันจากพืช  
(๒) การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดบิ  
(๓) การผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้งมันส าปะหลัง แป้งสาคู แป้งจากพืช หรือแป้งอื่น ๆ ใน

ท านองเดียวกัน  
(๔) การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม  
(๕) การผลิตยาสูบ  
(๖) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช  
(๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุท่ีน าไปผลิตปุ๋ย  
(๘) การผลิตเส้นใยจากพืช  
(๙) การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันส าปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด 

๖. กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร่  
(๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ ด้วยโลหะ

หรือแร่  
(๒) การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการท่ีได้รับใบอนุญาต ใน 

๖ (๑)  
(๓) การกลึง เจาะ เช่ือม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักร  หรือก๊าซ 

หรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการท่ีได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑)  
(๔) การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือ โลหะอื่นใด 

ยกเว้นกิจการท่ีได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑)  
(๕) การขัดล้างโลหะด้วยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเว้นกิจการท่ีได้รับใบอนุญาต ใน 

๖ (๑)  
(๖) การท าเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่  

๗. กิจการท่ีเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล  
(๑) การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์  
(๒) การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล  
(๓) การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟ้า ระบบปรับ

อากาศ หรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล  
(๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการ หรือ

จ าหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ดังกล่าวด้วย  
(๕) การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์  
(๖) การผลิต สะสม จ าหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่  
(๗) การจ าหน่าย ซ่อม ปะ เช่ือมยางยานยนต์ หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ  
(๘) การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์  
(๙) การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบ ของ

ยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า  
๘. กิจการท่ีเกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ  

(๑) การผลิตไม้ขีดไฟ  
(๒) การเล่ือย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ท าค้ิว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร  
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(๓) การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งส าเร็จส่ิงของเครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์
จากไม้ หวาย ชานอ้อย 

(๔) การอบไม้  
(๕) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป  
(๖) การผลิตส่ิงของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดด้วยกระดาษ  
(๗) การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ  
(๘) การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน  

๙. กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ  
(๑) การประกอบกิจการสปา เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย 

ว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการ  เพื่อ
สุขภาพ 

(๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด  
(๓) การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล 

ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วย  สถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ 

(๔) การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ า อบไอน้ า อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการให้บริการ 
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมาย ว่า
ด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

(๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานท่ีพักท่ีมิใช่โรงแรมท่ีจัดไว้เพื่อให้บริการ  พัก
ช่ัวคราวส าหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการอื่นในท านองเดียวกัน  

(๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่า หรือกิจการ
อืน่ในท านองเดียวกัน  

(๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ  
(๘) การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นร า ร าวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ 

หรือตู้เพลง หรือการแสดงอื่น ๆ ในท านองเดียวกัน  
(๙) การประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจการอื่น ๆ ในท านองเดียวกัน เว้นแต่ เป็น

การให้บริการท่ีได้รับใบอนุญาตใน ๙ (๑)  
(๑๐) การประกอบกิจการการเล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่น ๆ ใน

ท านองเดียวกัน   
(๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการท่ีอยู่ในบังคับตาม

กฎหมาย ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
(๑๒) การประกอบกิจการสถานท่ีออกก าลังกาย  
(๑๓) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ าหนัก  
(๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ล่ิง หรือตู้เกม  
(๑๕) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์  
(๑๖) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
(๑๗) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุขวิทยาศาสตร์ 

หรือส่ิงแวดล้อม  
(๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย  
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(๑๙) การประกอบกิจการให้บริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบ้านของผู้รับบริการ  
(๒๐) การประกอบกิจการใหบ้ริการดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้านของผู้รับบริการ  
(๒๑) การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้ า ตัดขน รับเล้ียงหรือรับฝาก สัตว์

ช่ัวคราว  
๑๐. กิจการท่ีเกี่ยวกับส่ิงทอ  

(๑) การปั่นด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก  
(๒) การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย นุ่น หรือใยสังเคราะห์  
(๓) การปั่นฝ้าย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร  
(๔) การทอเส่ือ กระสอบ พรม หรือส่ิงทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร  
(๕) การเย็บ ปักผ้า หรือส่ิงทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร  
(๖) การพิมพ์ผ้า และส่ิงทออื่น ๆ  
(๗) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร  
(๘) การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือส่ิงทออื่น ๆ  

๑๑. กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง  
(๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา  
(๒) การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหิน ด้วยเครื่องจักร  
(๓) การผลิตส่ิงของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง  
(๔) การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมท้ังการขุด ตัก ดูด โม่ บด 

หรือย่อย ด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการท่ีได้รับใบอนุญาตใน ๑๑ (๒)  
(๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง  
(๖) การเล่ือย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นส่ิงของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ  
(๗) การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน  
(๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ท่ีมีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม  
(๙) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว  
(๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย  
(๑๑) การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว  
(๑๒) การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพื้นผิวกระจก แก้ว หิน หรือวัตถุอื่นใด 

ยกเว้นกิจการท่ีได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๕) 
๑๒. กิจการท่ีเกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่าง ๆ  

(๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์ หรือสาร ตัวท าละลาย  
(๒) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ  
(๓) การผลิต สะสม กล่ัน หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  
(๔) การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก  
(๕) การพ่นสี ยกเว้นกิจการท่ีได้รับใบอนุญาตใน ๗ (๑)  
(๖) การผลิตส่ิงของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์

ไลท์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง  
(๗) การโม่ สะสม หรือบดชัน  
(๘) การผลิตสีหรือน้ ามนผสมสี  
(๙) การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์  
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(๑๐) การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุ ท่ีคล้ายคลึง  
(๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง  
(๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง  
(๑๓) การผลิตน้ าแข็งแห้ง  
(๑๔) การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบ ในการผลิต

ดอกไม้เพลิง  
(๑๕) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา  
(๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารก าจัดศัตรูพืชหรือพาหะน าโรค  
(๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว  

๑๓. กิจการอื่นๆ  
(๑) การพิมพ์หนังสือหรือส่ิงพิมพ์อื่นท่ีมีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร  
(๒) การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิ เล็กทรอนิกส์ หรือ

อุปกรณ์ไฟฟ้า  
(๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง  
(๔) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร  
(๕) การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีช ารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้  
(๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า  
(๗) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้แล้วเพื่อน าไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพ เป็น

ผลิตภัณฑ์ใหม ่
(๘) การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุท่ีมิใช่ส่ิงทอ  
(๙) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา  
(๑๐) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร  
(๑๑) การให้บริการควบคุมป้องกันและก าจัดแมลง หรือสัตว์พาหะน าโรค  
(๑๒) การผลิตส่ิงของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง  
(๑๓) การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล 

  ข้อ ๗ ผู้ด าเนินกิจการตามท่ีต้องมีการควบคุมตามข้อ ๖ ต้องด าเนินการให้ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ท่ีก าหนดตามข้อบัญญัตินี้ รวมท้ังกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  สถานประกอบกิจการท่ีต้องมีการควบคุมตามข้อบัญญัตินี้ ท่ีต้ังอยู่ในเขตท่ีกฎหมายว่าด้วย
การผังเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ สถานประกอบกิจการท่ีเป็นโรงงานตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรือสถานประกอบกิจการท่ีมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ต้องปฏิบัติตาม
กฎหมาย ว่าด้วยการนั้นและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องด้วย แล้วแต่กรณี 

หมวด  ๒ 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ัวไปส าหรับให้ผู้ด าเนินกิจการปฏิบัติ 

เกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานท่ีท่ีใช้ด าเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ 
ส่วนท่ี ๑ 

สถานท่ีต้ัง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล 
  ข้อ ๘ สถานประกอบกิจการต้องต้ังอยู่ห่างจากศาสนสถาน โรงพยาบาล สถานศึกษา สถาน
เล้ียงเด็ก สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยพักฟื้นหรือผู้พิการ หรือสถานท่ีอื่นใดท่ีต้องมีการคุ้มครอง สุขภาพของ
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ประชาชนเป็นพิเศษ ซึ่งจะต้องไม่อยู่ในระยะท่ีอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน หรือต้องจัดให้มีระบบ
ป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงลักษณะ และประเภทของสถาน
ประกอบกิจการ  ท้ังนี้ตามท่ีรัฐมนตรีก าหนด 
  ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับสถานประกอบกิจการท่ีเป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน 
  ข้อ ๙ สถานประกอบกิจการท่ีมีอาคารต้องเป็นอาคารท่ีมีความมั่นคง แข็งแรง และเหมาะสม
ท่ีจะประกอบกิจการท่ีขออนุญาตได้ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่น ท่ีเกี่ยวข้อง 
  ทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ หรือทางออกฉุกเฉินให้มีลักษณะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคาร และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้ ต้องไม่มีส่ิงกีดขวาง มีแสงสว่างเพียงพอและมีป้ายหรือเครื่องหมาย  
แสดงชัดเจน โดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง  
  ข้อ ๑๐ สถานประกอบกิจการท่ีมีอาคารต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่างและการระบาย
อากาศ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
  ข้อ ๑๑ สถานประกอบกิจการท่ีมีอาคารต้องมีห้องน้ าและห้องส้วม ตามแบบและจ านวนท่ี
ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง และมีการดูแลรักษา ความสะอาดให้
อยู่ในสภาพท่ีถูกสุขลักษณะเป็นประจ าทุกวัน  
  ข้อ ๑๒ สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ รวบรวม หรือก าจัดมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะ ดังนี้  
 (๑) มีภาชนะบรรจุ หรือภาชนะรองรับท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับประเภทและปริมาณ 
ของมูลฝอย รวมทั้งมีการท าความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับ และบริเวณท่ีเก็บภาชนะนั้น อยู่เสมอ  
 (๒) ในกรณีท่ีมีการก าจัดมูลฝอยเอง ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น และ
ต้องด าเนินการให้ถูกต้องตามข้อก าหนดของท้องถิ่น และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  
 (๓) กรณีท่ีมีมูลฝอยท่ีปนเปื้อนสารพิษ หรือวัตถุอันตราย หรือส่ิงอื่นใดท่ีอาจเป็นอันตราย 
ต่อสุขภาพหรือมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม จะต้องด าเนินการตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  
  ข้อ ๑๓ สถานประกอบกิจการต้องดูแลมิให้มีน้ าท่วมขังบริเวณสถานประกอบกิจการ และจัด
ให้มีการระบายน้ าหรือการด าเนินการอย่างใด ๆ ด้วยวิธีท่ีเหมาะสม เพื่อไม่ก่อให้เกิด ความเดือดร้อนร าคาญ
หรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่ประชาชนในบริเวณใกล้เคียง  
  ในกรณีท่ีมีน้ าท้ิงหรือน้ าเสียเกิดขึ้นจากสถานประกอบกิจการตามวรรคหนึ่งซึ่งการด าเนินการ
ของสถานประกอบกิจการดงักล่าวอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยโรงงานหรือกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ สถานประกอบกิจการต้องด าเนินการตามท่ีกฎหมายดังกล่าวก าหนด 
  ข้อ ๑๔ สถานประกอบกิจการต้องมีการป้องกัน และก าจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะน าโรค 
ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน า ของ
คณะกรรมการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
  ข้อ ๑๕ สถานประกอบกิจการท่ีมีโรงอาหารหรือห้องครัวท่ีจัดไว้ส าหรับการประกอบอาหาร 
การปรุงอาหาร หรือการสะสมอาหารส าหรับผู้ปฏิบัติงาน ต้องด าเนินการให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล อาหาร 
ท้ังนี้ ตามข้อก าหนดของท้องถิ่น  
  ข้อ ๑๖ สถานประกอบกิจการต้องจัดวางส่ิงของให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย ปลอดภัย เป็น
สัดส่วน และดูแลรักษาความสะอาดให้ถูกต้องตามสุขลักษณะและอนามัย เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และ  ไม่
ก่อให้เกิดเหตุร าคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
  ข้อ ๑๗ สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีน้ าด่ืมสะอาดท่ีมีคุณภาพไม่ต่ ากว่าเกณฑ์คุณภาพ 
น้ าบริโภคของกรมอนามัยส าหรับผู้ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอทุกวัน รวมท้ังจัดให้มีภาชนะรองรับน้ าด่ืมท่ีสะอาด
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และปราศจากส่ิงปนเป้ือนท่ีอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และสถานท่ีต้ังน้ าด่ืมและลักษณะการน าน้ ามาด่ืมต้อง
ไม่เกิดการปนเป้ือนจากส่ิงสกปรกหรือส่ิงท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
  ข้อ ๑๘ สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีน้ าใช้ท่ีมีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมต่อการ
ประกอบกิจการนั้น ๆ ท้ังนี้ ไม่รวมถึงน้ าท่ีใช้ในกระบวนการผลิต  

ส่วนท่ี ๒ 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการป้องกันเหตุร าคาญ 

  ข้อ ๑๙ สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการท างานและปฏิบัติ ให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน และกฎหมายอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง  
  ข้อ ๒๐ สถานประกอบกิจการท่ีมีการด าเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายต้องมีสถานท่ีท่ี
ปลอดภัยส าหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย หรือส่ิงของท่ีอาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะ
ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
  ข้อ ๒๑ สถานประกอบกิจการท่ีผู้ปฏิบัติงานอาจเปรอะเปื้อนจากสารเคมี วัตถุอันตราย หรือ
ส่ิงอื่นใดอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องจัดให้มีท่ีช าระร่างกายฉุกเฉินและท่ีล้างตาฉุกเฉิน ตามความจ าเป็น
และเหมาะสมกับคุณสมบัติของสารเคมี วัตถุอันตราย หรือส่ิงอื่นใดอันอาจเป็นอันตราย ต่อสุขภาพ และขนาด
ของการประกอบกิจการตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย และกฎหมาย
อื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
  ข้อ ๒๒ สถานประกอบกิจการต้องใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือเครื่องจักรท่ีมีสภาพท่ี ปลอดภัย
ส าหรับการใช้งานในสถานประกอบกิจการ และต้องมีการติดต้ังในลักษณะท่ีแข็งแรง มั่นคง และปลอดภัย โดย
มีระบบป้องกันอันตราย และป้ายค าเตือนหรือค าแนะน าในการป้องกันอันตราย จากอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือ
เครื่องจักรนั้น ท้ังนี้ การจัดวางหรือการจัดเก็บอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือเครื่องจักรต้องเป็นระเบียบไม่กีดขวาง
ทางเดินและการปฏิบัติงาน และต้องมีการดูแล ตรวจสอบ และบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา  
  ข้อ ๒๓ สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วย 
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
  ข้อ ๒๔ สถานประกอบกิจการใดท่ีการประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียง มลพิษ 
ทางอากาศ มลพิษทางน้ า มลพิษทางแสง มลพิษทางความร้อน มลพิษทางความส่ันสะเทือนของเสียอันตราย 
หรือมีการใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตรายจะต้องด าเนินการควบคุมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็น เหตุ
ร าคาญหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ท่ีต้อง ประสบกับ
เหตุนั้น ในกรณีท่ีมีเหตุอันควร  

หมวด ๓ 
ใบอนุญาต 

------------------------------- 
  ขอ ๒๕ เมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ห้ามมิให้ ผู้ใดด าเนิน
กิจการท่ีต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่นในลักษณะท่ีเป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น 
  ในการออกใบอนุญาต เจาพนักงานท้องถิ่นอาจก าหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาต
ปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากท่ีก าหนดไวโดยท่ัวไปในข้อบัญญัตินี้ก็ได 
  ใบอนุญาตให้ใช้ไดส าหรับกจิการประเภทเดียวและส าหรับสถานท่ีแห่งเดียว 
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ขอ ๒๖ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ด าเนินกิจการท่ีต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่นในลักษณะท่ีเป็น
การค้าจะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน
ดังต่อไปนี้  

 (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ขา้ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ฯ 
 (๒) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

 (๓) อื่น ๆ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ประกาศก าหนด 
  ข้อ ๒๗ เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่น แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อด าเนินการ หากไม่สามารถด าเนินการได้ในขณะนั้น ให้
จัดท าบันทึกความบกพร่อง และรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีก าหนด โดยให้
เจ้าหน้าท่ีและผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ใน บันทึกนั้นด้วย  
  เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าส่ังไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้
ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามท่ีก าหนดใน
ข้อบัญญัตินี้  
  ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าส่ังไม่
อนุญาตได้ภายใน ก าหนดเวลาตามวรรคสองให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกินสิบห้าวันแต่
ต้องมีหนังสือแจ้ง การขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนส้ินก าหนดเวลาตามวรรค
สองหรือตามท่ีได้ขยายเวลา ไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ท้ังนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ให้
แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอทราบ ถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส าเนา
แจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง  
  ข้อ ๒๘ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน (หรือตามท่ีเห็นสมควร) นับแต่
วันท่ีได้รับหนังสือ แจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว  
  ข้อ ๒๙ บรรดาใบอนุญาตท่ีออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันท่ีออกใบอนุญาต 
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้เท่านั้น  
  การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียม แล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะส่ังไม่ต่ออายุใบอนุญาต  
  ข้อ ๓๐ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย 
ณ สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ  
  ข้อ ๓๑ ในกรณี ท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระท่ีส าคัญ ให้ ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือ
ช ารุด ตามแบบท่ีก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  
  การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้  
 (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการแจ้ง
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีแห่งท้องท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย  
 (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระท่ีส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทน
ใบอนุญาตน าใบอนุญาตเดิม เท่าท่ีเหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย  
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  ข้อ ๓๒ ในกรณีท่ีปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้ใน
ใบอนุญาตในเรื่องท่ีก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอ านาจส่ังพักใช้ใบอนุญาตได้ ภายในเวลาท่ีเห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน  
  ข้อ ๓๓ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับ
ใบอนุญาต  
 (๑) ถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตต้ังแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุท่ีจะต้องถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตอีก 
 (๒) ต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕  
 (๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องท่ีก าหนดไว้เกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการตามท่ีได้รับใบอนุญาต ตามข้อบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิด
อันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ท่ีเหมาะสมกับการด ารง
ชีพของประชาชน  
  ข้อ ๓๔ ค าส่ังพักใช้ใบอนุญาตและค าส่ังเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณี ท่ีไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าส่ังดังกล่าว ให้ส่งค าส่ังโดย
ทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดค าส่ัง นั้นไว้ในท่ีเปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของผู้รับ
ใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้น ได้รับทราบค าส่ังแล้วต้ังแต่เวลาท่ีค าส่ังไปถึง หรือวันปิดค าส่ัง 
แล้วแต่กรณี  
  ข้อ ๓๕ ผู้ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิก
ถอนใบอนุญาต อีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันท่ีถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

หมวด ๔ 
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 
------------------------------- 

  ข้อ ๓๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีก าหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี้  ในวันท่ีมารับใบอนุญาตส าหรับกรณีท่ีเป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตส้ิน
อายุส าหรับกรณีท่ีเป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาท่ียังด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม
ภายในเวลาท่ีก าหนด ให้ช าระค่าปรับเพิ่มข้ึนอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมท่ีค้างช าระ เว้นแต่ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
  ในกรณีท่ีผู้มีหน้าท่ีต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกิน
กว่าสองครั้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจส่ังให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจ านวน 
  ข้อ ๓๗ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองตะไก้  

หมวด ๕ 
บทก าหนดโทษ 

------------------------------- 
ข้อ ๓๘ ผู้ใดฝ่าฝืนค าส่ังของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามท่ี

ก าหนดไว้ในบทก าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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 ประกาศ   ณ  วันท่ี   เดือน   พ.ศ.    
 

    (ลงช่ือ) 
                 (นางจันทิมา  โกสินทร์รักษา) 
                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  
 
    เห็นชอบ 
 
 
(ลงช่ือ) 
 (นายณัชวันก์   อัลภาชน์  เตชะเสน) 
                    นายอ าเภอสูงเนิน 
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 
ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.   

