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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ 

วันที ่๒2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว 
________________________________ 

ผู้มาประชุม  
 
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

นายเกาว่า  แซ่ลี 
นายสมยศ  จันทรังษี 
นางแสงทอง  อูปป้อ 
นายโขง  กันทะดง 
นางอัมพรรณ์  แก้วดำ 
นายเกรียงไกร  แซ่พ่าน 
นางแสงเดือน  แซ่ผ่าน 
นายเลาอู  แซ่ฟุ้ง 
นายธีรภาพ ยาวิชัยป้อง 

ประธานสภาฯ  
รองประธานสภาฯ 
สมาชิกสภาฯ เขต ๑ 
สมาชิกสภาฯ เขต ๑ 
สมาชิกสภาฯ เขต ๑ 
สมาชิกสภาฯ เขต ๒ 
สมาชิกสภาฯ เขต ๒ 
สมาชิกสภาฯ เขต ๒ 
เลขานุการสภาฯ 

เกาว่า  แซ่ลี 
สมยศ  จันทรังษี 
แสงทอง  อูปป้อ 
โขง  กันทะดง 
อัมพรรณ์  แก้วดำ 
เกรียงไกร  แซ่พ่าน 
แสงเดือน  แซ่ผ่าน 
เลาอู  แซ่ฟุ้ง 
ธีรภาพ ยาวิชัยป้อง 

 

 
 
ผู้ไม่มาประชุม  

  -  นายพนาไพร  แซ่ฟุ้ง  ตำแหน่ง    สมาชิกสภาฯ  เขต ๒ 
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ผู้เข้าร่วมการประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

10 
11 
12 
13 
๑๔ 

 

นายคำ  สุปัญโญ 
นายพงษ์นรินทร์  แก้วดำ 
นางสาวอดิลัมพ์  จันโนนม่วง 
นายอาคม  แก้วดำ 
นายจันตา  ขันใจ 
นายชลิต  หมุดใหม ่
นางสาวพีรพรรณ  วังมณี 
นายวัธกร  วงค์คำฝั้น 
นางสาวกัญญานัฐ  กระทง 
พระพีระจิต  จารุธัมโม 
นางปิยมน  ตุ้ยสุวรรณ 
นางสาวกันญาวีร์  สุขเกษม 
นายจักรพล  ขันใจ 
นางสาววิไลวรรณ  จันทาพูน 
 

นายกเทศมนตรีฯ  
รองนายกเทศมนตรี คนที่ 1
เลขานุการนายกเทศมนตรี 
กำนันตำบลบ้านแซว 
คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 
คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 
นักวิชาการเงินและบัญชีฯ 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ 
หัวหน้าสำนักปลัด 
เจ้าสำนักสงฆ์พระธาตุแสนเมือง 
ตัวแทน บ.ท่าทรายเชียงแสน 
นักจัดการงานทั่วไปฯ 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการฯ 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ 
 

คำ  สุปัญโญ 
พงษ์นรินทร์  แก้วดำ 
อดิลัมพ์  จันโนนม่วง 
อาคม  แก้วดำ 
จันตา  ขันใจ 
ชลิต  หมุดใหม่ 
พีรพรรณ วังมณี 
วัธกร  วงค์คำฝั้น 
กัญญานัฐ  กระทง 
พระพีระจิต  จารุธัมโม 
ปิยมน  ตุ้ยสุวรรณ 
กันญาวีร์  สุขเกษม 
จักรพล  ขันใจ 
วิไลวรรณ  จันทาพูน 
 

 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 

เมื่อถึงเวลา ๐๙.๓๐ น. เลขานุการสภาเทศบาล ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาล
ทุกคนเข้าห้องประชุม แล้วรายงานประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแซวว่า สมาชิกสภาเทศบาล
บ้านแซว จำนวน 8 คน ครบองค์ประชุมแล้ว 

นายเกาว่า  แซ่ลี ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวว่า 
เมือ่ครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไป 

 
ระเบียบวาระ ที่ ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายเกาว่า  แซ่ลี 
ประธานสภาฯ - แจ้งเรื่องการจัดงานแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลบ้านแซว ที่จะมี

ขึ้นในวันจันทร์ ที่ 28 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ สนาม
โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านแซว จึงขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เข้าร่วมการแข่งขัน 
โดยได้มีการแบ่งเป็น 2 สี คือ สีขาวและสีม่วง    

 - แจ้งเรื่องการจัดงานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ของเทศบาลตำบลบ้านแซว (กิจกรรม
แลกของขวัญ) ที่จะมีขึ้นในวันจันทร์ ที่ 28 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 1๘.00 น. 
เป็นต้นไป ณ บ้านท่าขันทอง หมู่ที่ 3 จึงขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เข้าร่วมการ
จัดงานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ โดยในงานจะมีการแลกของขวัญ ท่านสมาชิกสภาฯ 
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ที่ประสงค์เอาของขวัญมาแลก สามารถนำของขวัญมาลงทะเบียนได้ที่สำนักปลัด 
เทศบาลตำบลบ้านแซว  

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 

ประธานสภาฯ  ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล ครั้งที่แล้วว่ามีข้อความใด
ควรแก้ไขหรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ อย่างไร ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ จำนวน 8 เสียง  โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  ญัตติเสนอเพื่อทราบ 
ประธานสภาฯ  ๓.๑ การลงนามในบันทึกข้อตกลงการดูแลทรัพย์สินจากโครงการอันเป็นของทาง

ราชการ หลังจากการดำเนินการแล้วเสร็จ โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมชุมชน
ท่องเที่ยว กิจกรรมการต่อยอดการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการให้บริการ
ของชุมชนท่องเที่ยวพื้นที่ดำเนินการ ณ ศาลาประชาคม บ้านท่าขันทอง หมู่ที่ 3 
ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน 

ประธานสภาฯ เชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้พิจารณา 
นายธีรภาพ  ยาวิชัยป้อง 
เลขานุการสภาฯ  ด้วยที่ว่าการอำเภอเชียงแสน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงแสน   

ได้จัดทำคำขอเสนอโครงการ โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมชุมชนท่องเที่ยว กิจกรรม
การต่อยอดการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการให้บริการของชุมชนท่องเที่ยว 
พ้ืนที่ดำเนินการ ณ ศาลาประชาคม บ้านท่าขันทอง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแซว อำเภอ
เชียงแสน ขอความร่วมมือเทศบาลตำบลบ้านแซว ดังนี้ 

  1. นำรายละเอียดการลงนามในบันทึกข้อตกลงการดูแลทรัพย์สินจากโครงการ
อันเป็นของทางราชการ สู่วาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว เพ่ือรับรองการ
ดูแลทรัพย์สินของทางราชการหลังการดำเนินการแล้วเสร็จ 

  2. สำเนาวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว ส่งให้อำเภอเชียงแสน 
(สำนักงานพัฒนาชุมชน) หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม เพ่ือจะได้นำส่งทางจังหวัด
เชียงรายเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป 

  ในการนี้ จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงการลงนามในบันทึกข้อตกลง 
การดูแลทรัพย์สินจากโครงการอันเป็นของทางราชการ หลังจากการดำเนินการแล้วเสร็จ 
โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมชุมชนท่องเที่ยว กิจกรรมการต่อยอดการพัฒนา    
สิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการให้บริการของชุมชนท่องเที่ยวพ้ืนที่ดำเนินการ ณ 
ศาลาประชาคม บ้านท่าขันทอง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน ระหว่าง    
ที่ทำการปกครองอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยผู้มอบ คือ ท่านนายอำเภอ
เชียงแสน นายปกรณ์  สุริวรรณ กับเทศบาลตำบลบ้านแซว โดยผู้รับมอบ คือ นายคำ  
สุปัญโญ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแซว 
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ประธานสภาฯ  ตามที่ เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจง มีสมาชิกท่านอ่ืนมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่     
(ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน) และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติ  
ที่ประชุม  

ที่ประชุม รับทราบ 
 
ประธานสภาฯ ญัตติเสนอเพื่อพิจารณา 

 4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอรับเงินอุดหนุนสำนักวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย 
ตาม “โครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี
งบประมาณ 2564” จำนวน 10,000 บาท 

ประธานสภาฯ  เชิญนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
นายคำ  สุปัญโญ 
นายกเทศมนตรี มอบหมายให้นางสาวกัญญานัฐ  กระทง ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด ได้ชี้แจงให้ที่