ล าดบั ประเภทกิจการ อัตรา 
ค่าธรรมเนียม 

๑ กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง  
 ๑. การเพาะพันธุ์ การเล้ียง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด   

   ๑.๑ การเพาะพันธุ์  
     ๑.๑.๑ การเพาะพันธุ์กุ้ง     ต่อจ านวน   ๑  บ่อ ๕๐ 
     ๑.๑.๒ การเพาะพันธุ์ปลา   ต่อจ านวน   ๑  บ่อ ๕๐ 
   ๑.๒ การเล้ียงสัตว์   
     ๑.๒.๑ การเล้ียงม้า โค กระบือ แพะ แกะ   
     ก. การเล้ียงม้า โค กระบือ แพะ แกะ เกินกว่า ๕ ตัว แต่ไม่เกิน ๒๕ ตัว ๒๐๐ 
     ข. การเล้ียงม้า โค กระบือ แพะ แกะ เกินกว่า ๒๕ ตัว แต่ไม่เกิน ๕๐ ตัว  ๕๐๐ 
     ค. การเล้ียงม้า โค กระบือ แพะ แกะ เกินกว่า ๕๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตัว  ๑,๐๐๐ 
     ง. การเล้ียงม้า โค กระบือ แพะ แกะ เกินกว่า ๑๐๐ ตัว ข้ึนไป  ๒,๐๐๐ 
     ๑.๒.๒ การเล้ียงสุกร  

     ก. การเล้ียงสุกร เกินกว่า ๕ ตัว แต่ไม่เกิน ๒๕ ตัว  ๒๐๐ 
     ข. การเล้ียงสุกร เกินกว่า ๒๕ ตัว แต่ไม่เกิน ๕๐ ตัว  ๕๐๐ 
     ค. การเล้ียงสุกร เกินกว่า ๕๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตัว  ๑,๐๐๐ 
     ง. การเล้ียงสุกร เกินกว่า ๑๐๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ตัว ๑,๕๐๐ 
     จ. การเล้ียงสุกร เกินกว่า ๕๐๐ ตัว ขึ้นไป  ๒,๐๐๐ 

     ๑.๒.๓ การเล้ียงสัตว์ปีก   
     ก. การเล้ียงสัตว์ปีก เกินกว่า ๒๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตัว ๑๐๐ 

 ก.       ข. การเล้ียงสัตว์ปีก เกินกว่า ๑๐๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ตัว ๒๐๐ 
     ค. การเล้ียงสัตว์ปีก เกินกว่า ๕๐๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐ ตัว  ๕๐๐ 
     ง. การเล้ียงสัตว์ปีก เกินกว่า ๕,๐๐๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ตัว  ๑,๐๐๐ 
     จ. การเล้ียงสัตว์ปีก เกินกว่า ๑๐,๐๐๐ ตัว ขึ้นไป  ๒,๐๐๐ 
     ๑.๒.๔ การเล้ียงสัตว์น้ า  
     ก. การเล้ียงสัตว์น้ า ขนาด พื้นท่ีบ่อเกินกว่า ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน           

    ๕๐๐ ตารางเมตร 
๑๐๐ 

     ข. การเล้ียงสัตว์น้ า ขนาด พื้นท่ีบ่อเกินกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 
    ๕,๐๐๐ ตารางเมตร 

๒๐๐ 

     ค. การเล้ียงสัตว์น้ า ขนาด พื้นท่ีบ่อเกินกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร ๕๐๐ 
     ๑.๒.๕ การเล้ียงสัตว์เล้ือยคลาน  ๑,๐๐๐ 
     ๑.๒.๖ การเล้ียงแมลง ๒๐๐ 
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 ๒. การประกอบกิจการเล้ียง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะท านอง
เดียวกัน เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น ท้ังนี้ ไม่ว่าจะมี
การเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการในทางตรง หรือทางอ้อม หรือไม่ก็ตาม 

๑,๐๐๐ 

๒ กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์  
 ๑. การฆ่า หรือช าแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร เร่ขาย หรือขายใน

ตลาด 
 

  ๑.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร  ๒๐๐ 
  ๑.๒ โดยใช้เครื่องจักร  ๑,๐๐๐ 
 ๒. การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ ๑,๐๐๐ 
 ๓. การสะสมเขา กระดูก หรือช้ินส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป  ๑,๐๐๐ 
 ๔. การเค่ียวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์  ๑,๐๐๐ 
 ๕. การผลิตส่ิงของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก เขา 

หนัง ขนสัตว์หรือส่วนอื่นๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใดๆ ซึ่ง 
๑,๐๐๐ 

 ๖. การผลิต โม ่ป่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระท าอื่นใดต่อสัตว์หรือพืชหรือ 
ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหาร
สัตว์ 

๑,๐๐๐ 

 ๗. การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง  ๑,๐๐๐ 
๓. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เคร่ืองด่ืม น้ าด่ืมกิจการที่เก่ียวกับอาหาร เคร่ืองด่ืม น้ า

ด่ืม  ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร  การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิต
เพื่อบริโภคในครัวเรือน 

 

 ๑. การผลิต สะสม หรือ แบ่งบรรจุ น้ าพริกแกง น้ าพริกปรุงส าเร็จ เต้าเจ้ียว ซีอิ้ว 
น้ าจ้ิมหรือซอสปรุงรสชนิดต่างๆ 

๕๐๐ 

 ๒. การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลาร้า ปลาเจ่า 
กุ้งเจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่ า ไส้กรอก กะป ิน้ าปลา หอยดอง น้ าเคย น้ าบูดู 
ไตปลา หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ท่ีคล้ายคลึงกัน 

๕๐๐ 

 ๓. การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อิ่มจากผัก ผลไม้ หรือพืช
อย่างอื่น 

๕๐๐ 

 ๔. การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด นึ่ง ต้ม 
ตุ๋น เค่ียว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธีอื่นใด 

๕๐๐ 

 ๕. การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกช้ิน  ๕๐๐ 
 ๖.การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเต๋ียว เต้าฮวย เต้าหู ้วุ้นเส้น 

เกี้ยมอี๋ เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ท่ีคล้ายคลึงกัน 
๕๐๐ 

 ๗. การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี พาสต้า หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ท่ีคล้ายคลึงกัน ๕๐๐ 
 ๘. การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห่ง จันอับ ขนมเป๊ียะ ขนมอบอื่นๆ ๕๐๐ 
 ๙. การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ านม หรือผลิตภัณฑ์จากน้ านมสัตว์ ๕๐๐ 
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 ๑๐. การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย
ผลิตภัณฑ์เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม 

๕๐๐ 

 ๑๑. การผลิตไอศกรีม ๕๐๐ 
 ๑๒. การค่ัว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ ๕๐๐ 
 ๑๓. การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องด่ืมชนิดผงอื่นๆ ๕๐๐ 
 ๑๔. การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอททิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์ น้ าส้มสายชู 

ข้าวหมาก น้ าตาลเมา 
๒,๐๐๐ 

 ๑๕. การผลิตน้ ากล่ัน น้ าบริโภค น้ าด่ืมจากเครื่องจ าหน่ายอัตโนมัติ  ๑,๐๐๐ 
 ๑๖. การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ าแข็ง  ๑,๐๐๐ 
 ๑๗. การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าอัดลม น้ าหวาน น้ าโซดา น้ าจากพืช ผลไม้ 

ผัก เครื่องด่ืมชนิดต่างๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอื่นใด 
๑,๐๐๐ 

 ๑๘. การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด  ๑,๐๐๐ 
 ๑๙. การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่อาหาร  ๑,๐๐๐ 
 ๒๐. การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าตาล น้ าเช่ือม  ๑,๐๐๐ 
 ๒๑. การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ  ๑,๐๐๐ 
 ๒๒. การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้ า ท่ีไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น  ๑,๐๐๐ 
 ๒๓. การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร  ๒,๐๐๐ 
 ๒๔. การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร  ๑,๐๐๐ 
๔ กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เคร่ืองส าอาง ผลิตภัณฑ์ท า

ความสะอาด 
 

 ๑. การผลิต โม ่บด ผสม หรือบรรจุยา  ๑,๐๐๐ 
 ๒. การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องส าอาง รวมทั้งสบู่ท่ีใช้

กับร่างกาย 
๑,๐๐๐ 

 ๓. การผลิต บรรจุส าลี ผลิตภัณฑ์จากส าลี  ๑,๐๐๐ 
 ๔. การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมส าเร็จรูป  ๑,๐๐๐ 
 ๕. การผลิตผงซักฟอก สบู ่น้ ายาท าความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด

ต่างๆ  
๑,๐๐๐ 

๕ กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร  
 ๑. การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ ามันจากพืช  ๑,๐๐๐ 
 ๒. การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ  ๑,๐๐๐ 
 ๓. การผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้งมันส าปะหลัง แป้งสาคู แป้งจากพืช หรือแป้งอื่นๆ 

ในท านองเดียวกัน 
๑,๐๐๐ 

 ๔. การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม  ๑,๐๐๐ 
 ๕. การผลิตยาสูบ  ๒,๐๐๐ 
 ๖. การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช  ๕๐๐ 
 ๗. การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุท่ีน าไปผลิตปุ๋ย ๕๐๐ 
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 ๘. การผลิตเส้นใยจากพืช ๕๐๐ 
 ๙. การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันส าปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด ๑,๐๐๐ 
๖ กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่  
 ๑. การผลิตโลหะเป็นภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่างๆ  ๒,๐๐๐ 
 ๒. การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการท่ีได้รับ ใบอนุญาต

ใน ๖ (๑) 
๒,๐๐๐ 

 ๓. การกลึง เจาะ เช่ือม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักร หรือก๊าซ
หรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการท่ีได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑) 

๒,๐๐๐ 

 ๔. การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือก๊าซหรือ
ไฟฟ้า ยกเว้นกิจการท่ีได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑) 

๒,๐๐๐ 

 ๕. การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเว้นกิจการท่ีได้รับ ใบอนุญาต
ใน ๖ (๑) 

๒,๐๐๐ 

 ๖. การท าเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่  ๒,๐๐๐ 
๗ กิจการเกี่ยวกับยานยนต์  เคร่ืองจักร  หรือเคร่ืองกล  
 ๑. การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์  ๑,๐๐๐ 
 ๒. การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล  ๒,๐๐๐ 
 ๓. การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟ้า ระบบปรับ

อากาศ หรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
๕๐๐ 

 ๔. การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการหรือ
จ าหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักร 

๒,๐๐๐ 

 ๕. การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์  ๕๐๐ 
 ๖. การผลิต สะสม จ าหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่   
     ก. การซ่อมและการอัดแบตเตอรี่ ๕๐๐ 
     ข. การผลิตแบตเตอรรี่ ๑,๐๐๐ 
 ๗. การจ าหน่าย ซ่อม ปะ เช่ือมยางยานยนต์ หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ   
     ก. รถจักรยานและรถสามล้อ ๑๐๐ 
     ข. รถจักรยานยนต์ รถสามล้อเครื่อง  ๒๐๐ 
     ค. รถยนต์  ๕๐๐ 
 ๘. การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตซ์  ๕๐๐ 
 ๙. การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบ ของ

ยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า 
๕๐๐ 

๘ กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ  
 ๑. การผลิตไม้ขีดไฟ  ๑,๐๐๐ 
 ๒. การเล่ือย ซอย ขัด ใส เจาะ ขุดร่อง ท าค้ิว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร  ๑,๐๐๐ 
 ๓. การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งส าเร็จส่ิงของเครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์

จากไม้ หวาย ชานอ้อย 
๕๐๐ 
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 ๔. การอบไม้ ๑,๐๐๐ 
 ๕. การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป  ๑,๐๐๐ 
 ๖. การผลิตส่ิงของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดด้วยกระดาษ  ๑,๐๐๐ 
 ๗. การผลิตกระดาษชนิดต่างๆ  ๑,๐๐๐ 
 ๘. การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน  ๕๐๐ 
๙ กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ  
 ๑. การประกอบกิจการ สปาเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล 

ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  
๒,๐๐๐ 

 ๒. การประกอบกิจการอาบ อบ นวด  ๒,๐๐๐ 
 ๓. การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการท่ี ได้รับอนุญาต ๙ 

(๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
๕๐๐ 

 ๔. การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ า อบไอน้ า อบสมุนไพร เว้นแต่ว่าเป็น การ
ให้บริการท่ีได้รับใบอนุญาตใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล  

๕๐๐ 

 ๕. การประกอบกิจการโรงแรม สถานท่ีพักท่ีมิใช่โรงแรมท่ีจัดไว้เพื่อให้บริการ พัก
ช่ัวคราวส าหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทนหรือกิจการอื่นใน
ท านองเดียวกัน 

 

    ก. มีห้องพักไม่เกิน ๒๐  ห้อง  ๕๐๐ 
    ข. มีห้องพักตั้งแต่  ๒๑ – ๕๐  ห้อง ๑,๐๐๐ 
    ค. มีห้องพักตั้งแต่  ๕๑  ห้อง ๒,๐๐๐ 
 ๖. การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่า หรือ 

กิจการอื่นในท านองเดียวกัน 
 

    ก. มีห้องพักไม่เกิน ๒๐  ห้อง  ๕๐๐ 
    ข. มีห้องพักตั้งแต่  ๒๑ – ๕๐  ห้อง ๑,๐๐๐ 
    ค. มีห้องพักตั้งแต่  ๕๑  ห้อง ๒,๐๐๐ 
 ๗. การประกอบกิจการโรงมหรสพ  ๑,๐๐๐ 
 ๘. การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นร า ร าวง รองเงง็ ดิสโกเทก คาราโอเกะ

หรือการแสดงอื่นๆ ในท านองเดียวกัน 
๑,๐๐๐ 

 ๙. การประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจการอื่นๆ ในท านองเดียวกัน เว้นแต่ เป็น
การให้บริการท่ีได้รับใบอนุญาต ๙ (๑) 

๓๐๐ 

 ๑๐. การประกอบกิจการเล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่นๆ ในท านอง
เดียวกัน 

๕๐๐ 

 ๑๑. การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการท่ีอยู่ในบังคับ ตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

๓๐๐ 

 ๑๒. การประกอบกิจการสถานท่ีออกก าลัง  ๓๐๐ 
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 ๑๓. การประกิจการให้บริการควบคุมน้ าหนัก  ๑,๐๐๐ 
 ๑๔. การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ล่ิง หรือตู้เกม  ๑,๐๐๐ 
 ๑๕. การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์  ๕๐๐ 
 ๑๖. การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ  ๑,๐๐๐ 
 ๑๗. การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย ์การสาธารณสุข 

วิทยาศาสตร์ หรือส่ิงแวดล้อม 
๑,๐๐๐ 

 ๑๘. การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย  ๕๐๐ 
 ๑๙. การประกอบกิจการให้บริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบ้านของผู้รับบริการ  ๕๐๐ 
 ๒๐. การประกอบกิจการใหบ้ริการดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้านของผู้รับบริการ  ๕๐๐ 
 ๒๑ การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้ า ตัดขน รับเล้ียงหรือรับฝากสัตว์

ช่ัวคราว 
๕๐๐ 

๑๐ กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ  
 ๑. การปั่นด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก  ๕๐๐ 
 ๒. การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย นุ่น หรือใยสังเคราะห์  ๕๐๐ 
 ๓. การปั่นฝ้าย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร  ๕๐๐ 
 ๔. การทอเส่ือ กระสอบ พรม หรือส่ิงทออื่นๆ ด้วยเครื่องจักร  ๑,๐๐๐ 
 ๕. การเย็บ ปักผ้า หรือส่ิงทออื่นๆ ด้วยเครื่องจักร  ๑,๐๐๐ 
 ๖. การพิมพ์ผ้า และส่ิงทออื่นๆ  ๑,๐๐๐ 
 ๗. การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร  ๕๐๐ 
 ๘. การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือส่ิงทออื่นๆ  ๕๐๐ 

๑๑ กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
 ๑. การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา  ๕๐๐ 
 ๒. การระเบิด โม ่บด หรือย่อยหิน ด้วยเครื่องจักร  ๑,๐๐๐ 
 ๓. การผลิตส่ิงของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง  ๑,๐๐๐ 
 ๔. การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด โม่ บด 

หรือย่อย ด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการท่ีได้รับใบอนุญาตใน ๑๑ (๑) 
๑,๐๐๐ 

 ๕. การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง ๑,๐๐๐ 
 ๖. การเล่ือย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นส่ิงของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ  ๑,๐๐๐ 
 ๗. การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน  ๑,๐๐๐ 
 ๘. การผลิต ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ท่ีมีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม  ๑,๐๐๐ 
 ๙. การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว  ๕๐๐ 
 ๑๐. การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย  ๕๐๐ 
 ๑๑. การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว  ๕๐๐ 
 ๑๒. การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพื้นผิวกระจก แก้ว หิน หรือวัตถุอื่นใด 

ยกเว้นกิจการท่ีได้รับอนุญาตใน ๖ (๕) 
๕๐๐ 
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๑๒ กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่างๆ  
 ๑. การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์ หรือสารตัวท าละลาย ๒,๐๐๐ 
 ๒. การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ  ๒,๐๐๐ 
 ๓. การผลิต สะสม กล่ัน หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม   
     ก. การสะสม จ านวนไม่เกิน ๑๐๐ ลิตร  ๑๐๐ 
     ข. การสะสม จ านวนเกินกว่า ๑๐๐ แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ลิตร  ๕๐๐ 
     ค. การสะสม จ านวนเกินกว่า ๑,๐๐๐ ลิตร ขึ้นไป ๑,๐๐๐ 
     ง. การผลิต การกล่ัน การขนส่ง  ๒,๐๐๐ 
 ๔. การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก  ๒,๐๐๐ 
 ๕. การพ่นสี ยกเว้นกิจการท่ีได้รับใบอนุญาตใน ๗ (๑) ๑,๐๐๐ 
 ๖. การผลิตส่ิงของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด ์ 

เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
๑,๐๐๐ 

 ๗. การโม่ สะสม หรือบดชัน  ๑,๐๐๐ 
 ๘. การผลิตสีหรือน้ ามันผสมสี ๑,๐๐๐ 
 ๙. การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์  ๕๐๐ 
 ๑๐. การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุ ท่ี

คล้ายคลึง 
๑,๐๐๐ 

 ๑๑. การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง  ๑,๐๐๐ 
 ๑๒. การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง  ๑,๐๐๐ 
 ๑๓. การผลิตน้ าแข็งแห้ง  ๒,๐๐๐ 
 ๑๔. การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบ ในการ

ผลิตดอกไม้เพลิง 
๑,๐๐๐ 

 ๑๕. การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา  ๑,๐๐๐ 
 ๑๖. การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารก าจัดศัตรูพืชหรือพาหะน าโรค  ๑,๐๐๐ 
 ๑๗. การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว  ๑,๐๐๐ 

๑๓. กิจการอื่นๆ  
 ๑. การพิมพ์หนังสือหรือส่ิงพิมพ์อืน่ท่ีมีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร  ๑,๐๐๐ 
 ๒. การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ

เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า 
๕๐๐ 

 ๓. การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง  ๕๐๐ 
 ๔. การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร  ๒๐๐ 
 ๕. การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีช ารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้  ๕๐๐ 
 ๖. การประกอบกิจการโกดังสินค้า  ๑,๐๐๐ 
 ๗. การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้แล้วเพื่อน าไปใช้ใหม่หรือ แปรสภาพเป็น

ผลิตภัณฑ์ใหม่ 
๑,๐๐๐ 
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 ๘. การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุท่ีมิใช่ส่ิงทอ ๕๐๐ 
 ๙. การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา  ๑,๐๐๐ 
 ๑๐. การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร  ๑,๐๐๐ 
 ๑๑. การให้บริการควบคุมป้องกันและก าจัดแมลง หรือสัตว์พาหะน าโรค  ๑,๐๐๐ 
 ๑๒. การผลิตส่ิงของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง  ๑,๐๐๐ 
 ๑๓. การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล  ๑,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
(ร่าง) 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

เร่ือง  การควบคุมตลาด พ.ศ.   
 

----------------------------------------- 
 

หลักการ 
 

ปรับปรุงข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมตลาด พ.ศ.    
 
 

เหตุผล 
 

  โดยท่ีการด าเนินกิจการตลาดท่ีไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของ
ประชาชน และก่อให้เกิดมลพิษต่อส่ิงแวดล้อมอีกด้วย สมควรก าหนดลักษณะของตลาด สุขลักษณะในการ
ด าเนินกิจการตลาด สุขลักษณะส าหรับผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ด าเนิน
กิจการตลาด และอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ด าเนินกิจการตลาด จึงตราข้อบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
เร่ือง การควบคุมตลาด  พ.ศ.   

----------------------------------------- 

โดยท่ีเป็นการสมควรให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมตลาด 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน

ต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ 
และมาตรา ๖๕แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองตะไก้ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้และนายอ าเภอสงเนิน จึง
ตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ เรื่อง การ
ควบคุมตลาด  พ.ศ.   ” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  ต้ังแต่วันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิก ข้อบัญญัติต าบลหนองตะไก้ เรื่อง กิจการตลาด พ.ศ. ๒๕๕๐    
 บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือค าส่ังอื่นใดในส่วนท่ีได้ตราไว้แล้วก่อนข้อบัญญัตินี้ 
ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 
 ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 
  “ตลาด” หมายความว่า สถานท่ีซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นท่ีชุมนุมเพื่อจ าหน่ายสินค้าประเภท
สัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือของเสียง่าย ท้ังนี้ ไม่ว่า
จะมีการจ าหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้ส าหรับให้ผู้ค้าใช้
เป็นท่ีชุมนุมเพื่อจ าหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจ าหรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันท่ีก าหนด 

“สินค้า” หมายความว่า ส่ิงของท่ีซื้อขายกัน 
“อาหาร” หมายความว่า อาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร 
“อาหารสด” หมายความว่า อาหารประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ และของอื่นๆ ท่ีมีสภาพ

เป็นของสด 
“อาหารประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละ” หมายความว่า อาหารสดประเภทเนื้อสัตว์หรือเนื้อสัตว์ที่

มีการช าแหละ ณ แผงจ าหน่ายสินค้า 
“อาหารประเภทปรุงส าเร็จ” หมายความว่า อาหารท่ีได้ผ่านการท า ประกอบหรือปรุงส าเร็จ

พร้อมท่ีจะรับประทานได้ รวมทัง้ของหวานและเครื่องด่ืมชนิดต่างๆ 
“สุขาภิบาลอาหาร” หมายความว่า การจัดการและควบคุมปัจจัยต่างๆ เพื่อให้อาหารสะอาด 

ปลอดภัยจากเช้ือโรค และสารเคมีท่ีเป็นพิษซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค เช่น อาหาร ผู้สัมผัส
อาหาร สถานท่ีท าประกอบ ปรุง และจ าหน่ายอาหาร ภาชนะ อุปกรณ์ สัตว์และแมลงท่ีเป็นพาหะน าโรค 

“การล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาล” หมายความว่า การท าความสะอาดตัวอาคาร แผง
จ าหน่ายสินค้าในตลาด พื้น ผนัง เพดาน ทางระบายน้ า ตะแกรงดักมูลฝอย บ่อดักไขมัน บ่อพักน้ าเสีย ท่ีเก็บ
รวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอย ห้องส้วม ท่ีปัสสาวะ อ่างล้างมือ และบริเวณตลาดให้สะอาด ไม่มีส่ิงปฏิกูลหรือมูล
ฝอย หยากไย่ ฝุ่นละอองและคราบสกปรก รวมท้ังให้มีการฆ่าเช้ือ ท้ังนี้ สารเคมีท่ีใช้ต้องไม่มีผลกระทบต่อระบบ
บ าบัดน้ าเสียของตลาด 

“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
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“เจ้าพนั ก งานสาธารณ สุข” หมายความว่า เจ้าพนั กงานซึ่ ง ได้ รับการแต่ง ต้ั งจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ข้อ ๕ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ
นี้ และให้มีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าส่ังเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

หมวดท่ี ๑ 
บทท่ัวไป 

------------------------------- 
  ข้อ ๖ ตลาดแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้ 

 (๑) ตลาดประเภทท่ี ๑ ได้แก่ ตลาดท่ีมีโครงสร้างอาคาร และมีลักษณะตามท่ีก าหนดไว้ใน
หมวด ๑ ส่วนท่ี ๑ 

 (๒) ตลาดประเภทท่ี ๒ ได้แก่ ตลาดท่ีไม่มีโครงสร้างอาคาร และมีลักษณะตามท่ีก าหนดไว้
ในหมวด ๑ ส่วนท่ี ๒ 

ข้อ ๗ ท่ีต้ังของตลาดต้องอยู่ห่างไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร จากแหล่งท่ีก่อให้เกิดมลพิษ ของเสีย 
โรงเล้ียงสัตว์ แหล่งโสโครก ท่ีก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย เว้นแต่จะมี
วิธีการป้องกันซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

ข้อ ๘ ผู้ด าเนินกิจการตลาดต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ี
ก าหนดตามข้อบัญญัตินี้ รวมท้ังกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

หมวด ๒ 
สุขลักษณะในการด าเนินกิจการตลาด 

------------------------------- 
ส่วนท่ี ๑ 

สุขลักษณะของตลาดประเภทท่ี ๑ 
ข้อ ๙ ตลาดประเภทท่ี ๑ ต้องมีส่วนประกอบของสถานท่ีและส่ิงปลูกสร้าง คือ อาคารส่ิงปลูก

สร้างส าหรับผู้ขายของ ท่ีขนถ่ายสินค้า ห้องส้วม ท่ีปัสสาวะ อ่างล้างมือ ท่ีเก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอย 
และท่ีจอดยานพาหนะตามท่ีก าหนดไว้ในส่วนนี้ 

ข้อ ๑๐ อาคารส่ิงปลูกสร้างส าหรับผู้ขายของต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ 
ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ถนนรอบอาคารตลาดกว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร และมีทางเข้าออกบริเวณตลาดกว้าง
ไม่น้อยกว่า ๔ เมตร อย่างน้อยหนึ่งทาง 

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

เหมาะสมกับการระบายอากาศของตลาดนั้น 
 (๔) พื้นท าด้วยวัสดุถาวร แข็งแรง ไม่ดูดซึมน้ า เรียบ ล้างท าความสะอาดง่าย ไม่มีน้ าขัง

และไม่ล่ืน 
 (๕) ทางเดินภายในอาคารมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร 
 (๖) เครื่องกั้นหรือส่ิงกีดขวางท าด้วยวัสดุถาวร และแข็งแรง สามารถป้องกันสัตว์ เช่น สุนัข 

มิให้เข้าไปในตลาด 
 (๗) การระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ เหมาะสม และไม่มีกล่ินเหม็นอับ 
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 (๘) ความเขม้ของแสงสว่างในอาคารตลาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลักซ์ 
 (๙) แผงจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหารท าด้วยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียง และท า

ความสะอาดง่ายมีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า ๑.๕ ตารางเมตร และมี
ทางเข้าออกสะดวก โดยมีท่ีนั่งส าหรับผู้ขายของแยกต่างหากจากแผง 

 (๑๐) น้ าประปาหรือน้ าสะอาดแบบระบบท่ออย่างเพียงพอส าหรับล้างสินค้าหรือล้างมือ 
ท้ังนี้ ต้องวางท่อในลักษณะท่ีปลอดภัย ไม่เกิดการปนเปื้อนจากน้ าโสโครก ไม่ติดหรือทับกับท่อระบายน้ าเสีย
หรือส่ิงปฏิกูล โดย 

 (ก) มีท่ีล้างอาหารสดอย่างน้อย ๑ จุด และในแต่ละจุดจะต้องมีก๊อกน้ าไม่น้อยกว่า ๓ ก๊อก 
กรณีท่ีมีแผงจ าหน่ายอาหารสดต้ังแต่ ๓๐ แผง ขึ้นไป ต้องจัดให้มีท่ีล้างอาหารสด ๑ จุดต่อจ านวนแผงจ าหน่าย
อาหารสด ทุก ๓๐ แผง เศษของ ๓๐ แผง ถ้าเกิน ๑๕ แผง ให้ถือเป็น ๓๐ แผง 

 (ข) มีก๊อกน้ าประจ าแผงจ าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละ และแผงจ าหน่ายอาหาร
ประเภทปรุงส าเร็จ 

 (ค) มีท่ีเก็บส ารองน้ าในปริมาณเพียงพอและสะดวกต่อการใช้ กรณีท่ีมีแผงจ าหน่ายอาหาร
สดต้ังแต่ ๕๐ แผงขึ้นไป ต้องจัดให้มีน้ าส ารองอย่างน้อย ๕ ลูกบาศก์เมตรต่อจ านวนแผงจ าหน่ายอาหารสดทุก
๑๐๐ แผง เศษของ ๑๐๐ แผง ถ้าเกิน ๕๐ แผง ให้ถือเป็น ๑๐๐ แผง 

 (๑๑) ระบบบ าบัดน้ าเสียหรือน้ าท้ิง และทางระบายน้ าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคาร ท้ังนี้ ให้มีตะแกรงดักมูลฝอยและบ่อดักไขมันด้วย 

 (๑๒) การติดต้ังระบบการป้องกันอัคคีภัยตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารความใน 
(๑) และ (๕) มิให้ใช้บังคับกับตลาดท่ีจัดต้ังขึ้นก่อนวันท่ีกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้บังคับ และมีข้อจ ากัดเรื่องพื้นท่ีซึ่งไม่อาจจัดให้มีถนนรอบ
อาคารตลาด ทางเข้าออกบริเวณตลาด และทางเดินภายในอาคารตามท่ีก าหนดได้ 

ข้อ ๑๑ ต้องจัดให้มีท่ีขนถ่ายสินค้าต้ังอยู่ในบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะ มีพื้นท่ีเพียงพอ
ส าหรับการขนถ่ายสินค้าในแต่ละวัน และสะดวกต่อการขนถ่ายสินค้าและการรักษาความสะอาด ความในวรรค
หนึ่งมิให้ใช้บังคับกับตลาดท่ีจัดต้ังขึ้นก่อนวันท่ีกฎกระทรวง  ฉบับท่ี ๔ (พ .ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้บังคับ และมีข้อจ ากัดเรื่องพื้นท่ีซึ่งไม่อาจจัดให้มีท่ีขนถ่ายสินค้า
ตามท่ีก าหนดได้ 

ข้อ ๑๒ ต้องจัดให้มีห้องส้วม ท่ีปัสสาวะและอ่างล้างมือตามแบบและจ านวนท่ีก าหนดใน
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และต้ังอยู่ในท่ีเหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด หรือในกรณีท่ีอยู่ในอาคาร
ตลาดต้องแยกเป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ มีผนังกั้นโดยไม่ให้มีประตูเปิดสู่บริเวณจ าหน่ายอาหารโดยตรง 

ข้อ ๑๓ ต้องจัดให้มีท่ีเก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอย ตามท่ีก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคารต้ังอยู่นอกตัวอาคารตลาดและอยู่ในพื้นท่ีท่ีรถเก็บขนมูลฝอยเข้าออกได้สะดวก มีการปกปิดและ
ป้องกันไม่ให้สัตว์เข้าไปคุ้ยเขี่ย ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบว่า
เหมาะสมกับตลาดนั้น 

ข้อ ๑๔ ต้องจัดให้มีท่ีจอดยานพาหนะอย่างเหมาะสมตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
ส่วนท่ี ๒ 

สุขลักษณะของตลาดประเภทท่ี ๒ 
ข้อ ๑๕ ตลาดประเภทท่ี ๒ ต้องจัดให้มีสถานท่ีส าหรับผู้ขายของ ห้องส้วม ท่ีปัสสาวะ อ่างล้าง

มือ และท่ีเก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอย ตามท่ีก าหนดไว้ในส่วนนี้ 
ข้อ ๑๖ สถานท่ีส าหรับผู้ขายของต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้ 
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 (๑) ทางเดินภายในตลาดมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร 
 (๒) บริเวณส าหรับผู้ขายของประเภทอาหารสดต้องจัดให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ โดยมี

ลักษณะเป็นพื้นเรียบแข็งแรง ไม่ล่ืน สามารถล้างท าความสะอาดได้ง่าย และไม่มีน้ าขัง เช่น พื้นคอนกรีต พื้นท่ีปู
ด้วยคอนกรีตส าเร็จหรือพื้นลาดด้วยยางแอสฟัลต์ 

 (๓) แผงจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหารท าด้วยวัสดุแข็งแรงท่ีมีผิวเรียบ ท าความสะอาดง่าย 
มีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร และอาจเป็นแบบพับเก็บได้ 

 (๔) น้ าประปาหรือน้ าสะอาดอย่างเพียงพอ และจัดให้มีท่ีล้างท าความสะอาดอาหารและ
ภาชนะในบริเวณแผงจ าหน่ายอาหารสด แผงจ าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละ  และแผงจ าหน่าย
อาหารประเภทปรุงส าเร็จ 

 (๕) ทางระบายน้ าจากจุดท่ีมีท่ีล้าง โดยเป็นรางแบบเปิด ท าด้วยวัสดุท่ีมีผิวเรียบ มีความ
ลาดเอียงให้สามารถระบายน้ าได้สะดวก มีตะแกรงดักมูลฝอยก่อนระบายน้ าออกสู่ท่อระบายน้ าสาธารณะหรือ
แหล่งน้ าสาธารณะและไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญแก่ประชาชนข้างเคียง ในกรณีจ าเป็นเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาจก าหนดให้จัดให้มีบ่อดักไขมัน  หรือบ่อพักน้ าเสีย ก่อน
ระบายน้ าออกสู่ท่อระบายน้ าสาธารณะหรือแหล่งน้ าสาธารณะก็ได้ 

 (๖) กรณีท่ีมีโครงสร้างเฉพาะเสาและหลังคา โครงเหล็กคลุมผ้าใบ เต็นท์ ร่มหรือส่ิงอื่นใด
ในลักษณะเดียวกันต้องอยู่ในสภาพท่ีมั่นคงแข็งแรง 

ข้อ ๑๗ ต้องจัดให้มีห้องส้วม ท่ีปัสสาวะและอ่างล้างมือตามจ านวนและหลักเกณฑ์ด้าน
สุขลักษณะท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และต้ังอยู่ในท่ีท่ีเหมาะสม
นอกสถานท่ีขายของเว้นแต่จะจัดให้มีส้วมเคล่ือนท่ี ส้วมสาธารณะ ส้วมเอกชนหรือส้วมของหน่วยงานราชการท่ี
ได้รับอนุญาตให้ใช้อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ท้ังนี้ ให้มีระยะห่างจากตลาดไม่เกิน ๕๐ เมตร 

ข้อ ๑๘ ต้องจัดให้มีท่ีเก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอยอย่างเพียงพอท่ีจะรองรับปริมาณมูล
ฝอยในแต่ละวันและมีลักษณะเหมาะสมตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข 

ข้อ ๑๙ เมื่อผู้รับใบอนุญาตให้จัดต้ังตลาดประเภทท่ี ๒ ได้ด าเนินกิจการต่อเนื่องกันเป็น
ระยะเวลาหนึ่งแล้วถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าตลาดประเภทท่ี  ๒ นั้น มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาเป็นตลาด
ประเภทท่ี ๑ ได้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและผู้รับใบอนุญาตร่วมกันพิจารณาก าหนดแผนการพัฒนาปรับปรุง
ตลาดประเภทท่ี ๒ ให้เป็นตลาดประเภทท่ี ๑ ตามข้อบัญญัตินี้ ตามระยะเวลาและขั้นตอนท่ีเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นก าหนด 

ส่วนท่ี ๓ 
การด าเนินกิจการตลาด 

ข้อ ๒๐ การจัดวางสินค้าในตลาดแต่ละประเภทต้องจัดให้เป็นหมวดหมู่และไม่ปะปนกัน เพื่อ
สะดวกในการดูแลความสะอาดและป้องกันการปนเป้ือนในอาหาร 

ข้อ ๒๑ ก าหนดเวลาการเปิดและปิดตลาดต้ังแต่เวลา  น. ถึงเวลา    น. 
ข้อ ๒๒ ผู้รับใบอนุญาตให้จัดต้ังตลาดประเภทท่ี  ๑ ต้องรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการ

บ ารุงรักษาตลาดและการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในตลาดให้ถูกสุขลักษณะ  
ดังต่อไปนี้ 

 (๑) บ ารุงรักษาโครงสร้างต่างๆ ของตลาด ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ดีตลอดเวลา เช่น ตัว
อาคาร พื้น ฝ้าเพดาน แผงจ าหน่ายสินค้า ระบบบ าบัดน้ าเสียหรือน้ าท้ิง และทางระบายน้ า อุปกรณ์ต่างๆ เช่น 
สายไฟ หลอดไฟ พัดลม ก๊อกน้ า ท่อน้ าประปา และสาธารณูปโภคอื่น 
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 (๒) จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูล
ฝอย บ่อดักไขมันระบบบ าบัดน้ าเสียหรือน้ าท้ิง และทางระบายน้ า มิให้มีกล่ินเหม็นเป็นประจ าทุกวัน และดูแลท่ี
เก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ 

 (๓) ดูแลห้องส้วม ท่ีปัสสาวะและอ่างล้างมือให้อยู่ในสภาพท่ีสะอาด ใช้การได้ดี และเปิดให้
ใช้ตลอดเวลาท่ีเปิดตลาด 

 (๔) จัดให้มีการล้างท าความสะอาดตลาดเป็นประจ าทุกวัน โดยเฉพาะแผงจ าหน่ายอาหาร
สด และแผงจ าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละ และมีการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลอย่างน้อย
เดือนละหนึ่งครั้ง ในกรณีท่ีมีการระบาดของโรคติดต่อ เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขอาจแจ้งให้มีการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลมากกว่าเดือนละหนึ่งครั้งก็ได้ 

 (๕) จัดให้มีการก าจัดสัตว์หรือแมลงท่ีเป็นพาหะน าโรคภายในบริเวณตลาดอย่างน้อยเดือน
ละหนึ่งครั้ง 

 (๖) ดูแลแผงจ าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละมิให้ปล่อยน้ าหรือของเหลวไหลจาก
แผงลงสู่พื้นตลาดและจัดให้มีทางระบายน้ าหรือของเหลวลงสู่ทางระบายน้ าหลักของตลาด 

ข้อ ๒๓ ผู้รับใบอนุญาตให้จัดต้ังตลาดประเภทท่ี ๒ ต้องรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบ ารุง 
รักษาตลาดและการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในตลาดให้ถูกสุขลักษณะดังต่อไปนี้ 

 (๑) จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูล
ฝอย รวมท้ังกรณีท่ีมีบ่อดักไขมัน บ่อพักน้ าเสีย และทางระบายน้ า มิให้มีกล่ินเหม็นเป็นประจ าทุกวัน และดูแล
ท่ีเก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ 

 (๒) ดูแลห้องส้วม ท่ีปัสสาวะ และอ่างล้างมือ ให้อยู่ในสภาพท่ีสะอาด ใช้การได้ดี และเปิด
ให้ใช้ตลอดเวลาท่ีเปิดตลาด 

 (๓) จัดให้มีการล้างท าความสะอาดตลาดเป็นประจ าทุกวัน โดยเฉพาะแผงจ าหน่ายอาหาร
สด และแผงจ าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละ ในกรณีท่ีมีการระบาดของโรคติดต่อให้ด าเนินการล้าง
ตลาดตามหลักการสุขาภิบาลตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขแจ้งให้ปฏิบัติ 

 (๔) จัดให้มีการป้องกันไม่ให้น้ าหรือของเหลวไหลจากแผงจ าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์
ช าแหละลงสู่พื้นตลาด 

ข้อ ๒๔ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันเหตุร าคาญ มลพิษท่ีเป็นอันตราย หรือการระบาดของ
โรคติดต่อ ผู้รับใบอนุญาตให้จัดต้ังตลาดประเภทท่ี ๑ หรือตลาดประเภทท่ี ๒ ต้องไม่กระท าการและต้อง
ควบคุมดูแลมิให้ผู้ใดกระท าการ ดังต่อไปนี้ 

 (๑) จ าหน่ายอาหารท่ีไม่สะอาดหรือไม่ปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยอาหารในตลาด 
 (๒) น าสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในตลาด เว้นแต่สัตว์ท่ีน าไปขังไว้ในท่ีขังสัตว์เพื่อจ าหน่าย 
 (๓) ฆ่าหรือช าแหละสัตว์ใหญ่ เช่น โค กระบือ แพะ แกะหรือสุกร ในตลาด รวมท้ังฆ่าหรือ

ช าแหละสัตว์ปีกในกรณีท่ีเกิดการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ท่ีติดต่อมาจากสัตว์ในเขตท้องท่ีนั้น 
 (๔) สะสมหรือหมักหมมส่ิงหนึ่งส่ิงใดในตลาด จนท าให้สถานท่ีสกปรก รกรุงรัง เป็นเหตุ

ร าคาญ เกิดมลพิษท่ีเป็นอันตราย หรือเป็นท่ีเพาะพันธุ์สัตว์หรือแมลงท่ีเป็นพาหะน าโรค 
 (๕) ถ่ายเทหรือท้ิงมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูลในท่ีอื่นใด นอกจากท่ีซึ่งจัดไว้ส าหรับรองรับมูลฝอย

หรือส่ิงปฏิกูล 
 (๖) ท าให้น้ าใช้ในตลาดเกิดความสกปรกจนเป็นเหตุให้เป็นหรืออาจเป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ 
 (๗) ก่อหรือจุดไฟไว้ในลักษณะซึ่งอาจเป็นท่ีเดือดร้อนหรือเกิดอันตรายแก่ผู้อื่น 
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 (๘) ใช้ตลาดเป็นท่ีพักอาศัยหรือเป็นท่ีพักค้างคืน 
 (๙) กระท าการอื่นใดท่ีอาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญ มลพิษท่ีเป็นอันตราย หรือการระบาดของ

โรคติดต่อ เช่น เสียงดัง แสงกระพริบ ความส่ันสะเทือน หรือมีกล่ินเหม็น 
ส่วนท่ี ๔ 

ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด 
ข้อ ๒๕ ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติและให้ความร่วมมือกับผู้รับ

ใบอนุญาตให้จัดต้ังตลาดเจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้าพนักงานสาธารณสุข ในเรื่อง ดังต่อไปนี้ 
 (๑) การจัดระเบียบและกฎเกณฑ์ในการรักษาความสะอาดของตลาด 
 (๒) การจัดหมวดหมู่สินค้า 
 (๓) การดูแลความสะอาดแผงจ าหน่ายสินค้าของตน 
 (๔) การรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับท่ีเหมาะสม 
 (๕) การล้างตลาด 
 (๖) การเข้ารับการฝึกอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารและอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ท่ีเจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
 (๗) การตรวจสุขภาพตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงาน

สาธารณสุข 
ข้อ ๒๖ ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าและแผงจ าหน่ายสินค้า 

ดังต่อไปนี ้
 (๑) ให้วางสินค้าบนแผงจ าหน่ายสินค้าหรือขอบเขตท่ีก าหนด โดยห้ามวางสินค้าล้ าแผง

จ าหน่ายสินค้าหรือขอบเขตท่ีก าหนด และห้ามวางสินค้าสูงจนอาจเกิดอันตรายหรือส่งผลกระทบต่อระบบการ
ระบายอากาศ และแสงสว่าง ท้ังนี้ ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

 (๒) ห้ามวางสินค้าประเภทวัตถุอันตรายปะปนกับสินค้าประเภทอาหาร 
 (๓) ให้วางสินค้าประเภทอาหาร เครื่องด่ืม และภาชนะอุปกรณ์ในขอบเขตท่ีก าหนด โดย

สูงจากพื้นตลาดไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร 
 (๔) ห้ามเก็บสินค้าประเภทอาหารไว้ใต้แผงจ าหน่ายสินค้า เว้นแต่อาหารในภาชนะบรรจุท่ี

ปิดสนิทตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร หรืออาหารท่ีมีการป้องกันการเน่าเสียและปกปิดมิดชิด ท้ังนี้ ต้องมีการ
รักษาความสะอาดและป้องกันสัตว์หรือแมลงท่ีเป็นพาหะน าโรค 

 (๕) ไม่ใช้แสงหรือวัสดุอื่นใดท่ีท าให้ผู้บริโภคมองเห็นอาหารต่างไปจากสภาพท่ีเป็นจริง 
 (๖) ห้ามต่อเติมแผงจ าหน่ายสินค้า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดย

ค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
ข้อ ๒๗ ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องมีสุขอนามัยส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้ 
 (๑) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่เป็นโรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือไม่เป็น

พาหะน าโรคติดต่อ เช่น อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย บิด ไข้สุกใส หัด คางทูม วัณโรคในระยะอันตราย โรค
เรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม โรคผิวหนังท่ีน่ารังเกียจ ไวรัสตับอักเสบ
ชนิดเอ ไข้หวัดใหญ่รวมถึงไข้หวัดใหญ่ท่ีติดต่อมาจากสัตว์ และโรคตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดย
ค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

 (๒) ในระหว่างขายสินค้าต้องแต่งกายสุภาพ  สะอาด เรียบร้อย หรือตามท่ีเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
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 (๓) ในระหว่างขายสินค้าประเภทอาหารต้องปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส่วนบุคคล เช่น ไม่
ไอหรือจามรดอาหาร ไม่ใช้มือหยิบจับอาหารท่ีพร้อมรับประทานโดยตรง ล้างมือให้สะอาดก่อนหยิบหรือจับ
อาหาร ไม่สูบบุหรี่หรือดื่มสุรา เป็นต้น 

ข้อ ๒๘ ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะในการจ าหน่าย ท า 
ประกอบ ปรุงเก็บหรือสะสมอาหาร และการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้ าใช้และของใช้ต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 (๑) อาหารท่ีขายต้องสะอาด และปลอดภัยตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
อาหาร 

 (๒) อาหารสดเฉพาะสัตว์ เนื้อสัตว์ และอาหารทะเล ต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิไม่เกิน ๕ 
องศาเซลเซียสในตู้เย็นหรือแช่น้ าแข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ 

 (๓) การจ าหน่ายอาหารประเภทปรุงส าเร็จต้องใช้เครื่องใช้ ภาชนะท่ีสะอาด และต้องมี
อุปกรณ์ปกปิดอาหารเพื่อป้องกันการปนเป้ือน และรักษาอุปกรณ์ปกปิดอาหารนั้นให้สะอาดและใช้การได้ดีอยู่
เสมอ 

 (๔) ในกรณีท่ีเป็นแผงจ าหน่ายอาหาร ซึ่งมีการท า ประกอบ และปรุงอาหาร ต้องจัด
สถานท่ีไว้ให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะเพื่อการนั้นและต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร 

 (๕) เครื่องมือ เครื่องใช้ และภาชนะอุปกรณ์ท่ีใช้ เช่น เขียง เครื่องขูดมะพร้าว จาน ชาม 
ช้อนและส้อมตะเกียบ แก้วน้ า เป็นต้น ต้องสะอาดและปลอดภัย มีการล้างท าความสะอาดและจัดเก็บท่ีถูกต้อง 

หมวด ๓ 
ใบอนุญาต 

------------------------------- 
ข้อ ๒๙ ห้ามมิให้ผู้ใดจัดต้ังตลาด เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นการ

เปล่ียนแปลง ขยายหรือลดสถานท่ีหรือบริเวณท่ีใช้เป็นตลาดภายหลังจากท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ออก
ใบอนุญาตให้จัดต้ังตลาดตามวรรคหนึ่งแล้วจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นด้วย 

ความในข้อนี้มิให้ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรของรัฐท่ีได้
จัดต้ังตลาดขึ้นตามอ านาจหน้าท่ี แต่ในการด าเนินกิจการตลาดจะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาตตาม
บทบัญญัติอื่นแห่งข้อ บัญญัตินี้และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วย และให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดเงื่อนไขเป็นหนังสือให้ผู้จัดต้ังตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้ 

ข้อ ๓๐ ผู้ใดประสงค์จะจัดต้ังตลาดจะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีก าหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 

 (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัว (ประชาชน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
 (๒) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
 (๓) อื่นๆ ตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนดและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 
ข้อ ๓๑ เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อด าเนินการ หากไม่สามารถด าเนินการได้ในขณะนั้น ให้
จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  โดยให้
เจ้าหน้าท่ีและผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
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เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าส่ังไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้
ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามท่ีก าหนดใน
ข้อบัญญัตินี้  

ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าส่ังไม่
อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกินสิบห้าวันแต่
ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนส้ินก าหนดเวลาตามวรรค
สองหรือตามท่ีได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ท้ังนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ให้
แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ  พร้อมส าเนา
แจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง 

ข้อ ๓๒ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน (หรือตามท่ีเห็นสมควร) นับแต่
วันท่ีได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นทราบแล้ว 

ข้อ ๓๓ บรรดาใบอนุญาตท่ีออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันท่ีออกใบอนุญาต 
และให้ใช้ได้เพียง ในเขตอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะส่ังไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

ข้อ ๓๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย 
ณ สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ข้อ ๓๕ ในกรณี ท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระท่ีส าคัญ  ให้ ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกท าลาย หรือ
ช ารุด ตามแบบท่ีก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ 
และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการแจ้ง
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีแห่งท้องท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

 (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระท่ีส าคัญ  ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทน
ใบอนุญาตน าใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ ๓๖ ในกรณีท่ีปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้
ในใบอนุญาตในเรื่องท่ีก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอ านาจส่ังพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาท่ีเห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ ๓๗ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับ
ใบอนุญาต 

 (๑) ถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตต้ังแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุท่ีจะต้องถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตอีก 
 (๒) ต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 

๒๕๓๕ 
 (๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 

๒๕๓๕ กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องท่ีก าหนดไว้เกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการตามท่ีได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิด



- ๙ - 

อันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ท่ีเหมาะสมกับการด ารง
ชีพของประชาชน 

ข้อ ๓๘ ค าส่ังพักใช้ใบอนุญาตและค าส่ังเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบในกรณีท่ีไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าส่ังดังกล่าว ให้ส่งค าส่ังโดยทาง
ไปรษณีย์ตอบรับหรือให้ปิดค าส่ังนั้นไว้ในท่ีเปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของผู้รับ
ใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าส่ังแล้วต้ังแต่เวลาท่ีค าส่ังไปถึง  หรือวันปิดค าส่ัง 
แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๓๙ ผู้ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันท่ีถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

หมวด ๔ 
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 
------------------------------- 

ข้อ ๔๐ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีก าหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี้ ในวันท่ีมารับใบอนุญาตส าหรับกรณีท่ีเป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ
ส าหรับกรณีท่ีเป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาท่ียังด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายใน
เวลาท่ีก าหนด ให้ช าระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมท่ีค้างช าระ  เว้นแต่ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

ในกรณีท่ีผู้มีหน้าท่ีต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกิน
กว่าสองครั้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจส่ังให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจ านวน 

ข้อ ๔๑ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้  ให้เป็นรายได้ของราชการส่วน
ท้องถิ่น 

หมวด ๕ 
บทก าหนดโทษ 

------------------------------- 
  ข้อ ๔๒ ผู้ใดฝ่าฝืนค าส่ังของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามท่ี 

ก าหนดไว้ในบทก าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 
ประกาศ   ณ   วันท่ี   เดือน   พ.ศ.    
 
 
    (ลงช่ือ) 
                 (นางจันทิมา  โกสินทรรักษา) 
                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก ้
    เห็นชอบ 
 
(ลงช่ือ) 
 (นายณัชวันก์   อัลภาชน์  เตชะเสน) 
                    นายอ าเภอสูงเนิน 
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อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 
ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

การควบคุมตลาด พ.ศ.    
 
(๑) ใบอนุญาตจัดต้ังตลาดในอาคารหรือพื้นท่ีท่ีมีจ านวนแผงสินค้า ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท 
 ในตลาดไม่เกินหนึ่งร้อยแผง 
(๒) ใบอนุญาตจัดต้ังตลาดในอาคารหรือพื้นท่ีท่ีมีจ านวนแผงสินค้า ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท 
 ในตลาดเกินกว่าหนึ่งร้อยแผง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

(ร่าง)  
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
เร่ือง  การจัดการมูลฝอยทั่วไป  พ.ศ.   

 
----------------------------------------- 

 
หลักการ 

 
ปรับปรุงข้อบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยท่ัวไป พ.ศ.    

 
 

เหตุผล 
 

  โดยท่ีการจัดการมูลฝอยท่ัวไปท่ีไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของ
ประชาชน การจัดการมูลฝอยท่ัวไปท่ีเหมาะสมและถูกสุขลักษณะจะควบคุมและป้องกันไม่ ให้มีการ
แพร่กระจายของโรคและไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญต่อประชาชน และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อส่ิงแวดล้อม
อีกด้วย ซึ่งการจัดการมูลฝอยท่ัวไปมีขั้นตอนการด าเนินการหลายข้ันตอนต้ังแต่การเก็บ ขน และก าจัด สมควร
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการมูลฝอยท่ัวไป หลักเกณฑ์การอนุญาต
ให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยท่ัวไปโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ และอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยท่ัวไป
ของราชการส่วนท้องถิ่นและอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการ
เก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยท่ัวไปโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ จึงตรา
ข้อบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

(ร่าง)  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

เร่ือง การจัดการมูลฝอยทั่วไป  พ.ศ.   
----------------------------------------- 

โดยท่ีเป็นการสมควรให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยท่ัวไป 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน

ต าบลพ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมประกอบมาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ 
และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองตะไก้ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้และนายอ าเภอสูงเนิน จึง
ตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ เรื่อง การจัดการ
มูลฝอยท่ัวไป  พ.ศ.   ” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  ต้ังแต่วันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิก ข้อบัญญัติต าบลหนองตะไก้ เรื่อง การก าจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 
๒๕๕๖    
 บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือค าส่ังอื่นใดในส่วนท่ีได้ตราไว้แล้วก่อนข้อบัญญัตินี้ 
ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 
 ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 
 “มูลฝอยท่ัวไป” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ 
ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเล้ียงสัตว์ หรือ
ท่ีอื่น แต่ไม่หมายความรวมถึง  
 (๑) มูลฝอยติดเช้ือ  
 (๒) มูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน และ  
 (๓) ส่ิงของท่ีไม่ใช้แล้วหรือของเสียท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน ของ
เสียจากวัตถุดิบ ของเสียท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียท่ีเป็นผลิตภัณฑ์เส่ือมคุณภาพ และ  ของเสีย
อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  
  “มูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่” หมายความว่า มูลฝอยท่ัวไปท่ีสามารถน ากลับมาใช้ใหม่หรือ 
น ามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้  
  “มูลฝอยติดเช้ือ” หมายความว่า มูลฝอยติดเช้ือตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติด
เช้ือ  
 “มูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน” หมายความว่า มูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตราย ท่ี
เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน ท่ีเป็นวัตถุหรือปนเปื้อนสารท่ีมีคุณสมบัติเป็นสารพิษ สารไวไฟ สารออกซิไดซ์ 
สารเปอร์ออกไซด์ สารระคายเคือง สารกัดกร่อน สารท่ีเกิดปฏิกิริยาได้ง่าย สารท่ีเกิดระเบิดได้ สารท่ีท าให้เกิด
การเปล่ียนแปลงทางพันธุกรรม สารหรือส่ิงอื่นใดท่ีอาจก่อหรือมีแนวโน้มท่ีจะท าให้เกิด อันตรายแก่บุคคล สัตว์ 
พืช ทรัพย์สิน หรือส่ิงแวดล้อม แต่ไม่หมายความรวมถึงมูลฝอยท่ัวไป มูลฝอยติดเช้ือ กากกัมมันตรังสี และของ
เสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  
 “น้ าชะมูลฝอย” หมายความว่า ของเหลวท่ีไหลชะผ่านหรือของเหลวท่ีออกมาจากมูลฝอย
ท่ัวไป ซึ่งอาจประกอบด้วยสารละลายหรือสารแขวนลอยผสมอยู่  



- ๒ - 
 

 

 “อาคารอยู่อาศัยรวม” หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารท่ีใช้เป็น ท่ีอยู่
อาศัยส าหรับหลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันส าหรับแต่ละครอบครัว  
 “ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอย” หมายความว่า ประชาชน และเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร 
สถานประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด หรือสถานท่ีใด ๆ ท่ีเป็นแหล่งก าเนิด มูลฝอย  
 “การจัดการมูลฝอยท่ัวไป” หมายความว่า กระบวนการด าเนินการต้ังแต่การเก็บ ขน และ
ก าจัดมูลฝอยท่ัวไป 

“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
“เจ้าพนั ก งานสาธารณ สุข” หมายความว่า เจ้าพนั กงานซึ่ ง ได้ รับการแต่ง ต้ั งจาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ข้อ ๕ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ

นี้ และให้มีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าส่ังเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
หมวดท่ี ๑ 
บทท่ัวไป 

------------------------------- 
 ข้อ ๖ การจัดการมูลฝอยท่ัวไปในเขตราชการส่วนท้องถิ่นเป็นอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่น 
 ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ราชการส่วนท้องถิ่นอาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการ
ส่วนท้องถิ่นอื่นด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้ 
 ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควรราชการส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้บุคคลใดด าเนินการขน หรือก าจัดมูล
ฝอยท่ัวไปแทนภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่นหรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินกิจการ
รับท าการขน หรือก าจัดมูลฝอยท่ัวไปโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการก็
ได้ 

บทบัญญัติตามข้อนี้ มิให้ใช้บังคับกับการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วซึ่งต้องจัดการ
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน แต่ให้ผู้ด าเนินกิจการโรงงานท่ีมีส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วและผู้ด าเนินกิจการ
รับท าการขน หรือก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วดังกล่าวแจ้งการด าเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น 

ข้อ ๗ ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมอบให้บุคคลอื่นด าเนินการขนมูลฝอยท่ัวไปแทน หรือ
จะอนุญาตให้บุคคลใดด าเนินกิจการขนมูลฝอยท่ัวไปโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการ
คิดค่าบริการให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดเขตพื้นท่ีท่ีราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้บุคคลอื่นด าเนินการ
ขนมูลฝอยท่ัวไปแทน 

ข้อ ๘ ห้ามมิให้ ผู้ใดถ่าย เท ท้ิง หรือท าให้มีขึ้นในท่ีหรือทางสาธารณะซึ่งมูลฝอยท่ัวไป 
นอกจากถ่าย เท ท้ิงหรือก าจัด ณ สถานท่ีหรือตามวิธีท่ีราชการส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือจัดให้ให้ราชการส่วน
ท้องถิ่นจัดให้มีสถานท่ีถ่าย เท หรือท้ิงมูลฝอยท่ัวไปในท่ีหรือทางสาธารณะหรือก าหนดให้มีวิธีก าจัดมูลฝอย
ท่ัวไปตามท่ีก าหนดไว้ตามข้อบัญญัตินี้และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

ข้อ ๙ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วน
ท้องถิ่นอื่นท่ีด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน และบุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ด าเนินการขน และ
ก าจัดมูลฝอยท่ัวไปภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น รวมท้ังบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่นให้ด าเนินกิจการรับท าการขน และก าจัดมูลฝอยท่ัวไปโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณีต้องด าเนินการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยท่ัวไปให้เป็นไปตาม



- ๓ - 
 

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ตามข้อบัญญัตินี้รวมท้ังกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ในการจัดการมูลฝอยท่ัวไปต้องจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีควบคุมก ากับในการจัดการมูลฝอยท่ัวไป
อย่างน้อยสองคนโดยให้มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดไว้ตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

หมวด ๒ 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการมูลฝอยท่ัวไป 

------------------------------- 
ส่วนท่ี ๑ 

การเก็บมูลฝอยท่ัวไป 
ข้อ ๙ เพื่อประโยชน์ในการเก็บมูลฝอยท่ัวไป ให้ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอยคัดแยกมูลฝอยอย่าง

น้อยเป็นมูลฝอยท่ัวไปและมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน โดยให้คัดแยกมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ออก
จากมูลฝอยท่ัวไปด้วย 

ข้อ ๑๐ ถุงหรือภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยท่ัวไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ต้องมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ถุงส าหรับบรรจุมูลฝอยท่ัวไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ต้องเป็นถุงพลาสติกหรือถุง
ท่ีท าจากวัสดุอื่นท่ีมีความเหนียว ทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย ไม่รั่วซึม ขนาดเหมาะสม และสามารถเคล่ือนย้ายได้
สะดวก 

 (๒) ภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยท่ัวไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ต้องท าจากวัสดุท่ีท า
ความสะอาดง่ายมีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรคได้ 
ขนาดเหมาะสมสามารถเคล่ือนย้ายได้สะดวก และง่ายต่อการถ่ายและเทมูลฝอย 

ถุงหรือภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ตามวรรคหนึ่ง ให้ระบุข้อความท่ีท าให้
เข้าใจได้ว่าเป็นมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ โดยมีขนาดและสีของข้อความท่ีสามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

ข้อ ๑๑ ให้ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอยบรรจุมูลฝอยท่ัวไปหรือมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ในถุงหรือ
ภาชนะบรรจุในกรณีบรรจุในถุงต้องบรรจุในปริมาณท่ีเหมาะสมและมัดหรือปิดปากถุงให้แน่นเพื่อป้องกันการ
หกหล่นของมูลฝอยดังกล่าว กรณีบรรจุในภาชนะบรรจุต้องบรรจุในปริมาณท่ีเหมาะสมและมีการท าความ
สะอาดภาชนะบรรจุนั้นเป็นประจ า 

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารอยู่อาศัยรวม อาคารชุด หอพัก หรือโรงแรมท่ีมี
จ านวนห้องพักต้ังแต่แปดสิบห้องขึ้นไป หรือมีพื้นท่ีใช้สอยมากกว่าส่ีพันตารางเมตรขึ้นไป หรือเจ้าของหรือผู้
ครอบครองอาคารสถานประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด หรือสถานท่ีใดๆ ท่ีมีปริมาณมูล
ฝอยท่ัวไปต้ังแต่สองลูกบาศก์เมตรต่อวัน จัดให้มีท่ีพักรวมมูลฝอยท่ัวไป ภาชนะรองรับมูลฝอยท่ัวไปและมูลฝอย
น ากลับมาใช้ใหม่ หรือภาชนะรองรับท่ีมีขนาดใหญ่ตามความเหมาะสมหรือตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด
โดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

ข้อ ๑๓ ท่ีพักรวมมูลฝอยท่ัวไปต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้ 
 (๑) เป็นอาคารหรือเป็นห้องแยกเป็นสัดส่วนเฉพาะท่ีมีการป้องกันน้ าฝน หรือภาชนะ

รองรับมูลฝอยท่ัวไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสามารถบรรจุมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่าสองวัน 
 (๒) มีพื้นและผนังของอาคารหรือห้องแยกตาม (๑) ต้องเรียบ มีการป้องกันน้ าซึมหรือน้ าเข้า 

ท าด้วยวัสดุท่ีทนทาน ท าความสะอาดง่าย สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค และมีการระบายอากาศ 
 (๓) มีรางหรือท่อระบายน้ าเสียหรือระบบบ าบัดน้ าเสีย เพื่อรวบรวมน้ าเสียไปจัดการตามท่ี

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องก าหนด 
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 (๔) มีประตูกว้างเพียงพอให้สามารถเคล่ือนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก 
 (๕) มีการก าหนดขอบเขตบริเวณท่ีต้ังสถานท่ีพักรวมมูลฝอยท่ัวไป มีข้อความท่ีมีขนาดเห็นได้

ชัดเจนว่า“ท่ีพักรวมมูลฝอยท่ัวไป” และมีการดูแลรักษาความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ 
ท่ีพักรวมมูลฝอยท่ัวไปต้องต้ังอยู่ในสถานท่ีสะดวกต่อการเก็บรวบรวมและขนถ่ายมูลฝอย

ท่ัวไป และอยู่ห่างจากแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคและสถานท่ีประกอบหรือปรุงอาหาร ตามท่ีเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

ข้อ ๑๔ ภาชนะรองรับมูลฝอยท่ัวไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
และสุขลักษณะดังต่อไปนี้ 