ประชุมพิจารณา 
นางสาวกัญญานัฐ กระทง  
หัวหน้าสำนักปลัด ตามที่ จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ได้รับมอบหมายให้

ดำเนินการจัดงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปีงบประมาณ 
2564 “2003 ปีสืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง” ระหว่างวันที่ 25-26 
กุมภาพันธ์ 2564 ณ วัดศาลาเชิงดอย วัดน้อยดอยตุง และวัดพระธาตุดอยตุง ตำบล
ห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และได้มีหนังสือนำเรียนนายกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดเชียงราย เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน
ดังกล่าว  

ประธานสภาฯ เชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
  ข้อ ๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงาน

ที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้ 
(๑) โครงการที่จะให้เงินอุดหนุนต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย ห้ามมิให้อุดหนุนโครงการที่มี
ลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียนและโครงการที่มีลักษณะเป็นการจัดเลี้ยงอาหาร หรือ
การจัดกิจกรรมนันทนาการห้ามมิให้อุดหนุนหน่วยงานอ่ืนในการจัดหาครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง เว้นแต่จะอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๒) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์
จากโครงการที่จะให้เงินอุดหนุน 
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(๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะต้องดำเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณา
ให้เงินอุดหนุน 
(๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนแก่หน่วยงานที่ขอรับเงิน
อุดหนุนให้นําโครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจำปี
หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสม ทุนสํารองเงินสะสมหรือเงินกู้  

  ข้อ ๘ หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง
ดำเนินการภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้ 
(๑) เสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนซึ่งต้องเป็นภารกิจที่อยู่ ในอำนาจหน้าที่ของ
หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หรือข้อบังคับ โดยแสดง
เหตุผลความจําเป็นและรายละเอียดของ กิจกรรมในโครงการดังกล่าว 
(๒) หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการ 
ยกเว้นกรณีตาม ข้อ ๗ ต้องมีงบประมาณในส่วนของตนเองร่วมสมทบ เพ่ือใช้จ่ายใน
การดำเนินการโครงการขอรับเงินอุดหนุน ในกรณีเป็นโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงหรือ
ปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างตามจําแนกงบประมาณ ต้องมีงบประมาณสมทบไม่น้อย
กว่าร้อยละยี่สิบห้าของค่าใช้จ่ายโครงการ เว้นแต่กรณี เป็นนโยบายรัฐบาลหรือ
กระทรวงมหาดไทย ส่วนกรณีอ่ืนๆ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาตามสถานะ
ทางการคลัง 

เชียงแสนท่าทราย   
ประธานสภาฯ ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็น

อย่างอื ่นหรือไม่ (ไม่ม ีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที ่ประชุมได้
พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม เห็นชอบ การขอรับเงินอุดหนุนสำนักวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ตาม “โครงการสืบสาน
ประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปีงบประมาณ 2564” จำนวน 
10,000 บาท 

 จำนวน 8 เสียง จากผู้มาประชุม 8 คน 
 

ประธานสภาฯ  4.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบ การขออนุญาตดูดทราย ตามความในมาตรา 9 
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ของนายธนวัฒน์ ภิระศุทธิพัฒน์ ดูดทรายในแม่น้ำกก 
บริเวณบ้านสันทรายกองงาม หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านแซว 

ประธานสภาฯ  เชิญนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
นายคำ  สุปัญโญ 
นายกเทศมนตรี นายธีรภาพ  ยาวิชัยป้อง ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านแซว รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมพิจารณา 
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นายธีรภาพ ยาวิชัยป้อง  
รองปลัดเทศบาลฯ ตามที่อำเภอเชียงแสนได้พิจารณาเห็นชอบให้นายธนวัฒน์ ภิระศุทธิพัฒน์ (ท่าทราย

เชียงแสน) ดำเนินการดูดทรายความในมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินในแม่น้ำกก 
บริเวณบ้านบ้านสันทรายกองงาม หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัด
เชียงราย ใหม่ โดยขอย้ายตำแหน่งแปลงที่ขออนุญาตดูดทรายให้เกินกว่า 1 กิโลเมตร
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและยังอยู่ในเขตพ้ืนที่ของบ้านสันทรายกองงาม หมู่ที่ 10 
ตำบลบ้านแซว และตามมติที่ประชุมประชาคม บ้านสันทรายกองงาม หมู่ที่ 10 ยินยอม
และเห็นชอบให้ดำเนินการดูดทรายตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ของ  
ท่าทรายเชียงแสน ดังนั้นเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ  
ขออนุญาตให้ดูดทราย พ.ศ.๒๕๔๖ จึงขอให้สภาเทศบาลตำบลบ้านแซว พิจารณาให้
ความเห็นชอบการขออนุญาตดูดทราย ในแม่น้ำกกของนายธนวัฒน์ ภิระศุทธิพัฒน์ 
(ท่าทรายเชียงแสน) 

ประธานสภาฯ เชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การอนุญาตให้ดูดทราย พ.ศ.๒๕๔๖  
  หมวด ๓ การพิจารณาอนุญาต  
  ข้อ ๑๘ (๒) ในด้านการปกครอง เช่น ความเดือดร้อนของราษฎร ความเสียหาย

ทางเศรษฐกิจหรือทรัพยากรธรรมชาติ ให้ได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอนุญาตให้ดูดทราย พ.ศ. 25๔๖ 

ประธานสภาฯ ได้เชิญตัวแทน เชียงแสนท่าทราย ชี้แจงเรื่องการขออนุญาตดูดทราย 
นางปิยมน  ตุ้ยสุวรรณ 
เชียงแสนท่าทราย ตามที่ ท่าทรายเชียงแสน ได้เข้าชี้แจงในที่ประชุมประชาคมบ้านสันทรายกองงาม   

หมู่ที่ ๑๐ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน ๒๕๖3 และมตทิี่ประชุมประชาคมมีมติยินยอมและ
เห็นชอบให้ดำเนินการดูดทรายตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ของท่าทราย
เชียงแสน ในแม่น้ำกก บริเวณบ้านบ้านสันทรายกองงาม หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านแซว 
อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ได้ตามกฎหมาย แต่ขอให้มีการทำประชาคมดูดทราย
ในพ้ืนที่นี้ ปีละ 1 ครั้ง 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็น
อย่างอ่ืน) และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม เห็นชอบ การขออนุญาตดูดทราย ในแม่น้ำกก ของ ท่าทรายเชียงแสน  
 จำนวน 8 เสียง จากผู้มาประชุม 8 คน 

 
ประธานสภาฯ 4.๓ พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านแซว เรื่อง การควบคุมตลาด   

พ.ศ. …………. 
มอบให้เลขานุการสภาฯ ได้แจ้งกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง ให้ที่ประชุมทราบ 
 



- ๗ - 

 

เลขานุการสภาฯ แจ้งกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้อง
พิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวด
เดียวก็ได้  

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อ     
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สอง
นั้น ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุม
เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา 
นายคำ สุปัญโญ 
นายกเทศมนตรี ข้าพเจ้าขอเสนอต่อที่ประชุมสภาอนุมัติให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านแซว 

เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. …………. สามวาระรวดเดียว 
ประธานสภาฯ  ขอมติที่ประชุมสภาเห็นชอบพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านแซว เรื่อง   

การควบคุมตลาด พ.ศ. …………. สามวาระรวดเดียว หรือไม่ 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (8 เสียง) ให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านแซว 
เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. …………. สามวาระรวดเดียว 

ประธานสภาฯ  วาระท่ีหนึ่ง พิจารณารับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านแซว เรื่อง   
การควบคุมตลาด พ.ศ. …………. 

ประธานฯ  ขอเชิญนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา 
นายคำ สุปัญโญ 
นายกเทศมนตรี ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 ได้มีการเปลี่ยนแปลง นิยาม และกิจการ

ต่างๆ ให้มีความทันสมัยมากข้ึน เทศบาลตำบลบ้านแซว จึงขอแก้ไขและตราเทศบัญญัติ
ขึ้นใหม ่ 

 บันทึกหลักการและเหตุผล 
  ในการเสนอเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านแซว เรื่อง การควบคุมตลาด     
พ.ศ. …………. 
 