 (๑) ท าจากวัสดุท่ีท าความสะอาดง่าย มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด 
สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรคได้ ขนาดเหมาะสม สามารถเคล่ือนย้ายได้สะดวก และง่ายต่อการ
ถ่ายและเทมูลฝอย 
 (๒) มีข้อความว่า “มูลฝอยท่ัวไป” หรือ “มูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่” แล้วแต่กรณี และมี
ขนาดและสีของข้อความท่ีสามารถมองเห็นได้ชัดเจน 
  ข้อ ๑๕ ภาชนะรองรับมูลฝอยท่ัวไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ท่ีมีขนาดใหญ่ ซึ่งมีปริมาตร
ต้ังแต่สองลูกบาศก์เมตรขึ้นไป ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้ 
 (๑) มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีลักษณะปิดมิดชิด สามารถป้องกันสัตว์และแมลง
พาหะน าโรคได้ สะดวกต่อการขนถ่ายมูลฝอย และสามารถล้างท าความสะอาดได้ง่าย มีระบบรวบรวมและ
ป้องกันน้ าชะมูลฝอยไหลปนเป้ือนสู่ส่ิงแวดล้อม 
 (๒) มีการท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ 
  ภาชนะรองรับมูลฝอยท่ัวไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ท่ีมีขนาดใหญ่ต้องต้ังอยู่ในบริเวณท่ี
เหมาะสมสะดวกต่อการขนย้ายและไม่กีดขวางเส้นทางจราจร แยกเป็นสัดส่วนเฉพาะ พื้นฐานเรียบ มั่นคง 
แข็งแรง ท าความสะอาดง่าย มีรางหรือท่อระบายน าท้ิงหรือระบบบ าบัดน้ าเสีย เพื่อรวบรวมน้ าเสียไปจัดการ
ตามท่ีกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
  ข้อ ๑๖ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยท่ัวไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้
ใหม่ หรือภาชนะรองรับมูลฝอยท่ัวไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ท่ีมีขนาดใหญ่ในท่ีหรือทางสาธารณะตาม
ความเหมาะสม 
  ข้อ ๑๗ ราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วน
ท้องถิ่นอื่นท่ีด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน บุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ด าเนินการเก็บมูลฝอย
ท่ัวไปภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น และบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้
ด าเนินกิจการรับท าการเก็บมูลฝอยท่ัวไปโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริการ แล้วแต่กรณี ต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานซึ่งท าหน้าท่ีเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและคัดแยกมูลฝอยท่ัวไป 
และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลท่ีเหมาะสมส าหรับผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว 
  ผู้ปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปีและได้รับความรู้ด้าน
สุขอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด
โดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
  ข้อ ๑๘ ในกรณีท่ีราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือ
ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน บุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ด าเนินการเก็บ 
ขน หรือก าจัดมูลฝอยท่ัวไปภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น และบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยท่ัวไปโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ
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ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี ท่ีจัดให้มีสถานท่ีคัดแยกมูลฝอยท่ัวไป ต้องด าเนินการให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้ 
 (๑) เป็นพื้นท่ีเฉพาะ มีขนาดเพียงพอ เหมาะสม สามารถรองรับมูลฝอยท่ัวไปท่ีจะน าเข้ามา
คัดแยกได้มีการรักษาบริเวณโดยรอบให้สะอาดและเป็นระเบียบอยู่เสมอ 
 (๒) มีแสงสว่างเพียงพอสามารถมองเห็นวัตถุต่างๆ ได้ชัดเจน 
 (๓) มีการระบายอากาศเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
 (๔) จัดให้มีห้องน้ า ห้องส้วม อ่างล้างมือท่ีสะอาด เพียงพอ ส าหรับใช้งานและช าระล้าง
ร่างกาย 
 (๕) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค 
 (๖) มีการป้องกันฝุ่นละออง กล่ิน เสียง ความส่ันสะเทือน หรือการด าเนินการท่ีอาจ
ก่อให้เกิดเหตุร าคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องก าหนด 

 (๗) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และมีการบ ารุงรักษาให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา 
 (๘) มีระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย และน้ าท้ิงท่ีระบายออกสู่ภายนอกเป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานคุณภาพน้ าท้ิงตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องก าหนด 
ในกรณีวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มชุมชนด าเนินการคัดแยกมูลฝอยในลักษณะท่ีไม่เป็นการค้า

หรือแสวงหาก าไรต้องแจ้งราชการส่วนท้องถิ่นท่ีวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มชุมชนนั้นต้ังอยู่ และให้ราชการส่วน
ท้องถิ่นก ากับดูแลการด าเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 

ข้อ ๑๙ ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการหรือผู้ครอบครองโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเป็นแหล่งก าเนิด
มูลฝอยท่ัวไปท้ิงส่ิงของท่ีไม่ใช้แล้วหรือของเสียท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน ของเสียจาก
วัตถุดิบ ของเสียท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียท่ีเป็นผลิตภัณฑ์เส่ือมคุณภาพ และของเสียอันตรายตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน ปะปนกับมูลฝอยท่ัวไป 

ส่วนท่ี ๒ 
การขนมูลฝอยท่ัวไป 

  ข้อ ๒๐ ราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีด าเนินการ
ภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน บุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ด าเนินการขนมูลฝอยท่ัวไปภายใต้การควบคุมดูแล
ของราชการส่วนท้องถิ่น และบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ด าเนินกิจการรับท าการขนมูล
ฝอยท่ัวไปโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี ต้องจัดให้มี
ผู้ปฏิบัติงานซึ่งท าหน้าท่ีขนมูลฝอยท่ัวไป และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลท่ีเหมาะสมส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานดังกล่าวอุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน อุปกรณ์และ
เครื่องมือป้องกันอัคคีภัย ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลไว้ประจ ารถขนมูลฝอยท่ัวไปด้วย 
  ผู้ปฏิบัติงานขนมูลฝอยท่ัวไปตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี และผ่านการ
ฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการท างานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีเจ้า
พนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
  ข้อ ๒๑ การด าเนินการขนมูลฝอยท่ัวไปต้องด าเนินการให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
สุขลักษณะดังต่อไปนี้ 
 (๑) ให้แยกขนมูลฝอยตามประเภท หรือก าหนดวันในการขนตามประเภทของมูลฝอยหรือ
ตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่นก าหนด 
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 (๒) ใช้ยานพาหนะขนมูลฝอยท่ัวไปท่ีมีลักษณะตามท่ีก าหนดในข้อบัญญัตินี้ และต้องมีการ
ท าความสะอาดยานพาหนะ อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการขนมูลฝอยท่ัวไป และบริเวณท่ีจอดเก็บยานพาหนะ
เป็นประจ าทุกวัน 
 (๓) ต้องจัดให้มีสถานท่ีล้างยานพาหนะ รวมท้ังอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการขนมูลฝอย
ท่ัวไปท่ีมีลักษณะเป็นพื้นเรียบ แข็งแรง ทนทาน มีความลาดเอียง น้ าไม่ท่วมขัง ท าความสะอาดง่าย มีรางหรือ
ท่อระบายน้ าเสียหรือระบบบ าบัดน้ าเสีย เพื่อรวบรวมน้ าเสียไปจัดการตามท่ีกฎหมายก าหนด และมีการป้องกัน
เหตุร าคาญและผลกระทบต่อสุขภาพ 
 (๔) บริเวณท่ีจอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยท่ัวไปมีขนาดกว้างขวางเพียงพอ มีรางหรือท่อ
ระบายน้ าเสียจากการล้างยานพาหนะเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย เว้นแต่อาคารท่ีไม่ถูกบังคับให้มีระบบบ าบัดน้ า
เสีย 

 (๕) ต้องมีมาตรการควบคุมก ากับการขนมูลฝอยท่ัวไป เพื่อป้องกันการลักลอบท้ิง 
ข้อ ๒๒ ยานพาหนะขนมูลฝอยท่ัวไปต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
 (๑) ตัวถังบรรจุมูลฝอยท่ัวไปมีความแข็งแรงทนทาน ไม่รั่วซึม มีลักษณะปกปิด เป็นแบบท่ี

ง่ายต่อการบรรจุขนถ่าย และท าความสะอาด ระดับตัวถังไม่สูงเกินไปหรืออยู่ในระดับท่ีปลอดภัยต่อสุขภาพของ
ผู้ปฏิบัติงานในขณะขนถ่ายมูลฝอยท่ัวไป 

 (๒) มีการป้องกันหรือมีการติดต้ังภาชนะรองรับน้ าจากมูลฝอย เพื่อมิให้รั่วไหลตลอดการ
ปฏิบัติงาน และน าน้ าเสียจากมูลฝอยไปบ าบัดในระบบบ าบัดน้ าเสีย 

 (๓) มีสัญลักษณ์หรือสัญญาณไฟติดไว้ประจ ายานพาหนะชนิดไม่ก่อให้เกิดความร าคาญ 
และสามารถมองเห็นได้ในระยะไกล เปิดให้สัญญาณขณะปฏิบัติงานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ 
  กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้รับมอบจากราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นผู้ด าเนินการขนหรือ
ก าจัดมูลฝอยท่ัวไปแทนภายใต้การดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น ให้บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นแสดงช่ือราชการ
ส่วนท้องถิ่นด้วยตัวหนังสือท่ีมีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ท่ีภายนอกตัวถังด้านข้างท้ังสอ งด้านของ
ยานพาหนะขนมูลฝอยท่ัวไปพร้อมกับแสดงแผ่นป้ายขนาดท่ีสามารถมองเห็นได้ชัดเจนโดยให้ระบุวิธีการท่ี
ราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้บุคคลนั้นน าไปส่งก าจัด และระบุช่ือ ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลหรือนิติ
บุคคลนั้นไว้ที่ยานพาหนะขนมูลฝอยท่ัวไปในบริเวณท่ีบุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 
  กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้รับอนุญาต ให้ผู้ได้รับอนุญาตแสดงช่ือบุคคลหรือนิติบุคคล 
เลขท่ีใบอนุญาตของบริษัทด้วยตัวหนังสือท่ีมีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างท้ังสอง
ด้านของยานพาหนะขนมูลฝอยท่ัวไป พร้อมกับแสดงแผ่นป้ายขนาดท่ีสามารถมองเห็นได้ชัดเจน ระบุช่ือ ท่ีอยู่ 
หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นไว้ท่ียานพาหนะขนมูลฝอยท่ัวไปในบริเวณท่ีบุคคลภายนอก
สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 
  ข้อ ๒๓ ในกรณีท่ีมีความจ าเป็น ราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงาน
ของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน บุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้
ด าเนินการเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น และบุคคลซึ่งได้รับอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี อาจจัดให้มีสถานีขนถ่ายมูลฝอยท่ัวไปก็ได้ 
  สถานีขนถ่ายมูลฝอยท่ัวไปตามวรรคหนึ่ งต้องมีลักษณะและการขนถ่ายท่ีเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้ 
 (๑) มีลักษณะเป็นอาคาร มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยท่ัวไปท่ีต้องพักรอการขน
ถ่าย มีการป้องกันน้ าซึมหรือน้ าเข้า มีการระบายอากาศ และแสงสว่างท่ีเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
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 (๒) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค ฝุ่นละออง กล่ิน เสียง ความส่ันสะเทือน หรือ
การด าเนินการท่ีอาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
 (๓) มีระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย และน้ าท้ิงท่ีระบายออกสู่ภายนอกเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน้ าท้ิงตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง เว้นแต่อาคารท่ีไม่ถูกบังคับให้มีระบบบ าบัดน้ าเสีย 

ส่วนท่ี ๓ 
การก าจัดมูลฝอยท่ัวไป 

  ข้อ ๒๔ ราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วน
ท้องถิ่นอื่นท่ีด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน บุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ด าเนินการก าจัดมูลฝอย
ท่ัวไปภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น และบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้
ด าเนินกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอยท่ัวไปโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริการ แล้วแต่กรณี ต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานซึ่งท าหน้าท่ีก าจัดมูลฝอยท่ัวไป และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลท่ีเหมาะสมส าหรับผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว อุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึน
จากการปฏิบัติงาน อุปกรณ์และเครื่องมือป้องกันอัคคีภัยตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลติดต้ังไว้ในบริเวณ
สถานท่ีก าจัดมูลฝอยท่ัวไปด้วย 
  ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีก าจัดมูลฝอยท่ัวไปตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี และผ่าน
การฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ี
เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
  ข้อ ๒๕ การก าจัดมูลฝอยท่ัวไปต้องด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ก าจัดมูลฝอยท่ัวไปโดยวิธีหนึ่งวิธีใดตามท่ีก าหนดในข้อบัญญัตินี้ โดยให้ศึกษาความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ก่อนท าการก่อสร้างระบบก าจัดมูลฝอยท่ัวไป และมีมาตรการควบคุมก ากับการ
ด าเนินงานก าจัดมูลฝอยท่ัวไปในแต่ละวิธีให้เป็นไปตามสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยท่ัวไป เพื่อป้องกันไม่ ให้
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและส่ิงแวดล้อม 
 (๒) ไม่น าส่ิงของท่ีไม่ใช้แล้วหรือของเสียท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน 
ของเสียจากวัตถุดิบของเสียท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียท่ีเป็นผลิตภัณฑ์เส่ือมคุณภาพ และของเสีย
อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน มูลฝอยติดเช้ือ และมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนมาก าจัด
ร่วมกับมูลฝอยท่ัวไป 
  ข้อ ๒๖ การก าจัดมูลฝอยท่ัวไปให้ด าเนินการตามวิธีหนึ่งวิธีใด ดังต่อไปนี้  
 (๑) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
 (๒) การเผาในเตาเผา 
 (๓) การหมักท าปุ๋ยและการหมักท าก๊าซชีวภาพ 
 (๔) การก าจัดแบบผสมผสาน 
 (๕) วิธีอื่นตามท่ีรัฐมนตรีก าหนด 

 ข้อ ๒๗ การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
ผลการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

 (๑) มีสถานท่ีต้ังเหมาะสม มีบริเวณเพียงพอในการฝังกลบโดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย เหตุ
ร าคาญ หรือความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นด้วย 
 (๒) มีพื้นท่ีแนวกันชนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานท่ีฝังกลบมูลฝอยท่ัวไปเพื่อจัดเป็น
พื้นท่ีส าหรับปลูกต้นไม้ ถนน รางระบายน้ าผิวดิน เพื่อลดปัญหาด้านทัศนียภาพจากการฝังกลบ และปัญหากล่ิน
รบกวน 
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 (๓) มีระบบป้องกันการปนเปื้อนของน้ าใต้ดินจากน้ าชะมูลฝอย โดยมีการบดอัดก้นบ่อ
ด้านล่างและด้านข้างให้แน่นและปูด้วยแผ่นวัสดุกันซึม 
 (๔) มีระบบรวบรวมน้ าชะมูลฝอยจากก้นบ่อเพื่อส่งไปยังระบบบ าบัดน้ าเสียท่ีสามารถ
ป้องกันการปนเปื้อนน้ าใต้ดิน และมีกระบวนการบบ าบัดน้ าชะมูลฝอยให้ได้มาตรฐานน้ าท้ิงตามกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้อง 
 (๕) มีการใช้ดินหรือวัสดุอื่นกลบทับทุกครั้งท่ีมีการน ามูลฝอยท่ัวไปไปฝังกลบ และปิดการ
ฝังกลบเมื่อบ่อฝังกลบเต็ม โดยปิดทับหน้าบ่อฝังกลบด้วยดินหนาอย่างน้อยหกสิบเซนติเมตรหรือวัสดุอื่นท่ี
เหมาะสม เพื่อป้องกันกล่ินการปลิวของมูลฝอย ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงพาหะน าโรค รวมท้ังไม่
ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
 (๖) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค ฝุ่นละออง กล่ิน เสียง ความส่ันสะเทือน หรือ
การด าเนินการอาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญ หรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
 (๗) ต้องมีระบบรวบรวมและระบายก๊าซออกจากหลุมฝังกลบ และมีระบบเผาท าลายก๊าซ 
หรือมีระบบการน าก๊าซไปใช้ประโยชน์เป็นเช้ือเพลิงหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่น 
 (๘) มีบ่อส าหรับตรวจสอบการปนเป้ือนของน้ าใต้ดิน และในระหว่างการด าเนินการฝังกลบ 
ให้รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ าต่อราชการส่วนท้องถิ่นด้วย 
  ข้อ ๒๘ การเผาในเตาเผาต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ผลการศึกษา
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) มีสถานท่ีต้ังเหมาะสม มีขนาดพื้นท่ีเหมาะสมกับกระบวนการเผามูลฝอยท่ัวไป มีการ
ระบายอากาศและแสงสว่างท่ีเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
 (๒) มีท่ีพักรวมมูลฝอยท่ัวไปท่ีเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะตามข้อบัญญัตินี้ 
 (๓) มีพื้นท่ีแนวกันชนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานท่ีเผามูลฝอยท่ัวไปเพื่อจัดเป็น
พื้นท่ีส าหรับปลูกต้นไม้ ถนน รางระบายน้ าผิวดิน เพื่อลดปัญหาด้านทัศนียภาพจากการเผาและปัญหากล่ิน
รบกวน 
 (๔) ต้องเผามูลฝอยท่ัวไปท่ีอุณหภูมิไม่ต่ ากว่าแปดร้อยห้าสิบองศาเซลเซียส และมีระบบ
ควบคุมคุณภาพอากาศท่ีปล่อยออกจากปล่องเตาเผามูลฝอยท่ัวไปให้ได้มาตรฐานควบคุมการปล่อยท้ิงอากาศ
เสียจากเตาเผามูลฝอยตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
 (๕) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค ฝุ่นละออง กล่ิน เสียง ความส่ันสะเทือน หรือ
การด าเนินการท่ีอาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญ หรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
 (๖) มีการบ าบัดน้ าเสียจากระบบก าจัด และน้ าเสียใด ๆ ท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นภายในสถานท่ี
ก าจัดใหไ้ด้มาตรฐานตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
 (๗) มีพื้นท่ีส าหรับเก็บเถ้าหนักท่ีมีการป้องกันผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และมีระบบในการ
น าเถ้าหนักไปก าจัดเป็นประจ า โดยใช้วิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ท่ีมีการ
ป้องกันน้ าชะขี้เถ้าปนเป้ือนแหล่งน้ าผิวดินและใต้ดิน หรือมีระบบการน าเถ้าหนักไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น 
 (๘) มีพื้นท่ีส าหรับเก็บเถ้าลอยท่ีมีการป้องกันผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และมีระบบในการ
น าเถ้าลอยออกไปก าจัดเป็นประจ า โดยใช้วิธีการฝังกลบอย่างปลอดภัย (Secured Landfill) ตามกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้อง หรือมีระบบการน าเถ้าลอยไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น 
  ข้อ ๒๙ การหมักท าปุ๋ยและการหมักท าก๊าซชีวภาพ ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องผลการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ 
ดังต่อไปนี้ 
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 (๑) มีสถานท่ีต้ังเหมาะสม 
 (๒) มีระบบคัดแยกมูลฝอยท่ัวไปเพื่อน ามาหมักท าปุ๋ยหรือท าก๊าซชีวภาพ ซึ่งอาจมีอาคารท่ี
มีขนาดพื้นท่ีเหมาะสม และมีการระบายอากาศและแสงสว่างท่ีเพียงพอต่อการคัดแยกดังกล่าว 
 (๓) มีระบบบ าบัดกล่ินจากมูลฝอยท่ัวไปภายในอาคารคัดแยกมูลฝอยท่ัวไป 
 (๔) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค ฝุ่นละออง กล่ิน เสียง ความส่ันสะเทือน หรือ
การด าเนินการท่ีอาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญ หรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
 (๕) มูลฝอยท่ัวไปจากการคัดแยกส่วนท่ีหมักท าปุ๋ยหรือหมักท าก๊าซชีวภาพไม่ได้ ต้องมี
ระบบก าจัด หรือส่งไปก าจัดโดยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลหรือการเผาในเตาเผา หรืออาจมีการน้ า
มูลฝอยท่ัวไปท่ีน ากลับมาใช้ใหม่ได้ไปใช้ประโยชน์ 
 (๖) ต้องบ าบัดน้ าชะมูลฝอยท่ัวไป น้ าเสียจากสถานท่ีคัดแยก และสถานท่ีหมักท าปุ๋ยหรือ
ท าก๊าซชีวภาพให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
 (๗) กรณีหมักท าก๊าซชีวภาพ บ่อหมักต้องเป็นระบบปิด มีการน าก๊าซชีวภาพไปใช้
ประโยชน์ และมีระบบเผาก๊าซท้ิงกรณีระบบการใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพหยุดการท างาน 
  ข้อ ๓๐ การก าจัดแบบผสมผสานโดยใช้วิธีการก าจัดมูลฝอยท่ัวไปมากกว่าหนึ่งวิธี ต้อง
ด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะของแต่ละวิธีท่ีก าหนดตามข้อบัญญัตินี้ 

 
หมวด ๓ 

ใบอนุญาต 
------------------------------- 

  ข้อ ๓๑ ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการรับท าการขน หรือก าจัดมูลฝอยท่ัวไป โดยท าเป็นธุรกิจ
หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  ข้อ ๓๒ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ด ากิจการรับท าการขน หรือก าจัดมูลฝอยท่ัวไปโดยท าเป็นธุรกิจ
หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตราชการส่วนท้องถิ่น จะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาต
ตามแบบท่ีก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 
 (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัว (ประชาชน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจฯ) 
 (๒) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
 (๓) อื่นๆ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ประกาศก าหนดและเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบ 
  ข้อ ๓๓ เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อด าเนินการ หากไม่สามารถด าเนินการได้ในขณะนั้น ให้
จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีก าหนด โดยให้
เจ้าหน้าท่ีและผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
  เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าส่ังไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้
ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามท่ีก าหนดใน
ข้อบัญญัตินี้ 
  ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าส่ังไม่
อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกินสิบห้าวันแต่
ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนส้ินก าหนดเวลาตามวรรค
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สองหรือตามท่ีได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ท้ังนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ให้
แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส าเนา
แจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง 
  ข้อ ๓๔ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้า(หรือตามท่ีเห็นสมควร)วันนับแต่
วันท่ีได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นทราบแล้ว 
  ข้อ ๓๕ บรรดาใบอนุญาตท่ีออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันท่ีออกใบอนุญาต 
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น 
  การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะส่ังไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
  ข้อ ๓๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย 
ณ สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 
  ข้อ ๓๗ ในกรณี ท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระท่ีส าคัญ ให้ ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือ
ช ารุด ตามแบบท่ีก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
  การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
 (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการแจ้ง
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีแห่งท้องท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
 (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระท่ีส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทน
ใบอนุญาตน าใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
  ข้อ ๓๘ ในกรณีท่ีปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้
ในใบอนุญาตในเรื่องท่ีก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอ านาจส่ังพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาท่ีเห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 
  ข้อ ๓๙ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับ
ใบอนุญาต 
 (๑) ถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตต้ังแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุท่ีจะต้องถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตอีก 
 (๒) ต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕ 
 (๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕ กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องท่ีก าหนดไว้เกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการตามท่ีได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิด
อันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ท่ีเหมาะสมกับการด ารง
ชีพของประชาชน 
  ข้อ ๔๐ ค าส่ังพักใช้ใบอนุญาตและค าส่ังเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบในกรณีท่ีไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าส่ังดังกล่าว ให้ส่งค าส่ังโดยทาง
ไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดค าส่ังนั้นไว้ในท่ีเปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของผู้รับ
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ใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าส่ังแล้วต้ังแต่เวลาท่ีค าส่ังไปถึง หรือวันปิดค าส่ัง 
แล้วแต่กรณี 
  ข้อ ๔๑ ผู้ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันท่ีถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 
 

หมวด ๔ 
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 
------------------------------- 

  ข้อ ๔๒ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใดๆ ซึ่งอยู่ในเขตพื้นท่ีการให้บริการขน
มูลฝอยท่ัวไปของราชการส่วนท้องถิ่น หรือเขตพื้นท่ีท่ีราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้บุคคลอื่นด า เนินการแทน
จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการขนและก าจัดมูลฝอยท่ัวไปแก่ราชการส่วนท้องถิ่นตามอัตราท่ีก าหนดไว้
ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
  ข้อ ๔๓ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีก าหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาตส าหรับกรณีท่ีเป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ
ส าหรับกรณีท่ีเป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาท่ียังด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายใน
เวลาท่ีก าหนด ให้ช าระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียม ท่ีค้างช าระ เว้นแต่ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
  ในกรณีท่ีผู้มีหน้าท่ีต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกิน
กว่าสองครั้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจส่ังให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจ านวน 
  ข้อ ๔๔ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของราชการส่วน
ท้องถิ่น 

หมวด ๕ 
บทก าหนดโทษ 

------------------------------- 
  ข้อ ๔๕ ผู้ใดฝ่าฝืนค าส่ังของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามท่ี
ก าหนดไว้ในบทก าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 

 ประกาศ   ณ   วันท่ี   เดือน   พ.ศ.    
 
    (ลงช่ือ) 
                 (นางจันทิมา  โกสินทร์รักษา) 
                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก ้
    เห็นชอบ 
 
(ลงช่ือ) 
 (นายณัชวันก์   อัลภาชน์  เตชะเสน) 
                    นายอ าเภอสูงเนิน 
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อัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.    

ล าดับ รายการ อัตรา 
ค่าธรรมเนียม 

๑ ค่าขนมูลฝอยทั่วไป  
 ก. ค่าขนมูลฝอยท่ัวไป เป็นรายเดือน  
 ๑. กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน ๒๐ ลิตร                                      เดือนละ ๒๐ 
 ๒. กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร ให้คิด        เดือนละ 

    เป็นหน่วยทุกๆ ๒๐ ลิตร ในอัตราต่อหน่วย   
    (เศษไม่เกิน ๑๐ ลิตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย เศษเกิน ๑๐ ลิตร ให้คิด 
    เป็นหนึ่งหน่วย) 

๒๐ 

 ๓. กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตรแต่ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร       เดือนละ ๑,๐๐๐  
 ๔. กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตรให้คิดเป็นหน่วย ทุกๆ      เดือนละ 

    ๑ ลูกบาศก์เมตร ในอัตราต่อหน่วย  
    (เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คิดเป็นครึ่งหน่วยเศษเกินครึ่ง 
    ลูกบาศก์เมตร ให้ คิดเป็นหนึ่งหน่วย) 

๑,๐๐๐  

 ข. ค่าขนมูลฝอยท่ัวไป เป็นครั้งคราว  
 ๑. กรณีท่ีมีปริมาณไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร                                             ครั้งละ ๑๐๐ 
 ๒. กรณีท่ีมีปริมาณเกิน ๕๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร               ครั้งละ ๑๐๐ 
 ๓. กรณีท่ีมีปริมาณเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหน่วย ทุกๆ              เดือนละ 

    ๑ ลูกบาศก์เมตรในอัตราต่อหน่วย  
    (เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วยเศษเกินครึ่ง 
    ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย) 

๒๐๐ 

๒ ค่าก าจัดมูลฝอยทั่วไป  
 ก. ค่าก าจัดมูลฝอยท่ัวไป เป็นรายเดือน  
 ๑. กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน ๒๐ ลิตร                                      เดือนละ ๑๐๐ 
 ๒. กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร ให้คิด        เดือนละ 

    เป็นหน่วยทุกๆ ๒๐ ลิตร ในอัตราต่อหน่วย  (เศษไม่เกิน ๑๐ ลิตร 
    ให้คิดเป็นครึ่งหน่วยเศษเกิน ๑๐ ลิตร ให้คิดเป็นหนึ่งหนว่ย) 

๑๐๐ 

 ๓. กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร      เดือนละ ๕,๐๐๐ 
 ๔. กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหน่วยทุกๆ      เดือนละ 

    ๑  ลูกบาศก์เมตร  ในอัตราต่อหน่วย (เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้ 
    คิดเป็นครึ่งหน่วยเศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย 

๕,๐๐๐ 

 ข. ค่าก าจัดมูลฝอยท่ัวไป เป็นครั้งคราว  
 ๑. กรณีท่ีมีปริมาณไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร                                            หน่วยละ ๒๐๐ 
 ๒. กรณีท่ีมีปริมาณเกิน ๕๐๐ ลิตรแต่ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร               หน่วยละ ๕๐๐ 
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ล าดับ รายการ อัตรา 
ค่าธรรมเนียม 

 ๓. กรณีท่ีมีปริมาณเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตรให้คิดเป็นหน่วย ทุกๆ              หน่วยละ 
    ๑ ลูกบาศก์เมตรในอัตราต่อหน่วย(เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร  
    ให้คิดเป็นครึ่งหน่วยเศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย) 

๕๐๐ 

๓ ค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตด าเนนิกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัด 
มูลฝอยทั่วไปโดยท าเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 

 

 ก. รับท าการขนมูลฝอยท่ัวไป                                                     ฉบับละ ฉบับละ  ๓,๐๐๐ บาท ๕,๐๐๐ 
 ข. รับท าการก าจัดมูลฝอยท่ัวไป                                                  ฉบับละ ๕,๐๐๐ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
(ร่าง)  

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

เร่ือง  ควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.   
 

----------------------------------------- 
 

หลักการ 
 

ปรับปรุงข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมสถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 
 

เหตุผล 
 

   โดยท่ีการด าเนินกิจการสถานทจ าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารท่ีไม่ถูกต้องด้วย
สุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน และก่อให้เกิดมลพิษต่อส่ิงแวดล้อมอีกด้วย สมควร
ก าหนดสุขลกัษณะในการด าเนินกิจการสถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร หลกัเกณฑ์การอนุญาต
ใหด้ าเนินกิจการสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร และสถานท่ีสะสมอาหาร หลักเกณฑ์การแจ้งเพื่อขอหนังสือรับรองการ
แจ้งให้ด าเนินกิจการสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร และสถานท่ีสะสมอาหาร และอัตราคา่ธรรมเนียมการออก
ใบอนุญาตและการออกหนังสือรับรองการแจ้งใหด าเนินกิจการสถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 
จึงตราข้อบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



(ร่าง) 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก ้

เรื่อง การควบคุมสถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.   
----------------------------------------- 

โดยท่ีเป็นการสมควรให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมสถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานท่ี
สะสมอาหาร  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ 
มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  และ
นายอ าเภอสูงเนิน จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ เรื่อง การ
ควบคุมสถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ.  ”  

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  ต้ังแต่วันถัดจาก
วันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิก ข้อบัญญัติต าบลหนองตะไก้ เรื่อง การควบคุมสถานท่ีจ าหน่ายอาหารและ
สถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๖    
 บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือค าส่ังอื่นใดในส่วนท่ีได้ตราไว้แล้วก่อนข้อบัญญัตินี้ 
ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้  
“สถานท่ีจ าหน่ายอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานท่ี หรือบริเวณใด ๆ ท่ีมิใช่ท่ีหรือทาง

สาธารณะ ท่ีจัดไว้เพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนส าเร็จล าหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้ทันที ท้ังนี้ ไม่
ว่าจะเป็น การจ าหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้ส าหรับการบริโภค ณ ท่ีนั้น หรือน าไปบริโภคท่ีอื่นก็ตาม  

“สถานท่ีสะสมอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานท่ี หรือบริเวณใด ๆ ท่ีมิใช่ท่ีหรือทาง
สาธารณะท่ีจัดไว้ ส าหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือของแห้งหรืออาหารให้รูปลักษณะอื่นใด ซึ่งผู้ซื้อ
ต้องน าไปท าประกอบ หรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง   

“อาหารสด” หมายความว่า อาหารประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ และของอื่น ๆ ท่ีมีสภาพ
เป็นของสด  

“อาหารประเภทปรุงส าเร็จ” หมายความว่า อาหารท่ีได้ผ่านการท า ประกอบหรือปรุงส าเร็จ
พร้อมท่ีจะรับประทานได้ รวมทั้งของหวานและเครื่องด่ืมชนิดต่าง ๆ   

“อาหารแห้ง” หมายความว่า อาหารท่ีผ่านกระบวนการท าให้แห้งโดยการอบ รมควัน ตาก
แห้ง หรือวิธีการ อื่นใด เพื่อลดปริมาณความช้ืนท่ีมีอยู่ในอาหารลงและเก็บรักษาไว้ได้นานขึ้น  

“เครื่องปรงุรส” หมายความวา่ ส่ิงท่ีใช้ในกระบวนการปรงุอาหารให้มีรปูแบบ รสชาติ กล่ิน 
รส ชวนรับประทาน เช่น เกลือ น้ าปลา น้ าส้มสายชู ซอส ผงชูรส รวมทั้งเครื่องเทศ สมุนไพร มัสตาร์ด เป็นต้น  

“วัตถุเจือปนอาหาร” หมายความว่า วัตถุท่ีตามปกติมิได้ใช้เป็นอาหารหรือเป็นส่วนประกอบท่ี
ส าคัญของ อาหาร ไม่ว่าวัตถุนั้นจะมีคุณค่าทางอาหารหรือไม่ก็ตาม แต่ใช้เจือปนในอาหารเพื่อประโยชน์ทาง
เทคโนโลยีการผลิต การแต่งสีอาหาร การปรุงแต่งกล่ินรสอาหาร การบรรจุการเก็บรักษา หรือการขนส่ง ซึ่งมี
ผลต่อคณุภาพหรือมาตรฐาน หรือลักษณะของอาหาร ท้ังนี้ให้หมายความรวมถึงวัตถุท่ีมิได้เจือปนในอาหาร แต่
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มีภาชนะบรรจุไว้เฉพาะแล้วใส่รวมอยู่กับอาหารเพื่อประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นด้วย เช่น วัตถุกันช้ืน วัตถุดูด
ออกซิเจน เป็นต้น 

ความในวรรคหนึ่ง ไม่รวมถึงสารอาหารท่ีเติมเพื่อเพิ่มหรือปรับให้คงคุณค่าทางโภชนาการของ
อาหาร เช่น โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต วิตามิน เกลือแร่   

“ผู้สัมผัสอาหาร” หมายความว่า บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับอาหารต้ังแต่กระบวนการเตรียม ปรุง 
ประกอบ จ าหน่ายและเสิร์ฟอาหาร รวมถึงการล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์  

“ผู้ประกอบกิจการ” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง
การแจ้ง จัดต้ังสถานท่ีจ าหน่ายอาหารและให้หมายความรวมถึงผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้ควบคุม ก ากับ ดูแล การ
ด าเนินการ ของสถานท่ีจ าหน่ายอาหารนั้น   

“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  
“เจ้าพนักงานสาธารณ สุข” หมายความว่า เจ้าพนั กงานซึ่ งได้รับการแต่ง ต้ั งจาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง สาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
ข้อ ๕ ใหน้ายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  เป็นผู้รักษาการใหเ้ป็นไปตามข้อบญัญัติ

นี้และให้ มีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าส่ังเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
หมวด ๑ 

  บทท่ัวไป 
------------------------------- 

 ข้อ ๖ ผู้ด าเนินกิจการสถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารต้องด าเนินการให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดตามขอ้บญัญัตินี้รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวง
ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  

หมวด ๒ 
สุขลักษณะในการด าเนินกิจการสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร 

------------------------------- 
ส่วนท่ี ๑ 

สถานท่ีและสุขลักษณะของบริเวณท่ีใช้ท า ประกอบหรือปรุงอาหาร 
ท่ีใช้จ าหน่ายอาหาร และท่ีจัดไว้ส าหรับบริโภคอาหาร 

 ข้อ ๗ สถานท่ีและบริเวณท่ีใช้ท า ประกอบหรือปรุงอาหาร ท่ีใช้จ าหน่ายอาหาร และท่ีจัดไว้
ส าหรับบริโภค อาหารต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้  

(๑) พื้นบริเวณท่ีใช้ท า ประกอบ ปรุงอาหารต้องท าด้วยวัสดุแข็งแรง สะอาด ไม่ช ารุด และท า
ความสะอาดง่าย  

(๒) กรณีท่ีมีผนัง หรือเพดานต้องท าด้วยวัสดุแข็งแรง สะอาด ไม่ช ารุด 
(๓) มีการระบายอากาศเพียงพอ และในกรณท่ีสถานท่ีจ าหน่ายอาหารเข้าข่ายสถานท่ี

สาธารณะตามกฎหมาย ว่าด้วยการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่  

(๔) มีความเข้มของแสงสว่างเพียงพอตามความเหมาะสมในแต่ละบริเวณ   
(๕) มีท่ีล้างมือและอุปกรณ์ส าหรับล้างมือท่ีถูกสุขลักษณะ  
(๖) โต๊ะท่ีใช้เตรียม ปรุงอาหาร หรือท่ีจ าหน่ายอาหาร สูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร 

และท าด้วยวัสดุ ท่ีท าความสะอาดง่าย มีสภาพดี  
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(๗) โต๊ะเก้าอี้ท่ีจัดไว้ส าหรับบริโภคอาหารท าด้วยวัสดุแข็งแรง สะอาด ไม่ช ารุด  
(๘) น้ าใช้เป็นน้ าประปา ยกเว้นกรณีท่ีไม่มีน้ าประปาให้ใชน้ าท่ีมีคุณภาพเทียบเท่าน้ าประปา

หรือเป็นไปตาม ค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  
(๙) ภาชนะบรรจุน้ าใช้ต้องสะอาด ปลอดภัย และสภาพดี  
ข้อ ๘ สถานท่ีจ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับมลูฝอย โดยมีถังรองรับมลูฝอยท่ีม่่

สภาพดีไม่รั่วซึม ไม่ดูดซับน้ า มีฝาปิดมิดชิด แยกเศษอาหารจากมูลฝอยประเภทอื่น และต้องดูแลรักษาความ
สะอาดถังรองรับมลูฝอย และบริเวณโดยรอบตัวถังรองรับมลูฝอยอย่างสม่ าเสมอ ท้ังนี้ การจัดการเกี่ยวกับมลู
ฝอยและถงัรองรับมลูฝอยใหเ้ป็นไป ตามข้อก าหนดของท้องถิ่นเรื่องการจัดการมูลฝอย  

ข้อ ๙ สถานท่ีจ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับส้วมดังต่อไปนี้  
(๑) ต้องจัดให้มีหรือจัดหาห้องส้วมที่มีสภาพดี พร้อมใช้ ไว้บริการ และมีจ านวนเพียงพอ   
(๒) ห้องส้วมต้องสะอาด มีการระบายอากาศท่ีดี มีแสงสว่างเพียงพอ   
(๓) มีอ่างล้างมือท่ีถูกสุขลักษณะและมีอุปกรณ์ส าหรับล้างมือจ านวนเพียงพอ   
(๔) ห้องส้วมต้องแยกเป็นสัดส่วน โดยประตูไม่เปิดโดยตรงสู่บริเวณท่ีเตรียม ท า ประกอบ 

ปรงุอาหาร ท่ีเก็บ ท่ีจ าหน่ายและท่ีบริโภคอาหาร ท่ีล้างและท่ีเก็บภาชนะอุปกรณ์ เว้นแต่จะมีการจัดการห้อง
ส้วมให้สะอาดอยู่เสมอ และมีฉากปิดกั้นท่ีเหมาะสม ท้ังนี้ ประตูห้องส้วมต้องปิดตลอดเวลา  

ข้อ ๑๐ จัดให้มีมาตรการ อปุกรณ์ หรือเครื่องมือส าหรับป้องกันอัคคีภัยจากการใช้เช้ือเพลิงใน
การท า ประกอบ ปรุงอาหาร 

ส่วนท่ี ๒ 
สุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการท า ประกอบ ปรุง การเก็บรักษาและการจ าหน่ายอาหาร 

ข้อ ๑๑ สถานท่ีจ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารสดตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
(๑) อาหารสดท่ีน ามาประกอบ และปรุงอาหารต้องเป็นอาหารสดท่ีมีคุณภาพดี สะอาด และ

ปลอดภัย ต่อผู้บริโภค  
(๒) อาหารสดต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิท่ีเหมาะสม และเก็บเป็นสัดส่วน มีการปกปิด ไม่วาง

บนพื้น หรือบริเวณท่ีอาจท าให้อาหารปนเป้ือนได้   
ข้อ ๑๒ สถานท่ีจ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารแห้ง อาหารในภาชนะบรรจุท่ี

ปิดสนิท เครื่องปรุงรส และวัตถุเจือปนอาหาร ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้   
(๑) อาหารแห้งต้องสะอาด ปลอดภัย ไม่มีการปนเป้ือนและมีการเก็บอย่างเหมาะสม 
(๒) อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท เครื่องปรงุรส วัตถุเจือปนอาหาร และส่ิงอื่นท่ีน ามาใช้ใน

กระบวนการ ประกอบหรือปรุงอาหารต้องปลอดภัย ได้มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร  
ข้อ ๑๓ สถานท่ีจ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารประเภทปรุงส าเร็จตาม

หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้  
(๑) อาหารประเภทปรุงส าเร็จต้องเก็บในภาชนะท่ีสะอาด ปลอดภัย และมีการป้องกันการ

ปนเป้ือน วางสูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร  
(๒) มีการควบคุมคุณภาพอาหารประเภทปรุงส าเร็จให้สะอาด ปลอดภัยส าหรับการบริโภค

ตามชนิด ของอาหาร   
ข้อ ๑๔ น้ าด่ืมและเครื่องด่ืมท่ีใช้ในสถานท่ีจ าหน่ายอาหารต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตาม

กฎหมายว่า ด้วยอาหาร บรรจุในภาชนะท่ีสะอาด มีการปกปิด และป้องกันการปนเป้ือน วางสูงจากพื้นอย่าง
น้อย ๖๐ เซนติเมตร ในกรณีท่ีเป็นน้ าด่ืมหรือเครื่องด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท ต้องวางสูงจากพื้นอย่างน้อย 
๑๕ เซนติเมตร และต้องท าความสะอาดพื้นผิวภายนอกของภาชนะบรรจุให้สะอาดก่อนน ามาให้บริการ  
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ข้อ ๑๕ สถานท่ีจ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับน้ าแข็งตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
(๑) ใช้น้ าแข็งท่ีสะอาด มีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร  
(๒) เก็บในภาชนะท่ีสะอาด สภาพดี มีฝาปิด วางสูงจากพื้นอย่างน้อย ๑๕ เซนติเมตร ปาก

ขอบภาชนะ สงูจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร ไม่วางในบริเวณท่ีอาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนและต้องไม่
ระบายน้ าจากถงัน้ าแข็ง ลงสู่พื้นบริเวณท่ีวางภาชนะ  

(๓) ใช้อุปกรณ์ท่ีสะอาด มีด้าม ส าหรับคีบหรือตักน้ าแข็งโดยเฉพาะ  
(๔) ต้องไม่น้ าอาหาร หรือส่ิงของอย่างอื่นไปแช่รวมกับน้ าแข็งส าหรับบริโภค  
ข้อ ๑๖ สถานท่ีจ าหน่ายอาหารซึ่งมีท่ีจัดไว้ส าหรับบริโภคอาหาร ต้องจัดให้มีช้อนกลาง

ส าหรับอาหาร ท่ีรับประทานร่วมกัน   
ข้อ ๑๗ สถานท่ีจ าหน่ายอาหารต้องจัดเก็บสารเคมี สารท าความสะอาด วัตถุมีพิษ หรือวัตถุท่ี

อาจเป็น อันตรายต่ออาหารและการน าอาหารมาบริโภค แยกบริเวณเป็นสัดส่วนต่างหากไม่ปะปนกับอาหาร 
ต้องติดฉลาก และป้ายให้เห็นชัดเจนพร้อมท้ังมีค าเตือนและค าแนะน าเมือ่เกดิอบุติภัยจากสารดังกล่าว กรณีท่ีมี
การเปล่ียนถ่ายสารเคมี จากภาชนะบรรจุเดิม  ห้ามน าภาชนะบรรจุสารเคมี สารท าความสะอาด วัตถุมีพิษ 
หรือวัตถุท่ีอาจเป็นอันตรายต่ออาหาร และการน าอาหารมาบริโภคมาใช้บรรจุอาหาร และห้ามนาภาชนะบรรจุ
อาหารมาใช้บรรจุสารเคมีสารท าความสะอาด วัตถุมีพิษ หรือวัตถุท่ีอาจเป็นอันตรายต่ออาหารและการน า
อาหารมาบริโภคโดยเด็ดขาด 

ส่วนท่ี ๓  
สุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องใช้อื่น ๆ และน้ าใช้ 

   ข้อ ๑๘ สถานท่ีจ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับภาชนะบรรจุอาหาร อุปกรณ์ และ
เครื่องใช้ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  