หลักการ 

ให้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านแซว ว่าด้วยการควบคุมตลาด 
เหตุผล 
 ด้วยเทศบาลตำบลบ้านแซว ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ.2558 
มาเป็นระยะเวลานานไม่สอดคล้องเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบันประกอบกับ
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กระทรวงสาธารณสุข โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวง
สาธารณสุข พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 35 มาตรา 37  
มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และ มาตรา 65 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขเพ่ือให้ผู้จัดตั้งตลาด ผู้ขายของ และผู้ช่วยขายของในตลาด ประกอบกับมาตรา
60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่14) พ.ศ.
2562 บัญญัติให้ตราเป็นเทศบัญญัติ จึงจำเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้ 

 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านแซว 

เร่ือง การควบคุมตลาด พ.ศ. …………. 
**************************** 

โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านแซว ว่าด้วยการควบคุมตลาดในเขตเทศบาลตำบลบ้านแซว 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒497 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562 
ประกอบมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 เทศบาลตำบลบ้านแซว โดยความเห็ นชอบของสภา
เทศบาลตำบลบ้านแซว และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย จึงตราขอเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านแซว เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. ………….” 
ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตำบลบ้านแซว ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศอย่างเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาล

ตำบลบ้านแซวแล้วเจ็ดวัน 
ข้อ ๓ นับแต่วันที่ประกาศเทศบัญญัติฉบับนี้มีผลใช้บังคับเป็นต้นไป ให้ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านแซว เรื่อง 

ตลาด พ.ศ.2558 
ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้ 
“ตลาด” หมายความว่า สถานท่ีซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุม เพื่อจำหน่ายสินค้าประเภทสัตว์เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ 

หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้วหรือของเสียง่าย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วย
หรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้สาหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นท่ีชุมนุมเพื่อจำหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจา
หรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันท่ีกำหนด 

“สินค้า” หมายความว่า สิ่งของที่ซื้อขายกัน 
“อาหาร” หมายความว่า อาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร 
“อาหารสด” หมายความว่า อาหารประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้และของอื่นๆ ที่มีสภาพเป็นของสด 
“อาหารประเภทเนื้อสัตว์ชาแหละ” หมายความว่า อาหารสดประเภทเนื้อสัตว์หรือเนื้อสัตว์ที่มีการชำแหละ ณ แผง

จำหน่ายสินค้า 
“อาหารประเภทปรุงสำเร็จ” หมายความว่า อาหารที่ผ่านการทาน ประกอบหรือปรุงสำเร็จพร้อมที่จะรับประทานได้ 

รวมทัง้ของหวานและเครื่องดื่มชนิดต่างๆ 
“สุขาภิบาลอาหาร” หมายความว่า การจัดการและควบคุมปัจจัยต่างๆ เพื่อให้อาหารสะอาดปลอดภัยจากเชื้อโรคและ

สารเคมีที่เป็นพิษซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค เช่น อาหาร ผู้สัมผัสอาหารสถานที่ทำ ประกอบ ปรุงและ
จำหน่ายอาหาร ภาชนะอุปกรณ์ สัตว์และแมลงที่เป็นพาหะนำโรค 

“การล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาล” หมายความว่า การทำความสะอาดตัวอาคาร แผงจำหน่ายสินค้าในตลาด พ้ืน 
ผนัง เพดาน ทางระบายน้ำ ตะแกรงดักมูลฝอย บ่อดักไขมัน บ่อพักน้าเสีย ที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ 
อ่างล้างมือ และบริเวณตลาดให้สะอาดไม่มีสิง่ปฏิกูลหรือมูลฝอย หยากไยฝุ่่นละอองและคราบสกปรก รวมทั้งให้มีการฆ่าเชื้อ ท้ังนี้ 
สารเคมีที่ใช้ต้องไม่มีผลกระทบต่อระบบบาบัดน้ำเสียของตลาด 
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“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาลตำบลบ้านแซว  
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแซว 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้

ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ข้อ ๕ ห้ามผู้ใดจัดตั้งตลาด เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
การเปลี่ยนแปลงขยายหรือลดสถานท่ีหรือบริเวณที่ใช้เป็นตลาดภายหลังจากท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ออกใบอนุญาตให้

จัดตั้งตลาดตามวรรคหนึ่งแล้ว จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วยความในข้อนี้มิให้ใช้
บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรของรัฐที่ได้จัดตั้ งตลาดขึ้นตามอำนาจหน้าที่ แต่ในการดำเนิน
กิจการตลาดจะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาตตามบทบัญญัติอื่นแห่งเทศบัญญัตินี้และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดเง่ือนไขเป็นหนังสือให้ผู้จัดตั้งตลาดต ามวรรคนี้
ปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้ 

ข้อ ๖ ตลาดแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้ 
(๑) ตลาดประเภทที่ ๑ ได้แก่ ตลาดที่มีโครงสร้างอาคารและมีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๘ ถึงข้อ ๑๓ 
(๒) ตลาดประเภทที่ ๒ ได้แก่ ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคารและมีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑4 ถึงข้อ ๑๘ 
ข้อ ๗ ท่ีตั้งของตลาดต้องอยู่ห่างไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร จากแหล่งท่ีก่อให้เกิดมลพิษของเสียโรงเลี้ยงสตัว์ แหล่งโสโครก

ที่กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย เว้นแต่จะมีวิธีการป้องกันซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ให้
ความเห็นชอบแล้ว 

ข้อ ๘ ตลาดประเภทที่ ๑ ต้องมีส่วนประกอบของสถานท่ีและสิ่งปลูกสร้าง คือ อาคารสิ่งปลูกสร้างสำหรับผู้ขายของ ท่ี
ขนถ่ายสินค้า ห้องส้วม ท่ีปัสสาวะ อ่างล่างมือ ท่ีเก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอยและที่จอดยานพาหนะตามที่กำหนดไว้ในส่วนนี้ 

ข้อ ๙ อาคารสิ่งปลูกสร้างสาหรับผู้ขายของต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้ 
(๑) ถนนรอบอาคารตลาดกว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร และมีทางเข้าออกบริเวณตลาดกว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร อย่างน้อย

หนึ่งทาง 
(๒) ตัวอาคารตลาดทำด้วยวัสดุถาวร มั่นคง และแข็งแรง 
(๓) หลังคาสร้างด้วยวัสดุทนไฟ และแข็งแรงทนทาน ความสูงของหลังคาต้องมีความเหมาะสมกับการระบายอากาศ

ของตลาดนั้น 
(๔) พ้ืนทำด้วยวัสดุถาวร แข็งแรง ไม่ดูดซึมน้ำ เรียบ ล้างทาความสะอาดง่าย ไม่มีน้ำขังและไม่ลื่น 
(๕) ทางเดินภายในอาคารมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร 
(๖) เครื่องก้ันหรือสิ่งกีดขวางทำด้วยวัสดุถาวร และแข็งแรงสามารถป้องกันสัตว์ เช่น สุนัขมิให้เข้าไปในตลาด 
(๗) การระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ เหมาะสม และไม่มีกลิ่นเหม็นอับ 
(๘) ความเข้มของแสงสว่างในอาคารตลาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลักซ์ 
(๙) แผงจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารทำด้วยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียงและทำความสะอาดง่าย มีความสูงจาก

พื้นไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า ๑.๕ ตารางเมตร และมีทางเข้าออกสะดวกโดยมีที่นั่งสำหรับผู้ขายแยกต่างหาก
จากแผง 

(๑๐) น้ำประปาหรือน้ำสะอาดแบบระบบท่ออย่างเพียงพอสำหรับล้างสินค้าหรือล้างมือ ทั้งนี้ต้องวางท่อในลักษณะที่
ปลอดภัยไม่เกิดการปนเปื้อนจากน้ำโสโครกไม่ติดหรือทับกับท่อระบายน้ำเสียหรือสิ่งปฏิกูล ดังนี้ 

๑) มีที่ล้างอาหารสดอย่างน้อย ๑ จุด และในแต่ละจุดจะต้องมีก๊อกน้ำไม่น้อยกว่า  ๓ ก๊อก กรณีที่มีแผง
จำหน่ายอาหารสดตั้งแต่ ๓๐ แผงขึ้นไป ต้องจัดให้มีที่ล้างอาหารสด ๑ จุดต่อจำนวนแผงจำหน่ายอาหารสดทุก ๓๐ แผง เศษของ 
๓๐ แผง ถ้าเกิน ๑๕ แผงให้ถือเป็น ๓๐ แผง 

๒) มีก๊อกน้ำประจำแผงจำหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชำแหละ และแผงจำหน่ายอาหารประเภทปรุงสำเร็จ 
๓) มีที่เก็บสำรองน้ำในปริมาณเพียงพอและสะดวกต่อการใช้ กรณีที่มีแผงจำหน่ายอาหารสดตั้งแต่ ๕๐ แผง

ขึ้นไป ต้องจัดให้มีน้ำสำรองอย่างน้อย ๕ ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อจำนวนแผงจำหน่ายอาหารสดทุก ๑๐๐ แผง เศษของ ๑๐๐ แผง 
ถ้าเกิน ๕๐ แผง ให้ถือเป็น ๑๐๐ แผง 
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(๑๑) ระบบบาบัดน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง และทางระบายน้ำ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ท้ังนี้ ให้มีตะแกรงดักมูล
ฝอยและบ่อดักไขมันด้วย 

(๑๒) การติดตั้งระบบการป้องกันอัคคีภัยตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
ข้อ ๑๐ ต้องจัดให้มีที่ขนถ่ายสินค้าตั้งอยู่ในบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะมีพื้นท่ีเพียงพอสำหรับการขนถ่ายสินค้าใน

แต่ละวันและสะดวกต่อการขนถ่ายสินค้าและการรักษาความสะอาด 
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับตลาดที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๔๒ออกตามความใน

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้บังคับและมีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ซึ่งไม่อาจจัดให้มีที่ขนถ่ายสินค้าตามที่กำหนดได้ 
ข้อ ๑๑ ต้องจัดให้มีห้องส้วม ท่ีปัสสาวะและอ่างล้างมือตามแบบและจำนวนที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

อาคาร และตั้งอยู่ในที่เหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด หรือในกรณีที่อยู่ในอาคารตลาดต้องแยกเป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ มีผนังกั้น
โดยไม่ให้มีประตูเปิดสู่บริเวณจำหน่ายอาหารโดยตรง 

ข้อ ๑๒ ต้องจัดให้มีที่เก็บรวบรวมหรือรองรับมูลฝอยตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ตั้งอยู่นอกตัว
อาคารตลาดและอยู่ในพื้นที่ที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าออกได้สะดวกมีการปกปิดและป้องกันไม่ให้สัตว์เข้าไปคุ้ยเขี่ยตามที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบว่าเหมาะสมกับตลาดนั้น 

ข้อ ๑๓ ต้องจัดให้มีที่จอดยานพาหนะอย่างเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด 
ข้อ ๑๔ ตลาดประเภทที่ ๒ ต้องจัดให้มีสถานที่สำหรับผู้ขายของ ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือและที่เก็บรวบรวม

หรือรองรับมูลฝอยตามที่กำหนดไว้ในส่วนนี้ 
ข้อ ๑๕ สถานท่ีสำหรับผู้ขายของต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ทางเดินภายในตลาดมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร 
(๒) บริเวณสำหรับผู้ขายของประเภทอาหารสดต้องจัดให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ โดยมีลักษณะเป็นพื้นเรียบ 

แข็งแรง ไม่ลื่นสามารถล้างทำความสะอาดได้ง่าย และไม่มีน้ำขัง เช่น พื้นคอนกรีต พ้ืนที่ปูด้วยคอนกรีตสำเร็จหรือพื้นลาดด้วย
ยางแอสฟัลต์ 

(๓) แผงจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารทำดว้ยวัสดแุข็งแรงท่ีมีผิวเรยีบทำความสะอาดง่ายมีความสูงจากพ้ืนไม่
น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร และอาจเป็นแบบพับเก็บได้ 

(๔) น้ำประปาหรือน้ำสะอาดอย่างเพียงพอและจัดให้มีที่ล้างทำความสะอาดอาหารและภาชนะ ในบริเวณ
แผงจำหน่ายอาหารสด แผงจำหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชำแหละ และแผงจำหน่ายอาหารประเภทปรุงสำเร็จ 

(๕) ทางระบายน้ำจากจุดที่มีที่ล้าง โดยเป็นรางแบบเปิดทำด้วยวัสดุที่มีผิวเรียบมีความลาดเอียงให้สามารถ
ระบายน้ำได้สะดวก มีตะแกรงดักมูลฝอยก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำสาธารณะ และไม่ก่อให้เกิด
เหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนข้างเคียง ในกรณีจำเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาจ
กำหนดให้จัดให้มีบ่อดักไขมัน หรือบ่อพักน้ำเสียก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำสาธารณะก็ได้ 

(๖) กรณีที่มีโครงสร้างเฉพาะเสาและหลังคา โครงเหล็กคลุมผ้าใบ เต็นท์ ร่มหรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
ต้องอยู่ในสภาพท่ีมั่นคงแข็งแรง 

ข้อ ๑๖ ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ้างล้างมือตามจำนวนและหลกัเกณฑ์ดา้นสุขลกัษณะที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
กำหนดโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และตั้งอยู่ในที่ที่เหมาะสมนอกสถานท่ีขายของเว้นแต่จะจัดให้มีส้วมเคลื่อนที่ 
ส้วมสาธารณะ ส้วมเอกชนหรือส้วมของหน่วยงานราชการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้ ให้มีระยะห่างจาก
ตลาดไม่เกิน ๕๐ เมตร 

ข้อ ๑๗ ต้องจัดให้มีที่เก็บรวบรวม หรือที่รองรับมูลฝอยอย่างเพียงพอที่จะรองรับปริมาณมูลฝอยในแต่ละวันและมี
ลักษณะเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดโดยแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

ข้อ ๑๘ เมื่อผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ ๒ ได้ดำเนินกิจการต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาหนึ่ งแล้ว ถ้าเจ้า
พนักงานท้องถิ่นเห็นว่าตลาดประเภทที่ ๒ นั้น มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาเป็นตลาดประเภทที่ ๑ ได้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและผู้รับ
ใบอนุญาตร่วมกันพิจารณากำหนดแผนการพัฒนาปรับปรุงตลาดประเภทที่ ๒ ให้เป็น 
ตลาดประเภทที่ ๑ ตามกฎกระทรวงน้ีตามระยะเวลาและขั้นตอนท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด 
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ข้อ ๑๙ การจัดวางสินค้าในตลาดแต่ละประเภทต้องจัดให้เป็นหมวดหมู่และไม่ปะปนกันเพื่อสะดวกในการดูแลความ
สะอาดและป้องกันการปนเปื้อนในอาหาร 

ข้อ ๒๐ การเปิดและปิดตลาดต้องเป็นไปตามเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด 
ข้อ ๒๑ ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ ๑ ต้องรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบำรุงรักษาตลาด และรักษาความ

สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในตลาดให้ถูกสุขลักษณะดังต่อไปนี้ 
(๑) บำรุงรักษาโครงสร้างต่างๆ ของตลาด ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีตลอดเวลา เช่นตัวอาคาร พื้น ฝ้า

เพดาน แผงจำหน่ายสินค้า ระบบบาบัดน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง และทางระบายน้ำอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่นสายไฟ หลอดไฟ พัดลม ก๊อกน้ำ 
ท่อน้ำประปา และสาธารณูปโภคอื่น 

(๒) จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาดและดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอยบ่อดักไขมัน 
ระบบบาบัดน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง และทางระบายน้ำ มิให้มีกลิ่นเหม็นเป็นประจาทุกวัน และดูแลที่เก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอย
ให้ถูกสุขลักษณะเสมอ 

(๓) ดูแลห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือให้อยู่ในสภาพที่สะอาดใช้การได้ดีและเปิดให้ใช้ตลอดเวลาที่เปิด
ตลาด 

(๔) จัดให้มีการล้างทำความสะอาดตลาดเป็นประจำทุกวัน โดยเฉพาะแผงจำหน่ายอาห ารสด และแผง
จำหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชำแหละและมีการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง ในกรณีที่มีการ
ระบาดของโรคติดต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาจแจ้งให้มีการล้างตลาดตามหลักการ
สุขาภิบาลมากกว่าเดือนละหนึ่งครั้งก็ได้ 

(๕) จัดให้มีการกำจัดสัตว์หรือแมลงเป็นพาหนะนำโรคภายในบริเวณตลาดอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง 
(๖) ดูแลแผงจำหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชำแหละมิให้ปล่อยน้ำหรือของเหลวไหลจากแผง ลงสู่พื้นตลาด