(๑) ภาชนะบรรจุอาหาร อุปกรณ์และเครื่องใช้ต่าง ๆ ต้องสะอาดและท าจากวัสดุท่ีปลอดภัย 
เหมาะสม กับอาหารแต่ละประเภท มีสภาพดี ไม่ช ารุดและมีการป้องกันการปนเป้ือนท่ีเหมาะสม 

(๒) มีการจัดเก็บภาชนะบรรจุอาหาร อุปกรณ์ และเครื่องใช้ไว้ในท่ีสะอาด โดยวางสูงจากพื้น
อย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร และมีการปกปิดหรือป้องกันการปนเป้ือนท่ีเหมาะสม  

(๓) ตู้เย็น ตู้แช่ หรืออุปกรณ์เก็บรักษาคุณภาพอาหารด้วยความเย็นอื่น  ๆ ต้องสะอาด มี
สภาพดี ไม่ช ารุด มีประสิทธิภาพเหมาะสมในการเก็บรักษาคุณภาพอาหาร   

(๔) ตู้อบ เตาอบ เตาไมโครเวฟ อุปกรณ์ประกอบหรือปรุงอาหารด้วยความร้อนอื่น  ๆ หรือ
อุปกรณ์เตรียม อาหาร ต้องสะอาด มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สภาพดี ไม่ช ารุด  

ข้อ ๑๙ สถานท่ีจ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกบัการท าความสะอาดภาชนะบรรจุ
อาหาร อปุกรณ์ และเครื่องใช้ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้  

(๑) ภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ท่ีรอการท าความสะอาด ต้องเก็บในท่ีท่ีสามารถป้องกัน
สัตว์และแมลง น าโรคได้  

(๒) ท าความสะอาดภาชนะ อปุกรณ์และเครื่องใช้ให้สะอาด ด้วยวิธีการตามหลักสุขาภิบาล
อาหารและใช้ สารท าความสะอาดท่ีเหมาะสม โดยปฏิบัติตามค าแนะน าการใช้สารท าความสะอาดนั้น ๆ จาก
ผู้ผลิต  

ส่วนท่ี ๔ 
สุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร 

 ข้อ ๒๐ ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
ดังต่อไปนี้  
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(๑) ต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่เป็นโรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือไม่เป็น
พาหะน าโรคติดต่อ ได้แก่ อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย บิด ไขสุ้กใส หัด คางทูม วัณโรคในระยะอันตราย โรค
เรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีน่ารังเกียจแก่สังคม โรคผิวหนังท่ีน่ารังเกียจ ไวรัสตับ
อักเสบชนิดเอ ไข้หวัดใหญ่รวมถึงไข้หวัดใหญ่ ท่ีติดต่อมาจากสัตว์ และโรคอื่น ๆ ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข หากเจ็บป่วยต้องหยุดปฏิบัติงานและรักษาตัวให้หายก่อนจึง
กลับมาปฏิบัติงานต่อไป   

(๒) ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์ วิธีการท่ีรัฐมนตรี
ก าหนด  

(๓) ผู้สัมผัสอาหารต้องแต่งกายสะอาด และเป็นแบบท่ีสามารถป้องกันการปนเป้ือนสู่อาหาร
ได้   

(๔) ผู้สัมผัสอาหารต้องล้างมือและปฏิบัติตนในการเตรียม ปรุง ประกอบ จ าหน่ายและเสิร์ฟ
อาหาร ให้ถูกสุขลักษณะ และไม่กระท าการใด ๆ ท่ีจะท าให้เกิดการปนเป้ือนต่ออาหารหรือก่อให้เกิดโรคได้   

(๕) ต้องปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามค าส่ังเจ้าพนักงานท้องถิน่โดยค าแนะน าของ
เจ้าพนักงาน สาธารณสุข 

ส่วนท่ี ๕ 
การป้องกันมิให้เกิดเหตุร าคาญและการป้องกันโรคติดต่อ 

 ข้อ ๒๑ สถานท่ีจ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับน้ าเสียดังต่อไปนี้  
(๑) ต้องมีการระบายน้ าได้ดี ไม่มีน้ าขัง และไม่มีเศษอาหารตกค้าง  
(๒) ต้องมีการแยกเศษอาหารและไขมันไปก าจัดก่อนระบายน้ าท้ิงออกสู่ระบบระบายน้ าและ

น้ าท้ิงต้องได้ มาตรฐานตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
ข้อ ๒๒ สถานท่ีจ าหน่ายอาหารต้องไม่ก่อให้เกิดเหตุร าคาญ   
ข้อ ๒๓ สถานท่ีจ าหน่ายอาหารต้องจัดให้มีการป้องกันควบคุมสัตว์และแมลงน าโรค รวมถึง

สัตว์เล้ียงตาม ท่ีรัฐมนตรีก าหนด 
ส่วนท่ี ๖  

การป้องกันอัคคีภัยและอันตราย 
ข้อ ๒๔ ห้ามใช้ก๊าซหุงต้มเป็นเช้ือเพลิงในการท า ประกอบ หรือปรุงอาหารบริเวณโต๊ะ

รับประทานอาหาร ในสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร   
ข้อ ๒๕ ห้ามใช้เมทานอลหรือเมทลิแอลกอฮอล์เป็นเช้ือเพลิงในการท า ประกอบ ปรงุ หรือ 

อุน่อาหารในสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร เว้นแต่เปน็การใช้แอลกอฮอล์แข็งส าหรับใช้เปน็เช้ือเพลิง ท้ังนี้ ผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวต้องได้รับมาตรฐาน ตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 

หมวด ๓ 
สุขลักษณะในการด าเนินกิจการสถานท่ีสะสมอาหาร 

------------------------------- 
ข้อ ๒๖ ผู้จัดต้ังสถานท่ีสะสมอาหารต้องจัดสถานท่ีตลอดจนส่ิงอื่นท่ีใช้ในการประกอบกิจการ

ให้ถูกต้อง ด้วยสุขลักษณะและเงื่อนไขตามลักษณะของกิจการ ดังต่อไปนี้   
(๑) ต้ังอยู่ห่างจากบริเวณท่ีน่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น ท่ีฝัง เผา หรือเก็บศพ ท่ีเทท้ิงส่ิง

ปฏิกูล ท่ีเล้ียงสัตว์ หรือท่ีอืน่ใดท่ีเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร 
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เวน้แต่สามารถ ปรับปรุงสถานท่ีให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือค าส่ัง
ของเจ้าพนักงาน ท้องถิ่น  

(๒) พื้นท าด้วยวัสดุถาวร ท าความสะอาดง่าย  
(๓) จัดให้มีระบบการระบายน้ าอย่างเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ  
(๔) จัดให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ  
(๕) จัดให้มีส้วมที่เพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ  
(๖) จัดให้มีท่ีรองรับมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลท่ีเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ  
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ค าส่ัง

ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
หมวด ๔ 

ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง 
------------------------------- 

ส่วนท่ี ๑ 
ใบอนุญาต 

 ข้อ ๒๗ ผู้ใดจะจัดต้ังสถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพื้นท่ีใด
ซึ่งมีพื้นท่ีเกิน สองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น   

ข้อ ๒๘ ผู้ใดประสงค์จะขอจัดต้ังสถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารในอาคาร
หรือพื้นท่ีใด ซึ่งมีพื้นท่ีเกินสองร้อยตารางเมตรจะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีก าหนดไว้ท้ายข้อบญัญัติ
นี้ พรอ้มกับเอกสาร และหลักฐานดังต่อไปนี้  
  (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัว (ประชาชน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจฯ) 
  (๒) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

(๓) อื่น ๆ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ประกาศก าหนดและเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบ 

ข้อ ๒๙ เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจสอบ ความถูกต้องของค าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้เจ้า
พนักงานท้องถิน่ แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อด าเนินการ หากไม่สามารถด าเนินการได้ในขณะนั้น ให้
จัดท าบันทึกความบกพร่อง และรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีก าหนด โดยให้
เจ้าหน้าท่ีและผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย   

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าส่ังไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตผุลให้
ผู้ขออนุญาต ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามท่ีก าหนดใน
ข้อบัญญัตินี้  

ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าส่ังไม่
อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกินสิบห้าวันแต่
ต้องมีหนังสือแจ้ง การขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนส้ินก าหนดเวลาตามวรรค
สองหรือตามท่ีขยายเวลาไว้ แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ท้ังนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้ง
เป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอทราบถึง เหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส าเนาแจ้ง 
ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง  
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ข้อ ๓๐ ผู่้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน (หรือตามท่ีเห็นสมควร) นับแต่
วันท่ีได้รับหนังสือ แจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว   

ข้อ ๓๑ บรรดาใบอนุญาตท่ีออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันท่ีออกใบอนุญาต 
และให้ใช้ได้ เพียงในเขตอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้เท่านั้น  

การขอตอ่อายใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ เมือ่ได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียม แล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะส่ังไม่ต่ออายุใบอนุญาต  

ข้อ ๓๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย 
ณ สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ข้อ ๓๓ ในกรณี ท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระท่ีส าคัญ ให้ ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตยื่นค าขอ รับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือ
ช ารุด ตามแบบท่ีก าหนดไว้ ท้ายข้อบัญญัตินี้  

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้  

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบนัทกึการแจ้ง
ความต่อพนักงาน เจ้าหน้าท่ีแห่งท้องท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(๒) ในกรณีท่ีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระท่ีส าคัญให้ ผู้ยื่นค าขอรับใบแทน
ใบอนุญาตน าใบอนุญาต เดิมเท่าท่ีเหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย  

ข้อ ๓๔ ในกรณีท่ีปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามบท แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้
ในใบอนุญาต ในเรื่องท่ีก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอ านาจ ส่ังพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาท่ีเห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน  

ข้อ ๓๕ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับ
ใบอนุญาต  

(๑) ถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตต้ังแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุท่ีจะต้องถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตอีก  
(๒) ต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 

๒๕๓๕  
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขท่ีระบไว้ในใบอนุญาตในเรื่องท่ีก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบ
กิจการตามท่ีได้รับใบอนุญาต ตามข้อบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตราย
อยา่งร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ท่ีเหมาะสมกับการด ารงชีพของ
ประชาชน  

ข้อ ๓๖ ค าส่ังพักใช้ใบอนุญาตและค าส่ังเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีท่ีไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าส่ังดังกล่าว ให้ส่งค าส่ังโดยทาง
ไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดค าส่ังนั้นไว้ในท่ีเปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของผู้รับ
ใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าส่ังแล้วต้ังแต่เวลาท่ีค าส่ังไปถึง หรือวันปิดค าส่ัง 
แล้วแต่กรณี  

ข้อ ๓๗ ผู้ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิก
ถอนใบอนุญาต อีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันท่ีถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  
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ส่วนท่ี ๒ 
หนังสือรับรองการแจ้ง 

ข้อ ๓๘ ผู้ใดจะจัดต้ังสถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพื้นใดซึ่งมี
พื้นท่ีไม่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อขอรับ
หนังสือรับรองการแจ้งก่อนการจัดต้ัง  

ข้อ ๓๙ ผู้ใดประสงค์จะขอจัดต้ังสถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารในอาคาร
หรือพื้นท่ีใด ซึ่งมีพื้นท่ีไม่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดจะต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามแบบท่ีก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 
  (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัว (ประชาชน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจฯ) 
  (๒) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

(๓) อื่น ๆ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ประกาศก าหนดและเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบ 

ข้อ ๔๐ เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้ง ให้ออกใบรับแก่ผู้แจ้งเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการ
ประกอบกิจการ ตามท่ีแจ้งได้ช่ัวคราวในระหว่างเวลาท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นยังมิได้ออกหนังสือรับรองการแจ้ง 

ใหเ้จ้าพนักงานท้องถิน่ตรวจการแจ้งใหถู้กตอ้งตามแบบท่ีก าหนดในขอ้บญัญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง 
ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ออกหนังสือรับรองการแจ้งใหผู้้แจ้งภายในเจ็ดวันท าการนับ
แต่วนัท่ีได้รับแจ้ง  

ในใบรับแจ้งหรือหนังสือรับรองการแจ้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะก าหนดเงื่อนไขให้ผู้แจ้งหรือผ่้
ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้ ในกรณีท่ีการแจ้งไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นแจ้งให้ผู้แจ้งทราบเพื่อด าเนินการแก้ไข หรือเพิ่มเติม หากไม่สามารถด าเนินการได้ในขณะนั้น 
ให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐาน ยื่นเพิ่มเติมภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง 
โดยให้เจ้าหน้าท่ีและผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย ถ้าผู้แจ้งไม่ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวัน
ท าการนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจส่ังให้การแจ้งของผู้แจ้งเป็น
อันส้ินผล แต่ถ้าผู้แจ้งได้ด าเนินการแก้ไขภายในเวลาท่ีก าหนดแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรอง
การแจ้งให้ผู้แจ้งภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันท่ีได้รับการแจ้งซึ่งมีรายละเอียดถูกต้อง ตามแบบท่ีก าหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี้  

ข้อ ๔๑ ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งไว้โดยเปิดเผยและเห็น
ได้ง่าย ณ สถานท่ีด าเนินกิจการตลอดเวลาท่ีด าเนินกิจการ  

ข้อ ๔๒ ในกรณีท่ีหนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระท่ีส าคัญ ให้ผู้
ได้รับหนังสือ รับรองการแจ้งยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้ทราบถึงการ
สูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดตามแบบท่ีก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ 
และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้  

(๑) ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย ให้ผู้ยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งน า
ส าเนาบันทึก การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีแห่งท้องท่ีท่ีหนังสือรับรองการแจ้งสูญหายมาแสดงต่อเจ้า
พนักงานท้องถิน่ประกอบด้วย  

(๒) ในกรณหนังสือรับรองการแจ้งถกูท าลาย หรือช ารุดในสาระท่ีส าคัญ ให้ผู้ยื่นขอรับใบแทน
หนังสือรับรองการแจ้งน าใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย  



- ๙ - 
 

ข้อ ๔๓ เมื่อผู้แจ้งประสงค์จะเลิกกิจการหรือโอนการด าเนินกิจการให้แก่บุคคลอื่นให้แจ้งให้
เจ้าพนักงาน ท้องถิ่นทราบด้วย  

ข้อ ๔๔ ในกรณีท่ีผู้ด าเนินกิจการใดด าเนินกิจการตามท่ีระบุไว้ในข้อบัญญัตินี้โดยมิได้แจ้งต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเคยได้รับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เพราะเหตุท่ีฝ่าฝืน
ด าเนินกิจการโดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาแล้วครั้งหนี่ง ยังฝ่าฝืนด าเนินกิจการโดยมิได้แจ้งต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่นต่อไป ให้เจ้าพนกังานท้องถิ่นมีอ านาจส่ังให้ผู้นั้นหยุดด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้ด าเนินการ
แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ถ้ายังฝ่าฝืนอีก ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจส่ังห้ามการด าเนินกิจการนั้นไว้ตาม
เวลาท่ีก าหนดซึ่งต้องไม่เกินสองปีก็ได้ 

หมวด ๕ 
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 
------------------------------- 

 ข้อ ๔๕ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต หรือผู้แจ้งมีหน้าท่ีต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราท่ีก าหนดไว้
ท้ายข้อบัญญัตินี้ ในวันท่ีมารับใบอนุญาตส าหรับกรณีท่ีเป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกและก่อนใบอนุญาตส้ิน
อายุส าหรับกรณีท่ีเป็นการขอต่ออายใุบอนุญาต หรือในวันท่ีมาแจ้งและก่อนวันครบรอบปีของทุกปตีลอดเวลาท่ี
ยังด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาท่ีก าหนดให้ช าระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของ
จ านวนค่าธรรมเนียมทค้างช าระ เวเนแต่ผู้แจ้งจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสีย
ค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป  

ในกรณีท่ีผู้มีหน้าท่ีต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกิน
กว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจส่ังให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจ านวน  

ข้อ ๔๖ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของราชการส่วน
ท้องถิ่น 

หมวด ๕ 
บทก าหนดโทษ 

------------------------------- 
  ข้อ ๔๗ ผู้ใดฝ่าฝืนค าส่ังของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามท่ี
ก าหนดไว้ในบทก าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 
  ประกาศ   ณ   วันท่ี   เดือน   พ.ศ.    
 

    (ลงช่ือ) 
                 (นางจันทิมา  โกสินทรรักษา) 
                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก ้

    เห็นชอบ 
 
(ลงช่ือ) 
 (นายณัชวันก์   อัลภาชน์  เตชะเสน) 
                    นายอ าเภอสูงเนิน 



- ๑๐ - 
 

อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง 
ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

เร่ือง การควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.  
   

ล าดับ รายการ อัตรา 
ค่าธรรมเนียม 

๑ ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการแจ้ง  
 ๑. ขนาดพื้นท่ีต้ังแต่ ๑๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร ๕๐ 
 ๒. ขนาดพื้นท่ีต้ังแต่ ๕๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ๑๐๐ 
 ๓. ขนาดพื้นท่ีต้ังแต่ ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ๒๐๐ 

๒ ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต   
 ๑. ขนาดพื้นท่ีต้ังแต่ ๒๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ตารางเมตร ๕๐๐ 
 ๒. ขนาดพื้นท่ีต้ังแต่ ๓๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๔๐๐ ตารางเมตร ๗๐๐ 
 ๓. ขนาดพื้นท่ีต้ังแต่ ๔๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป ๘๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
(ร่าง) 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

เร่ือง  การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.   
 

----------------------------------------- 
 

หลักการ 
 

ปรับปรุงข้อบัญญัติว่าด้วยการจัดการส่ิงปฏิกูล พ.ศ.    
 
 

เหตุผล 
 

  โดยท่ีการจัดการส่ิงปฏิกูลท่ีไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของ
ประชาชน การจัดการส่ิงปฏิกูลท่ีเหมาะสมและถูกสุขลักษณะจะควบคุมและป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายของ
โรคและไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญต่อประชาชน และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อส่ิงแวดล้อมอีกด้วย ซึ่งการ
จัดการส่ิงปฏิกูลมีขั้นตอนการด าเนินการหลายข้ันตอนต้ังแต่การเก็บ ขน และก าจัด สมควรก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการส่ิงปฏิกูล หลักเกณฑ์การอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้
ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดส่ิงปฏิกูลโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการ
คิดค่าบริการ และอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน หรือก าจัดส่ิงปฏิกูลของราชการส่วนท้องถิ่นและ
อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดส่ิงปฏิกูลโดย
ท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ จึงตราข้อบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
(ร่าง) 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก ้
เรื่อง การจัดการส่ิงปฏิกูล  พ.ศ.   