และจัดให้มีทางระบายน้ำหรือของเหลวลงสู่ทางระบายน้ำหลักของตลาด 
ข้อ ๒๒ ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ ๒ ต้องรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบำรุงรักษาตลาดและการรักษา

ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในตลาดให้ถูกสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของตะแกรงดักมูลฝอย รวมทั้งกรณีที่มี

บ่อดักไขมัน บ่อพักน้ำเสียและทางระบายน้ำ มิให้มีกลิ่นเหม็นเป็นประจำทุกวันและดูแลที่เก็บรวบรวมหรือรองรับมูลฝอยให้ถูก
สุขลักษณะเสมอ 

(๒) ดูแลห้องส้วม ที่ปัสสาวะ และอ่างล้างมือ ให้อยู่ในสภาพที่สะอาด ใช้การได้ดีและเปิดให้ใช้ตลอดเวลา     
ที่เปิดตลาด 

(๓) จัดให้มีการล้างทำความสะอาดตลาดเป็นประจำทุกวัน โดยเฉพาะแผงจำหน่ายอาหารสด และแผง
จำหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชำแหละ ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อให้ดำเนินการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาล
ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขแจ้งให้ปฏิบัติ 

(๔) จัดให้มีการป้องกันไม่ให้น้ำหรือของเหลวไหลจากแผงจำหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชำแหละลงสู่พื้น
ตลาด 

ข้อ ๒๓ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันเหตุรำคาญ มลพิษท่ีเป็นอันตราย หรือการระบาดของโรคติดต่อผู้รับใบอนุญาตให้
จัดตั้งตลาดประเภทที่ ๑ หรือตลาดประเภทที่ ๒ ต้องไม่กระทำการและต้องควบคุมดูแลมิให้ผู้ใดกระทำการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) จำหน่ายอาหารที่ไม่สะอาดหรือไม่ปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยอาหารในตลาด 
(๒) นำสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในตลาด เว้นแต่สัตว์ที่นำไปขังไว้ในท่ีขังสัตว์เพื่อจำหน่าย 
(๓) ฆ่าหรือชำแหละสัตว์ใหญ่ เช่น โค กระบือ แพะ แกะหรือสุกรในตลาด รวมทั้งฆ่าหรือชำแหละสัตว์ปีกในกรณีที่เกิด

การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ในเขตท้องที่น้ัน 
(๔) สะสมหรือหมักหมมสิ่งหนึ่งสิ่งใดในตลาดจนทำให้สถานท่ีสกปรก รกรุงรังเป็นเหตุรำคาญ เกิดมลพิษที่เป็นอันตราย 

หรือเป็นท่ีเพาะพันธ์ุสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนำโรค 
(๕) ถ่ายเทหรือท้ิงมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในที่อ่ืนใด นอกจากท่ีซึ่งจัดไว้สาหรับรองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(๖) ทำให้น้ำใช้ในตลาดเกิดความสกปรกจนเป็นเหตุให้เป็นหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
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(๗) ก่อหรือจุดไฟไว้ในลักษณะซึ่งอาจเป็นที่เดือดร้อนหรือเกิดอันตรายแก่ผู้อื่น 
(๘) ใช้ตลาดเป็นท่ีพักอาศัยหรือเป็นที่พักค้างคืน 
(๙) กระทำการอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดเหตุรำคาญ มลพิษท่ีเป็นอันตรายหรือการระบาดของโรคติดต่อ เช่น เสียงดัง แสง

กระพริบ ความสั่นสะเทือน หรือมีกลิ่นเหม็น 
ข้อ ๒๔ ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติและให้ความร่วมมือกับผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาด เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุขในเรื่อง ดังต่อไปนี้ 
(๑) การจัดระเบียบและกฎเกณฑ์ในการรักษาความสะอาดของตลาด 
(๒) การจัดหมวดหมู่สินค้า 
(๓) การดูแลความสะอาดแผงจำหน่ายสินค้าของตน 
(๔) การรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับท่ีเหมาะสม 
(๕) การล้างตลาด 
(๖) การเข้ารับการฝึกอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดโดยคำแนะนำของ

เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
(๗) การตรวจสุขภาพตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดโดยคาแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
ข้อ ๒๕ ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าและแผงจำหน่ายสินค้าดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้วางสินค้าบนแผงจำหน่ายสินค้าหรือขอบเขตที่กำหนด โดยห้ามวางสินค้าล้ำแผง 

จำหน่ายสินค้าหรือขอบเขตที่กำหนดและห้ามวางสินค้าสูง จนอาจเกิดอันตรายหรือส่งผลกระทบต่อระบบการระบายอากาศและ
แสงสว่าง ท้ังนี้ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

(๒) ห้ามวางสินค้าประเภทวัตถุอันตรายปะปนกับสินค้าประเภทอาหาร 
(๓) ให้วางสินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และภาชนะอุปกรณ์ในขอบเขตที่กำหนดโดยสูงจากพ้ืนตลาดไม่น้อยกว่า ๖๐ 

เซนติเมตร 
(๔) ห้ามเก็บสินค้าประเภทอาหารไว้ใต้แผงจำหน่ายสินค้า เว้นแต่อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทตามกฎหมายว่าด้วย

อาหาร หรืออาหารที่มีการป้องกันการเน่าเสียและปกปิดมิดชิด ทั้งนี้ ต้องมีการรักษาความสะอาดและปอ้งกันสัตว์หรอืแมลงที่เปน็
พาหะนำโรค 

(๕) ไม่ใช้แสงหรือวัสดุอื่นใดท่ีทำให้ผู้บริโภคมองเห็นอาหารต่างไปจากสภาพท่ีเป็นจริง 
(๖) ห้ามต่อเติมแผงจำหน่ายสินค้า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงาน

สาธารณสุข 
ข้อ ๒๖ ผู้ขายของผู้ช่วยขายของในตลาดต้องมีสุขอนามัยส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือไม่เป็นพาหะนำโรคติดต่อ เช่น 

อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย บิด ไข้สุกใส หัด คางทูม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏ
อาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ ไวรัสตับอักเสบชนิดเอไข้หวัดใหญ่ รวมถึงไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ 
และโรคตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

(๒) ในระหว่างขายสินค้าต้องแต่งกายสุภาพ สะอาด เรียบร้อย หรือตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดโดยคำแนะนำ
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

(๓) ในระหว่างขายสินค้าประเภทอาหารต้องปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส่วนบุคคล เช่นไม่ไอหรือจามรดอาหาร ไม่ใช้มือ
หยิบจับอาหารที่พร้อมรับประทานโดยตรง ล้างมือให้สะอาดก่อนหยิบหรือจับอาหารไม่สูบบุหรี่ หรือดื่มสุรา ทั้งนี้ ตามที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นกำหนดโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

ข้อ ๒๗ ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะในการจำหน่าย ทำประกอบ ปรุง เก็บหรือ
สะสมอาหารและการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้ำใช้และของใช้ต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

(๑) อาหารที่ขายต้องสะอาด และปลอดภัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยอาหาร 
(๒) อาหารสดเฉพาะสัตว์ เนื้อสัตว์ และอาหารทะเลต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิไม่เกิน ๕ องศาเซลเซี ยส ในตู้เย็นหรือ    

ตู้แช่น้ำแข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ 
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(๓) การจำหน่ายอาหารประเภทปรุงสำเร็จต้องใช้เครื่องใช้ ภาชนะท่ีสะอาดและต้องมีอุปกรณ์ปกปิดอาหารเพื่อป้องกัน
การปนเปื้อน และรักษาอุปกรณ์ปกปิดอาหารนั้นให้สะอาดและใช้การได้ดีอยู่เสมอ 

(๔) ในกรณีที่แผงจำหน่ายอาหารซึ่งมีการทำ ประกอบ และปรุงอาหารต้องจัดสถานที่ไว้ให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะเพื่อ
การนั้นและต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร 

(๕) เครื่องมือ เครื่องใช้ และภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้ เช่น เขียง เครื่องขูดมะพร้าว จานชาม ช้อนและส้อม ตะเกียบ และ
แก้วน้ำต้องสะอาดและปลอดภัย มีการล้างทำความสะอาดและจัดเก็บที่ถูกต้อง 

ข้อ ๒๘ ผู้ใดประสงค์จะจัดตั้งตลาดต้องผ่านประชาคมหมู่บ้านในพื้นที่ที่ตลาดนั้นตั้งอยู่ พร้อมยื่นคำขอรับใบอนุญาต
ตามแบบท่ีกำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 

(๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้ขอรับใบอนุญาต 
(๒) สำเนาทะเบียนบ้าน/หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล) ของผู้ขอรับใบอนุญาต 
(๓) สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารของอาคารตลาด 
(๔) แผนผัง แบบก่อสร้าง และรายการปลูกสร้างของตลาด 
(๕) รูปถ่าย ๑ น้ิว จำนวน ๒ รูป 
(๖) ใบอนุญาตฉบับเดิม กรณีต่ออายุใบอนุญาต 
(๗) ใบมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ 
ข้อ ๒๙ เมื่อได้รับคำขอรับใบอนุญาตหรือคำขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบ 

ความถูกต้องของคำขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วนให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่น
คำขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการ หากไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนั้นให้จัดทำบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร
หรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอลงนามไว้บันทึกนั้นด้วย 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายใน
สามสิบวันนับแต่วันได้รับคำขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กำหนดในเทศบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคำสั่งไม่อนุญาตได้ภายในกำหนดเวลา
ตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเห ตุ
จำเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกำหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ท้ังนี้ หาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคำขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะ
พิจารณาแล้วเสร็จพร้อมสำเนาแจ้งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบทุกครั้ง 

ข้อ ๓๐ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว 

ข้อ ๓๑ ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันท่ีออกใบอนุญาตและใช้ได้เพียงในเขตอำนาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น
การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคำขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบ
กิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

ข้อ ๓๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติ น้ีในวันที่มา
รับใบอนุญาตสำหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกหรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุสำหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุ
ใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดำเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กำหนดให้ชำระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบ
ของจานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระ เว้นแต่ผู้ได้รับอนุญาตจะได้บอกเลิกการดำเนินการนั้นก่อนถึงกำหนดการเสียค่าธรรมเนียม
ครั้งต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าท่ีต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชำระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดำเนินการไว้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจำนวน 

ข้อ ๓๓ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น 
ข้อ ๓๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่

ประกอบกิจการ 
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ข้อ ๓๕ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นคำขอรับใบแทน
ใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลายหรือชำรุดตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้การ
ขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายให้ผู้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตนำสำเนาบันทึกการแจ้งความต่อเจ้าพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีแห่งท้องที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทำลายหรือชำรุดในสาระที่สำคัญ ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาต นำใบอนุญาตเดิมเท่าที่
เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ ๓๖ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัตหิรือปฏบิัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญตัิแห่งพระราชบัญญตัิสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือ
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ ๓๗ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเพิกถอนในอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
(๒) ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่อง
ที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้น
ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของ
ประชาชน 

ข้อ ๓๘ คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ ในกรณีไม่พบ
ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคำสั่งดังกล่าว ให้ส่งคำสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือให้ปิดคำสั่งนั้นไว้ในท่ีเปิดเผย
เห็นได้ง่าย ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักทำการงานของผู้รับใบอนุญาตและให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคำสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่
คำสั่งไปถึง หรือวันปิดคำสั่ง แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๓๙ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสำหรับการประกอบกิจการที่ถู กเพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้ 
จนกว่าจะพ้นกำหนดหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ ๔๐ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้าม หรือข้อควรปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงพันบาท 
ข้อ ๔๑ ให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแซว เป็นผู้รักษาการตามเทศบัญญัตินี้และให้มีอำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือ

คำสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 

ส่วนรายละเอียดต่างๆ ตามร่างเทศบัญญัติที่แจกให้ทุกท่าน มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม
หรือไม่ (ไม่มี) 

ประธานสภาฯ  เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติแล้ว ขอให้ที่ประชุมลงมติว่าจะรับหลักการแห่ง
ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านแซว เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. …………. หรือไม ่

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (8 เสียง) รับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านแซว 
เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. …………. 

 
ประธานสภาฯ  วาระที่สอง แปรญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านแซว เรื่อง การควบคุม

ตลาด พ.ศ. …………. 
 ตามมติที่ประชุมเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติไปแล้วนั้น ต่อไปเป็นการพิจารณา

ในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ ผมขอเสนอให้ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภามีสมาชิก
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ท่านใดมีข้อเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้เสนอก็ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบตามที่ผม
เสนอ ผมขอมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (8 เสียง)  ให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  

ประธานสภาฯ เมื่อที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา ซึ่งระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๔๕ เมื่อสภาพิจารณา
แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานสภาที่ประชุมเป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ ผมขอให้คณะกรรมการแปรญัตติ ดำเนินการพิจารณาร่าง เทศ
บัญญัติเทศบาลตำบลบ้านแซว เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. …………. ในวาระที่สอง 
ขั้นแปรญัตติ ขอเชิญพิจารณา  

ประธานคณะกรรมการ-  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาร่างดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติถือว่า 
แปรญัตติ   ที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติให้คงร่างเดิม  
ประธานสภาฯ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติมีมติให้คงร่างเดิม ผมขอมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (8 เสียง) ให้คงตามร่างเดิมผ่านการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลตำบลบ้านแซว เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. …………. วาระท่ี ๒ การแปรญัตติ 

 
ประธานสภาฯ  วาระที่สาม เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านแซว เรื่อง การควบคุม

ตลาด พ.ศ. …………. 
 ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านแซว เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. …………. ได้ผ่าน

การพิจารณาในวาระที่ ๑–๒ มาแล้ว วาระท่ี ๓ ขั้นเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
(แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔) ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่
สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามี
เหตุอันสมควร ผมขอมติที่ประชุมครับ  

มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (8 เสียง) ให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านแซว เรื่อง 
การควบคุมตลาด พ.ศ. …………. และให้เสนอนายอำเภอเชียงแสนนำเรียนท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัดเชียงราย เห็นชอบต่อไป 

 
ประธานสภาฯ 4.๔ พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านแซว เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. …………. 
มอบให้เลขานุการสภาฯ ได้แจ้งกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง ให้ที่ประชุมทราบ 

เลขานุการสภาฯ แจ้งกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้อง
พิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวด
เดียวก็ได้  
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ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อ     
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สอง
นั้น ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุม
เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา 
นายคำ สุปัญโญ 
นายกเทศมนตรี ข้าพเจ้าขอเสนอต่อที่ประชุมสภาอนุมัติให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านแซว 

เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. …………. สามวาระรวดเดียว 
ประธานสภาฯ  ขอมติที่ประชุมสภาเห็นชอบพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านแซว เรื่อง   

การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. …………. สามวาระรวดเดียว หรือไม ่

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (8 เสียง) ให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านแซว 
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. …………. สามวาระรวดเดียว 

ประธานสภาฯ  วาระท่ีหนึ่ง พิจารณารับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านแซว เรื่อง   
การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. …………. 

ประธานฯ  ขอเชิญนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา 
นายคำ สุปัญโญ 
นายกเทศมนตรี ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 ได้มีการเปลี่ยนแปลง นิยาม และกิจการ

ต่างๆ ให้มีความทันสมัยมากข้ึน เทศบาลตำบลบ้านแซว จึงขอแก้ไขและตราเทศบัญญัติ
ขึ้นใหม ่ 

 บันทึกหลักการและเหตุผล 
  ในการเสนอเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านแซว เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. …………. 
 