----------------------------------------- 

โดยท่ีเป็นการสมควรให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการจัดการส่ิงปฏิกูล 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน

ต าบลพ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมประกอบมาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ 
และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองตะไก้ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้และนายอ าเภอสูงเนิน จึง
ตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ เรื่อง การจัดการ
ส่ิงปฏิกูล  พ.ศ.   ” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  ต้ังแต่วันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิก ข้อบัญญัติต าบลหนองตะไก้ เรื่อง การก าจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 
๒๕๕๖    
 บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือค าส่ังอื่นใดในส่วนท่ีได้ตราไว้แล้วก่อนข้อบัญญัตินี้ 
ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 
 ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 
 “ส่ิงปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะของคน หรือส่ิงอื่นใดท่ีปนเป้ือนอุจจาระหรือ
ปัสสาวะ 
 “การจัดการส่ิงปฏิกูล” หมายความว่า กระบวนการด าเนินการต้ังแต่การรองรับ การขน และ
การก าจัดส่ิงปฏิกูล 
 “ส้วม” หมายความว่า สถานท่ีท่ีจัดไว้ส าหรับถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะ และให้หมายความ
รวมถึงระบบรองรับส่ิงปฏิกูล 
 “ส้วมส่วนรวม” หมายความว่า ส้วมท่ีจัดไว้เพื่อให้บริการเป็นการท่ัวไปภายในหน่วยงานของ
รัฐ เอกชนหรือสถานท่ีต่าง ๆ และให้หมายความรวมถึงส้วมสาธารณะ ไม่ว่าจะมีการจัดเก็บค่าใช้จ่ายหรือไม่ 
 “ส้วมเคล่ือนท่ี” หมายความว่า ส้วมทีติ่ดต้ังในยานพาหนะหรือแพ 
 “ส้วมช่ัวคราว” หมายความว่า ส้วมท่ีไม่ได้สร้างเป็นการถาวร และให้หมายความรวมถึงส้วม
ประกอบส าเร็จรูป 
 “ถังเก็บกักส่ิงปฏิกูล” หมายความว่า ถังหรือบ่อท่ีมีลักษณะท่ีมิดชิด น้ าซึมผ่านไม่ได้เพื่อใช้
เป็นท่ีรองรับส่ิง 
 “การขนส่ิงปฏิกูล” หมายความว่า การสูบส่ิงปฏิกูลจากถังเก็บกักส่ิงปฏิกูลแล้วน าไปยังระบบ
บ าบัดหรือก าจัดส่ิงปฏิกูลรวม 
 “การก าจัดส่ิงปฏิกูล” หมายความว่า การปรับปรุงหรือแปรสภาพส่ิงปฏิกูลให้ปราศจาก
มลภาวะ สภาพอันน่ารังเกียจ หรือการก่อให้เกิดโรค เพื่อน าไปใช้ประโยชน์หรือท าลาย 
 “กากตะกอน” หมายความว่า ส่วนท่ีเป็นของแข็งซึ่งเหลือจากการก าจัดส่ิงปฏิกูล 

“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  



 
 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
“เจ้าพนั ก งานสาธารณ สุข” หมายความว่า เจ้าพนั กงานซึ่ ง ได้ รับการแต่ง ต้ั งจาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ข้อ ๕ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ

นี้ และให้มีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าส่ังเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

หมวดท่ี ๑ 
บทท่ัวไป 

------------------------------- 
 ข้อ ๖ การจัดการส่ิงปฏิกูลในเขตราชการส่วนท้องถิ่นเป็นอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่น 
 ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ราชการส่วนท้องถิ่นอาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการ
ส่วนท้องถิ่นอื่นด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้ 
 ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควรราชการส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้บุคคลใดด าเนินการขน หรือก าจัดส่ิง
ปฏิกูลแทนภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่นหรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินกิจการรับ
ท าการขน หรือก าจัดส่ิงปฏิกูลโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการก็ได้ 

ข้อ ๗ ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมอบให้บุคคลอื่นด าเนินการขนส่ิงปฏิกูลแทน หรือจะ
อนุญาตให้บุคคลใดด าเนินกิจการขนส่ิงปฏิกูลโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริการให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดเขตพื้นท่ีท่ีราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้บุคคลอื่นด าเนินการขน
ส่ิงปฏิกูลแทนหรือเขตพื้นท่ีการอนุญาตให้บุคคลใดด าเนินกิจการขนส่ิงปฏิกูลโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการแล้วแต่กรณี และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 

ข้อ ๘ ห้ามมิให้ ผู้ใดถ่าย เท ท้ิง หรือท าให้มีขึ้นในท่ีหรือทางสาธารณะซึ่งมูลฝอยท่ัวไป 
นอกจากถ่าย เท ท้ิงหรือก าจัด ณ สถานท่ีหรือตามวิธีท่ีราชการส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือจัดให้ให้ราชการส่วน
ท้องถิ่นจัดให้มีสถานท่ีถ่าย เท หรือท้ิงมูลฝอยท่ัวไปในท่ีหรือทางสาธารณะหรือก าหนดให้มีวิธีก าจัดส่ิงปฏิกูล
ตามท่ีก าหนดไว้ตามข้อบัญญัตินี้และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

ข้อ ๙ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วน
ท้องถิ่นอื่นท่ีด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน และบุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ด าเนินการขน และ
ก าจัดส่ิงปฏิกูลภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น รวมท้ังบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่นให้ด าเนินกิจการรับท าการขน และก าจัดส่ิงปฏิกูลโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบ
แทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณีต้องด าเนินการเก็บ ขน และก าจัดส่ิงปฏิกูลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ตามข้อบัญญัตินี้รวมท้ังกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความใน
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ข้อ ๑๐ ในกรณีท่ีมีการจัดงานมหรสพ งานเทศกาล งานแสดงสินค้า การชุมนุม การชุมนุม
สาธารณะหรือกิจกรรมอื่นใดในลักษณะท านองเดียวกันซึ่งใช้เวลาในการด าเนินการต้ังแต่สามช่ัวโมงขึ้นไป ผู้จัด
หรือผู้รับผิดชอบการด าเนินการดังกล่าว ต้องจัดให้มีส้วม ส้วมส่วนรวม ส้วมเคล่ือนท่ี หรือส้วมช่ัวคราวท่ีถูก
สุขลักษณะส าหรับให้บริการอย่างเพียงพอ 

เมื่อการด าเนินการตามวรรคหนึ่งเสร็จส้ิน ในกรณีท่ีมีการติดต้ังส้วมเคล่ือนท่ีหรือส้วมช่ัวคราว 
ให้ผู้จัดหรือผู้รับผิดชอบรื้อถอนและปรับสภาพพื้นท่ีบริเวณดังกล่าวให้เรียบร้อยและถูกสุขลักษณะ ในการนี้ให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอ านาจตรวจสอบความเรียบร้อยในการรื้อถอนและปรับ
สภาพพื้นท่ีดังกล่าว 



 
 

ข้อ ๑๑ ในกรณีท่ีเกิดสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
หรือเกิดเหตุฉุกเฉิน ให้ราชการส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐจัดให้มีส้วมเคล่ือนท่ีหรือส้วมช่ัวคราวท่ีถูก
สุขลักษณะส าหรับให้บริการตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ 

หมวด ๒ 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการส่ิงปฏิกูล 

------------------------------- 
ส่วนท่ี ๑ 

สุขลักษณะของส้วม 
ข้อ ๑๒ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือสถานท่ีท่ีให้บริการส้วมส่วนรวมต้องด าเนินการ 

ให้ส้วมดังกล่าวถูกสุขลักษณะตลอดเวลาท่ีเปิดให้บริการ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยท่ัวไปท่ีถูกสุขลักษณะ สะอาด มีฝาปิดมิดชิด และอยู่ใน

สภาพดีไม่รั่วซึมต้ังอยู่ในบริเวณอ่างล้างมือหรือบริเวณใกล้เคียง 
 (๒) จัดให้มีสบู่ส าหรับล้างมือซึ่งพร้อมใช้งานได้ 
 (๓) ดูแลพื้น ผนัง เพดาน โถส้วม โถปัสสาวะ และท่ีกดเปิดปิดน้ าของโถส้วม และโถ

ปัสสาวะให้สะอาดรวมทั้งต้องบ ารุงรักษาให้พร้อมใช้งานได้ 
 (๔) จัดให้มีถังเก็บกักส่ิงปฏิกูลท่ีมีสภาพดี ไม่ช ารุด ไม่แตก หรือรั่วซึม สามารถป้องกันสัตว์

และแมลงพาหะน าโรค เมื่อถังเก็บกักส่ิงปฏิกูลเต็มหรือเลิกใช้งานต้องขนส่ิงปฏิกูลไปก าจัดให้ได้มาตรฐาน 
ข้อ ๑๓ ยานพาหนะหรือแพท่ีมีส้วมเคล่ือนท่ี ให้เจ้าของยานพาหนะหรือแพต้องด าเนินการให้

ส้วมดังกล่าวถูกสุขลักษณะตามหลักเกณฑ์ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
ข้อ ๑๔ ผู้ท่ีจัดให้มีส้วมช่ัวคราวต้องด าเนินการให้ส้วมดังกล่าวถูกสุขลักษณะตลอดเวลาท่ีเปิด

ให้บริการตามหลักเกณฑ์ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
ส่วนท่ี ๒ 

สุขลักษณะในการขนส่ิงปฏิกูล 
ข้อ ๑๕ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการ

ส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน และบุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ด า เนินการขน 
และก าจัดส่ิงปฏิกูลภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น รวมท้ังบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่นให้ด าเนินกิจการรับท าการขน และก าจัดส่ิงปฏิกูลโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบ
แทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณีต้องขนส่ิงปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

 (๑) จัดให้มียานพาหนะขนส่ิงปฏิกูลและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ท่ีมี
จ านวนเพียงพอกับการให้บริการ 

 (๒) ด าเนินการสูบส่ิงปฏิกูลในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม โดยต้องมีมาตรการป้องกันกล่ินใน
ขณะท่ีท าการสูบส่ิงปฏิกูลเพื่อไม่ให้รบกวนอาคารสถานท่ีใกล้เคียงจนเป็นเหตุร าคาญ 

 (๓) ท าความสะอาดท่อส าหรับใช้สูบส่ิงปฏิกูลหลังจากสูบส่ิงปฏิกูลเสร็จแล้ว โดยการสูบน้ า
สะอาดจากถังเพื่อล้างภายในท่อหรือสายสูบ และท าความสะอาดท่อหรือสายสูบด้านนอกท่ีสัมผัสส่ิงปฏิกูลด้วย
น้ ายาฆ่าเช้ือ 

 (๔) ในกรณีท่ีมีส่ิงปฏิกูลหกหล่น ให้ท าลายเช้ือโรคด้วยน้ ายาฆ่าเช้ือ แล้วท าความสะอาด
ด้วยน้ า 

 (๕) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลท่ีเหมาะสม และมีสภาพพร้อมใช้งาน
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานสูบและขนส่ิงปฏิกูล รวมท้ังจัดให้มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้นจาก



 
 

การปฏิบัติงาน ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้น ไว้ประจ ายานพาหนะขนส่ิงปฏิกูล และตรวจตรา
ควบคุมให้มีการใส่อุปกรณ์หรือเครื่องมือดังกล่าว 

 (๖) ผู้ปฏิบัติงานสูบและขนส่ิงปฏิกูลต้องสวมเส้ือผ้ามิดชิด ถุงมือยางหนา ผ้าปิดปาก ปิด
จมูก และสวมรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง และต้องท าความสะอาด ถุงมือยางหนา และรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง ทุก
ครั้งหลังการปฏิบัติงาน 

 (๗) ต้องท าความสะอาดยานพาหนะขนส่ิงปฏิกูลหลังจากท่ีออกปฏิบัติงานอย่างน้อยวันละ
หนึ่งครั้ง และน้ าเสียท่ีเกิดจากการท าความสะอาดต้องเข้าสู่ระบบบ าบัดหรือก าจัดน้ าเสีย หรือบ่อซึม โดยบ่อซึม
ต้องอยู่ห่างจากแม่น้ า คู คลอง หรือแหล่งน้ าธรรมชาติไม่น้อยกว่าสิบเมตร 

 (๘) ต้องจัดให้มีสถานท่ีเฉพาะท่ีมีขนาดกว้างขวางเพียงพอส าหรับจอดเก็บยานพาหนะขน
ส่ิงปฏิกูล 

 (๙) ห้ามน ายานพาหนะขนส่ิงปฏิกูลไปใช้กิจการอื่น และห้ามน า ส่ิงปฏิกูลไปท้ิงในท่ี
สาธารณะ 

ข้อ ๑๖ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หรือราชการ
ส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน และบุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ด า เนินการขน 
และก าจัดส่ิงปฏิกูลภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น รวมท้ังบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่นให้ด าเนินกิจการรับท าการขน และก าจัดส่ิงปฏิกูลโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบ
แทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณีต้องจัดให้ผู้ปฏิบัติงานท่ีท าหน้าท่ีสูบและขนส่ิงปฏิกูลได้รับการตรวจ
สุขภาพประจ าปี และได้รับการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดการส่ิงปฏิกูล 

ข้อ ๑๗ ยานพาหนะส าหรับขนส่ิงปฏิกูลต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ถังท่ีใช้บรรจุส่ิงปฏิกูลต้องมีฝาเปิดและปิดอยู่ด้านบน โดยสามารถปิดได้มิดชิด ไม่รั่วซึม 

และป้องกันกล่ิน สัตว์ และแมลงพาหะน าโรคได้ 
 (๒) ท่อหรือสายท่ีใช้สูบส่ิงปฏิกูลต้องไม่รั่วซึม 
 (๓) มีปั๊มสูบส่ิงปฏิกูลท่ีสามารถสูบตะกอนหนักได้ และมีมาตรวัดส่ิงปฏิกูลซึ่งอยู่ในสภาพท่ี

ใช้การได้ดี 
 (๔) มีช่องเก็บอุปกรณ์ท าความสะอาดประจ ายานพาหนะสูบส่ิงปฏิกูล เช่น ถังใส่น้ า ไม้

กวาด น้ ายาฆ่าเช้ือโรคเป็นต้น 
 (๕) บนตัวถังท่ีใช้บรรจุส่ิงปฏิกูลต้องมีข้อความว่า “ใช้เฉพาะขนส่ิงปฏิกูล” โดยสามารถ

มองเห็นได้ชัดเจนจากภายนอก 
ในกรณีท่ีการขนส่ิงปฏิกูลด าเนินการโดยราชการส่วนท้องถิ่น ให้ราชการส่วนท้องถิ่นนั้นแสดง

ช่ือของราชการส่วนท้องถิ่นด้วยตัวหนังสือขนาดท่ีสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ท่ีภายนอกตัวถังด้านข้างท้ังสอง
ด้านของยานพาหนะขนส่ิงปฏิกูลในบริเวณท่ีบุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

ในกรณีท่ีการขนส่ิงปฏิกูลด าเนินการโดยผู้ท่ีได้รับมอบให้เป็นผู้ขนส่ิงปฏิกูลภายใต้การ
ควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น ให้ผู้ท่ีรับมอบนั้นแสดงช่ือราชการส่วนท้องถิ่นด้วยตัวหนังสือขนาดท่ี
สามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ท่ีภายนอกตัวถังด้านข้างท้ังสองด้านของยานพาหนะขนส่ิงปฏิกูล พร้อมกับแสดง
แผ่นป้ายระบุช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ท่ีได้รับมอบในบริเวณท่ีบุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้
ชัดเจน 

ในกรณีท่ีการขนส่ิงปฏิกูลด าเนินการโดยผู้ท่ีได้รับใบอนุญาตจากราชการส่วนท้องถิ่น ให้ผู้ท่ี
ได้รับใบอนุญาตแสดงรหัสหรือหมายเลขทะเบียนใบอนุญาต ในกรณีท่ีได้รับใบอนุญาตจากราชการส่วนท้องถิ่น
หลายแห่งให้แสดงเฉพาะเลขทะเบียนใบอนุญาตใบแรก และให้เก็บส าเนาหลักฐานใบอนุญาตใบอื่นไว้ท่ี
ยานพาหนะขนส่ิงปฏิกูลเพื่อการตรวจสอบ โดยทุกกรณีต้องแสดงแผ่นป้ายระบุช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์



 
 

ของบริษัทหรือเจ้าของกิจการขนาดท่ีสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ท่ีภายนอกตัวถังด้านข้างท้ังสองด้านของ
ยานพาหนะขนส่ิงปฏิกูลในบริเวณท่ีบุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้ชัดเจนโดยตัวอักษรต้องมีความสูงไม่น้อย
กว่าสิบเซนติเมตร 

ข้อ ๑๘ ในการขนส่ิงปฏิกูล ให้ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนดเส้นทางและออกเอกสารก ากับการ
ขนส่ง เพื่อป้องกันการลักลอบท้ิงส่ิงปฏิกูล 

ส่วนท่ี ๓ 
สุขลักษณะในการก าจัดส่ิงปฏิกูล 

ข้อ ๑๙ การก าจัดส่ิงปฏิกูลไม่ว่าจะใช้วิธีการใด การน าน้ าท้ิงและกากตะกอนท่ีผ่านการก าจัด 
ส่ิงปฏิกูลแล้วไปใช้ประโยชน์หรือปล่อยออกสู่ส่ิงแวดล้อมต้องได้มาตรฐานตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังต้อง
ได้มาตรฐานปริมาณไข่หนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไล ดังต่อไปนี้ด้วย 

ประเภท ไข่หนอนพยาธ ิ
จ านวน/กรัม หรือลิตร 

แบคทีเรียอีโคไล (Escherichia Coli Bacteria) 
(จ านวน/๑๐๐กรัม หรือ เอ็ม.พี.เอ็น/๑๐๐ มล.) 

๑. กากตะกอน น้อยกว่า  ๑ น้อยกว่า ๑๐๓ 
๒. น้ าท้ิง น้อยกว่า  ๑ น้อยกว่า ๑๐๓ 

วิธีการเก็บตัวอย่างและวิธีการตรวจหาไข่หนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไลในกากตะกอนและ
น้ าท้ิงท่ีผ่านการก าจัดส่ิงปฏิกูลต้องเป็นไปตามท่ีรัฐมนตรีก าหนด 

ข้อ ๒๐ ผู้ปฏิบัติงานก าจัดส่ิงปฏิกูลต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี และผ่านการฝึกอบรม
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการส่ิงปฏิกูลตามหลักสูตรท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

ข้อ ๒๑ ในสถานท่ีก าจัดส่ิงปฏิกูลต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายท่ีเหมาะสมส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานก าจัดส่ิงปฏิกูล และมีอุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นติดต้ังไว้ 

ข้อ ๒๒ ผู้ปฏิบัติงานก าจัดส่ิงปฏิกูลต้องสวมเส้ือคลุม ถุงมือยางหนา ผ้ายางกันเปื้อน ผ้าปิด
ปาก ปิดจมูกและสวมรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง และต้องท าความสะอาดเส้ือคลุม ถุงมือยางหนา ผ้ายางกันเป้ือน 
และรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง ทุกครั้งหลังการปฏิบัติงาน 

หมวด ๓ 
ใบอนุญาต 

------------------------------- 
 ข้อ ๒๓ ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการรับท าการขน หรือก าจัดส่ิงปฏิกูลโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดย 
ได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  ข้อ ๒๔ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการขน หรือก าจัดส่ิงปฏิกูลโดยท าเป็นธุรกิจ
หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตราชการส่วนท้องถิ่น จะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาต
ตามแบบท่ีก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 
 (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัว (ประชาชน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
 (๒) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
 (๓) อื่นๆ ตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนดและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 
 ข้อ ๒๕ เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อด าเนินการ หากไม่สามารถด าเนินการได้ในขณะนั้น ให้
จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีก าหนด โดยให้
เจ้าหน้าท่ีและผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 



 
 

  เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าส่ังไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้
ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามท่ีก าหนดใน
ข้อบัญญัตินี้ 
  ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค า ส่ังไม่
อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกินสิบห้าวันแต่
ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนส้ินก าหนดเวลาตามวรรค
สองหรือตามท่ีได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ท้ังนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ให้
แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส าเนา
แจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง 
  ข้อ ๒๖ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน (หรือตามท่ีเห็นสมควร)  นับแต่
วันท่ีได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นทราบแล้ว 
  ข้อ ๒๗ บรรดาใบอนุญาตท่ีออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันท่ีออกใบอนุญาต 
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น 
  การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะส่ังไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
  ข้อ ๒๘ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย 
ณ สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 
  ข้อ ๒๙ ในกรณี ท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระท่ีส าคัญ ให้ ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือ
ช ารุด ตามแบบท่ีก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
  การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
 (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการแจ้ง
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีแห่งท้องท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
 (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระท่ีส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทน
ใบอนุญาตน าใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
  ข้อ ๓๐ ในกรณีท่ีปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้
ในใบอนุญาตในเรื่องท่ีก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอ านาจส่ังพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาท่ีเห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 
  ข้อ ๓๑ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับ
ใบอนุญาต 
 (๑) ถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตต้ังแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุท่ีจะต้องถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตอีก 
 (๒) ต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕ 
 (๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕ กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องท่ีก าหนดไว้เกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการตามท่ีได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิด



 
 

อันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ท่ีเหมาะสมกับการด ารง
ชีพของประชาชน 
  ข้อ ๓๒ ค าส่ังพักใช้ใบอนุญาตและค าส่ังเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีท่ีไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าส่ังดังกล่าว ให้ส่งค าส่ังโดย
ทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดค าส่ังนั้นไว้ในท่ีเปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของผู้รับ
ใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค า ส่ังแล้วต้ังแต่เวลาท่ีค าส่ังไปถึง หรือวันปิดค าส่ัง 
แล้วแต่กรณี 
  ข้อ ๓๓ ผู้ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันท่ีถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

หมวด ๔ 
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 
------------------------------- 

  ข้อ ๓๔ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใดๆ ซึ่งอยู่ในเขตพื้นท่ีการให้บริการขนส่ิง
ปฏิกูลของราชการส่วนท้องถิ่น หรือเขตพื้นท่ีท่ีราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้บุคคลอื่นด าเนินการแทนจะต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมการให้บริการขนและก าจัดส่ิงปฏิกูลแก่ราชการส่วนท้องถิ่นตามอัตราท่ีก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
  ข้อ ๓๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีก าหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาตส าหรับกรณีท่ีเป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ
ส าหรับกรณีท่ีเป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาท่ียังด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายใน
เวลาท่ีก าหนด ให้ช าระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมท่ีค้างช าระ เว้นแต่ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
  ในกรณีท่ีผู้มีหน้าท่ีต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกิน
กว่าสองครั้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจส่ังให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจ านวน 
  ข้อ ๓๖ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของราชการส่วน
ท้องถิ่น 

หมวด ๕ 
บทก าหนดโทษ 

------------------------------- 
  ข้อ ๓๗ ผู้ใดฝ่าฝืนค าส่ังของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามท่ี 

ก าหนดไว้ในบทก าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
   
  ประกาศ   ณ   วันท่ี   เดือน   พ.ศ.    
 

    (ลงช่ือ) 

                 (นางจันทิมา  โกสินทร์รักษา) 

                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก ้

    เห็นชอบ 



 
 

(ลงช่ือ) 

 (นายณัชวันก์   อัลภาชน์  เตชะเสน) 

                    นายอ าเภอสูงเนิน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการขน ก าจัด และการออกใบอนุญาต 
ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.    
 

ล าดับ รายการ อัตรา 
ค่าธรรมเนียม 

๑ ค่าขนส่ิงปฏิกูล ครั้งหนึ่งๆ คิดในอัตรา                                 ลูกบาศก์เมตรละ 
(เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับครึ่งลูกบาศก์เมตร 
เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ ๑ ลูกบาศก์เมตร) 

๑๐๐ 

๒ ค่าก าจัดส่ิงปฏิกูล ครั้งหนึ่งๆ คิดในอัตรา                               ลูกบาศก์เมตรละ 
(เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับครึ่งลูกบาศก์เมตร 
เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ ๑ ลูกบาศก์เมตร) 

๑๐๐ 

๓ ใบอนุญาตด าเนินกิจการโดยท าเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทน  ด้วยการคิด
ค่าบริการ 
ก. รับท าการขนส่ิงปฏิกูล                                                            ฉบับละ 
ข. รับท าการก าจัดส่ิงปฏิกูล                                                        ฉบับละ 

 
 

๓,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