หลักการ 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านแซว เรื่องการ
ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาวการณ์ใน
ปัจจุบัน 

 
เหตุผล 
 ด้วยเทศบาลตำบลบ้านแซว ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านแซว 
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕58 มาเป็นระยะเวลานาน 
ไม่สอดคล้องเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบันประกอบกับกระทรวงสาธารณสุข   
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 
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กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ และประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ 
ธันวาคม ๒๕๖๐ ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
ปรับปรุงแก้ไขประเภทของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพขึ้นใหม่ ดังนั้น เพ่ือให้
สอดคล้องเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบันและเป็นไปตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขฉบับดังกล่าว ตลอดจนเพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพเกิด
ประโยชน์สูงสุด เทศบาลตำบลบ้านแซว จึงจำเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้ไว้ 
 

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านแซว 
เร่ือง  การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. …………. 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านแซว ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.
๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิ และ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลบ้านแซว โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว และผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงรายไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ  ๑  เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัตเิทศบาลตำบลบ้านแซว เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ. ………….” 
  ข้อ  ๒  ให้เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตำบลบ้านแซว ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้อย่างเปิดเผยที่
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแซวแล้วเจ็ดวัน 
  ข้อ  ๓  นับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับเป็นต้นไป ให้ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านแซว เรื่อง 
การกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕58 
  บรรดาเทศบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้หรือซึ่ง
ขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัติ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 
  ข้อ  ๔  ในเทศบัญญัตินี้ 
  “สถานประกอบกิจการ” หมายความว่า สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ีออกตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
  “ผู้ดำเนินกิจการ” หมายความว่า เจ้าของ หรือผู้ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินการของสถานประกอบกิจการนั้น 
  “ผู้ปฏิบัติงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 
  “มลพิษทางเสียง” หมายความว่า สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ
ที่ทำให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 
   “มลพิษทางอากาศ” หมายความว่า สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบ
กิจการที่ทำให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 
  “มลพิษทางน้ำ” หมายความว่า สภาวะของน้ำทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ 
ที่ทำให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 
  “มลพิษทางแสง” หมายความว่า สภาวะของแสงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ  
ที่ทำให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 
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 “มลพิษทางความร้อน” หมายความว่า สภาวะของความร้อนอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ทำให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 
  “มลพิษทางความสั่นสะเทือน” หมายความว่า สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ทำให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 
  “ของเสียอันตราย” หมายความว่า มูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย อากาศเสีย มลสารหรือสิ่งอื่นใดที่ปนเปื้อน
สารพิษอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทำให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน 
  “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง แพ ตลาด คลังสินค้า สำนักงาน หรือสิ่งก่อสร้าง  ขึ้นอย่างอื่น
ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแซว 
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
  ข้อ  ๕  ให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแซว เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบญัญตัินี้ และใหม้ีอำนาจออก
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญตัินี ้
 

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

 
  ข้อ  ๖  ให้กิจการประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้ เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านแซว 
  ๑.กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง 
   (๑) การเพาะพันธ์ุ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด 
   (๒) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทำนองเดียวกัน เพื่อให้
ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการในทางตรงหรือทางออ้อม
หรือไม่ก็ตาม 
  ๒.กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
   (๑) การฆ่า หรือชำแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานท่ีจำหน่ายอาหาร เร่ขาย หรือขายในตลาด 
   (๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ 
   (๓) การสะสมเขา กระดูก หรือช้ินส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 
   (๔) การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์ 
   (๕) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆจากเปลือก กระดอง เขา หนั ง ขนสัตว์หรือส่วน
อื่นๆของสัตว์ด้วยการต้ม น่ึง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใดๆ ซึ่งมิใช่เพื่อเป็นอาหาร 
   (๖) การผลิต โม่ ป่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทำอื่นใดต่อสัตว์หรือพืชหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง
ของสัตว์หรือพืช เพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของสัตว์ 
   (๗) การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง 
  (๓).กิจการเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม ยกเว้นในสถานที่จำหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด 
และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

(๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ำพริกแกง น้ำพริกปรุงสำเร็จ เต้าเจี้ยว ซีอิ๊ว น้ำจิ้ม หรือซอส
ปรุงรสชนิดต่างๆ 
   (๒) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ปลา
ส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่ำ ไส้กรอก กะปิ น้ำปลา หอยดอง น้ำเคย น้ำบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน 
   (๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อิ่ม จากผัก ผลไม้ หรือพืชอย่างอื่น 
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   (๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด น่ึง ต้ม ตุ๋น เคี่ยว กวน 
ฉาบ ทอด อบ รมควัน ป้ิง ย่าง หรือวิธีอ่ืนใด 
   (๕) การผลิต สะสม หรือแบ่งลูกช้ิน 
   (๖) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น เกี้ยมอี๋ 
เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆที่คล้ายคลึงกัน 
   (๗) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี้ พาสตา หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน 
   (๘) การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอ่ืนๆ 
   (๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ำนม หรือผลิตภัณฑ์จากน้ำนมสัตว์ 
   (๑๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย ผลิตภัณฑ์เนยเทียม 
และผลิตภัณฑ์เนยผสม 
   (๑๑) การผลิตไอศกรีม 
   (๑๒) การคั่ว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ 
   (๑๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่นๆ 
   (๑๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์ น้ำส้มสายชู  ข้าวหมาก 
น้ำตาลเมา 
   (๑๕) การผลิตน้ำกลั่น น้ำบริโภค น้ำดื่มจากเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ 
   (๑๖) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ำอัดลม น้ำหวาน น้ำโซดา น้ำจากพืช ผัก ผลไม้ เครื่องดื่ม
ชนิดต่างๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอื่นใด 
   (๑๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด 
   (๑๘) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร 
   (๑๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ำตาล น้ำเชื่อม 
   (๒๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ 
   (๒๑) การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้ำ ท่ีไม่ใช่เป็นส่วนหน่ึงของกิจการห้องเย็น 
   (๒๒) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร 
   (๒๓) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร 
   (24) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ำแข็ง 
  ๔.กิจการเกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด 
   (๑) การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา 
   (๒) การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสำอาง รวมทั้งสบู่ท่ีใช้กับร่างกาย 
   (๓) การผลิต บรรจุสำลี ผลิตภัณฑ์จากสำลี 
   (๔) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสำเร็จรูป 
   (๕) การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ำยาทำความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดต่างๆ 
  ๕.กิจการที่เกี่ยวกับเกษตร 
   (๑) การผลิต หรือบรรจุน้ำมันจากพืช 
   (๒) การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ 
   (๓) การผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้งมันสำปะหลัง แป้งสาคู แป้งจากพืช หรือแป้งอื่นๆ ในทำนอง
เดียวกัน 
   (๔) การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใดๆก็ตาม 
   (๕) การผลิตยาสูบ 
   (๖) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช 
   (๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่นำไปผลิตปุ๋ย 
   (๘) การผลิตเส้นใยจากพืช 
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   (๙) การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันสำปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด 
  ๖.กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่ 
   (๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ต่างๆด้วยโลหะหรือแร่ 
   (๒) การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑) 
   (๓) การกลึง เจาะ เช่ือม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซ หรือไฟฟ้า ยกเว้น
กิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑) 
   (๔) การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอื่นใด ยกเว้นกิจการที่
ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑) 
   (๕) การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑) 
   (๖) การทำเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่ 
  ๗.กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
   (๑) การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 
   (๒) การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
   (๓) การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ หรือ
อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
   (๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการหรือจำหน่าย และการ
ประกอบธุรกิจนั้น มีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย 
   (๕) การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์ 
   (๖) การผลิต สะสม จำหน่าย ซอ่ม หรืออัดแบตเตอรี่ 
   (๗) การจำหน่าย ซ่อม ปะ เช่ือมยางยานยนต์ หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ 
   (๘) การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ 
   (๙) การสะสม การซ่องเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ 
เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า  

๘.กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ 
   (๑) การผลิตไม้ขีด 
   (๒) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ทำคิ้ว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
   (๓) การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงาหรือสี แต่งสำเร็จ สิ่วของเครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ ซากไม้ หวาย 
ชานอ้อย 
   (๔) การอบไม้ 
   (๕) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป  
   (๖) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดด้วยกระดาษ 
   (๗) การผลิตกระดาษชนิดต่างๆ 
   (๘) การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน 
  ๙.กิจการที่เกี่ยวกับบริการ 
   (๑) การประกอบกิจการสปา เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล หรือสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
   (๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด 
   (๓) การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่า
ด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
   (๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร เว้นแต่ เป็นการให้บริการใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ 
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   (๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพื่อให้บริการพักช่ัวคราว สำหรับคน
เดินทางหรือบุคคลอื่นใด โดยมีค่าตอบแทนหรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน 
   (๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทำนอง
เดียวกัน 
   (๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ  
   (๘) การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรำ รำวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ หรือตู้เพลง หรือ
การแสดงอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน 
   (๙) การประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆในทำนองเดียวกัน เว้นแต่เป็นการให้บริการที่
ได้รับใบอนุญาตใน ๙ (๑) 
   (๑๐) การประกอบกิจการเล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่นๆในทำนองเดียวกัน 
   (๑๑) การประกอบกิจการสถานที่ออกกำลังกาย 
   (๑๒) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ำหนัก 
   (๑๓) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม 
   (๑๔) การประกอบกจิการให้บริการคอมพิวเตอร์ 
   (๑๕) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 

(๑๖) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์ หรือ
สิ่งแวดล้อม 
  (๑๗) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย 
   (๑๘) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ 
   (๑๙) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ 
   (๒๐) การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้ำ ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ช่ัวคราว 
   (21) การเสริมสวย หรือแต่งผม ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
  ๑๐.กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ 
   (๑) การปั่นด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก 
   (๒) การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย นุ่น หรือใยสังเคราะห์ 
   (๓) การปั่นฝ้าย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร 
   (๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่นๆด้วยเครื่องจักร 
   (๕) การเย็บ ปักผ้า หรือสิ่งทออื่นๆด้วยเครื่องจักร 
   (๖) การพิมพ์ผ้า และสิ่งทออื่นๆ 
   (๗) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 
   (๘) การย้อม ฟอก กัดสีหรือสิ่งทออื่นๆ 
  ๑๑.กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
   (๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
   (๒) การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหิน ด้วยเครื่องจักร 
   (๓) การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
   (๔) การสะสม การผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด โม่ บด หรือย่อย 
ด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๑๑ (๒) 
   (๕) การเจียระไน พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
   (๖) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
   (๗) การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน 
   (๘) การผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม 
   (๙) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
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   (๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย 
   (๑๑) การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 
   (๑๒) การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพื้นกระจก แก้ว หิน หรือวัตถุอื่นใด ยกเว้นกิจการที่
ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๕) 
  ๑๒.กิจการเกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่างๆ 
   (๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์ หรือตัวทำละลาย 
   (๒) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ 
   (๓) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
   (๔) การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก 
   (๕) การพ่นสี ยกเว้นกิจการที่ได้รับอนุญาตใน ๗ (๑)  

(๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่
คล้ายคลึง 
   (๗) การโม่ สะสม หรือบดชัน 
   (๘) การผลิตสีหรือน้ำมันผสมสี 

(๙) การผลิต ลา้งฟิล์มรูปถา่ยหรือฟิล์มภาพยนตร์ 
   (๑๐) การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
   (๑๓) การผลิตน้ำแข็งแห้ง  
   (๑๔) การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง 
   (๑๕) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา 
   (๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารกำจัดศัตรูพืชหรือพาหะนำโรค 
   (๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว 
  ๑๓.กิจการอื่นๆ 
   (๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนท่ีทีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องงจักร 
   (๒) การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณไ์ฟฟ้า 
   (๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
   (๔) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร 
   (๕) การสะสมวตัถุหรือสิ่งของที่ชำรุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 
   (๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา้ 
   (๗) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพื่ อนำกลับมาใช้ใหม่หรือแปรสภาพเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ 
   (๘) การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธอีื่นใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ 
   (๙) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา 
   (๑๐) การบรรจหุีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร 
   (๑๑) การให้บริการควบคมุป้องกันและกำจดัแมลง หรือสัตว์พาหะนำโรค 
   (๑๒) การผลติสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลติภณัฑ์จากยาง 
   (๑๓) การผลติ สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซล และเอทานอล 
  ข้อ  ๗ ผู้ดำเนินกิจการที่เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามเทศบัญญัตินี้ ต้องดำเนินการให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตามเทศบัญญัติ เ ง่ือนไขเฉพาะที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการตามที่ได้รับอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ รวมทั้งกฎกระทรวง และ
ประกาศกระทรวงท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
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ข้อ  ๘ สถานประกอบกิจการซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่ทีกฎหมายว่าด้วยการผังเมอืง หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคมุ
อาคารมีผลบังคับใช้ สถานประกอบกิจการที่เป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรือสถานประกอบกิจการที่มีการประกอบ
กิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย แล้วแต่กรณี 
 

หมวดที่ ๒ 
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขทั่วไปสำหรับให้ผู้ดำเนินกิจการ 

ปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสขุลักษณะของสถานที่ท่ีใช้ดำเนนิกิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ 
 

ส่วนที่ ๑  
สถานที่ต้ัง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล 

  ข้อ ๙ สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจากศาสนสถาน โรงพยาบาล สถานศึกษา สถานเลี้ยงเด็ก สถานดูแล
ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยพักป่วยพักฟื้นหรือพิการ หรือสถานที่อื่นใดที่ต้องมีการคุ้มครองสุขภาพประชาชน เป็นพิเศษ ซึ่งจะต้องไม่อยู่
ในระยะที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน หรือต้องจัดให้มีระบบป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่มี
ประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงลักษณะและประเภทของสถานประกอบกิจการ 
  ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับสถานประกอบกิจการที่เป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
  ข้อ ๑๐ สถานประกอบกิจการทีม่อีาคารต้องปฏิบตัิตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปน้ี 
  (๑) ต้องเป็นอาคารที่มีความมั่นคง แข็งแรง และเหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาต ได้ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  ทางหนีไฟ บันไดหนี หรือทางออกฉุกเฉิน ให้มีลักษณะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง ทัง้นี้ ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง มีแสงสว่างเพียงพอ และมีป้ายหรือเครือ่งหมายแสดงชัดเจน โดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟ
ส่องสว่างเมื่อระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง 
  (๒) ต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่าง และการระบายอากาศให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคาร และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
  (๓) ต้องมีห้องน้ำและห้องส้วมตามแบบและจำนวนที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและ
กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง และมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพท่ีถูกสุขลักษณะเป็นประจำทุกวัน 
  ข้อ ๑๑ สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ รวบรวม หรือกำจัดมูลฝอยให้ถูกลักษณะ ดังนี ้
  (๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับประเภทและปริมาณของมูลฝอย ทั้งนี้ 
ภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับมูลฝอยต้องทำจากวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด เพื่อป้องกันมิให้มูลฝอย น้ำ 
กลิ่น หรือสิ่งอื่นอันเกิดจากมูลฝอย ตกหล่น รั่วไหลออกจากภาชนะ และสัตว์และแมลงเข้าไปในภาชนะได้ 
  ถุงสำหรับบรรจุมูลฝอยต้องมีความทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย ไม่รั่วซึม มีขนาดที่เหมาะสมสามารถเคลื่อนย้ายได้
โดยสะดวก การบรรจุมูลฝอยลงในถุงต้องมีปริมาณที่เหมาะสม ปิดถุงด้วยการมัดหรือผนึกด้วยวิธีอื่นใดให้มิดชิด รวมทั้งจัด การ
ป้องกันมิให้มูลฝอย น้ำ กลิ่น หรือสิ่งอื่นอันเกิดจากมูลฝอยตกหล่น รั่วไหลออกจากถุง 
  (๒) มูลฝอยที่มีสภาพ ลักษณะหรือขนาดที่ไม่สามารถบรรจุภาชนะหรือถุงบรรจุมูลฝอยได้ ให้คัดแยกไว้
ต่างหาก ตามประเภทของมูลฝอย โดยต้องจัดการให้ถูกสุขลักษณะ 

 
(๓) ในกรณีที่มีการกำจัดมูลฝอยเอง ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและต้องดำเนินการให้

ถูกต้องตามเทศบัญญัติตำบลบ้านแซว และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  (๔) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปื้อนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใดที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือมี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 



- ๒๔ - 

 

  ข้อ ๑๒ สถานประกอบกิจการต้องดูแลมิให้น้ำท่วมขังบริเวณสถานประกอบกิจการและจัดให้มีการระบายน้ำ
หรือการดำเนินการอย่างใดๆด้วยวิธีที่เหมาะสม เพื่อไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญหรือ เป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่ประชาชน
ในบริเวณใกล้เคียง 
  ในกรณีที่มีน้ำทิ้งหรือน้ำเสียเกิดขึ้นจากสถานประกอบกิจการตามวรรคหนึ่งซึ่งการดำเนินการของสถาน
ประกอบกิจการดังกล่าวอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยโรงงานหรือกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ สถานประกอบกิจการต้องดำเนินการตามกฎหมายดังกล่าวกำหนด 
  ข้อ ๑๓ สถานประกอบกิจการต้องมีการป้องกัน และกำจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค 
  ข้อ ๑๔ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้สำหรับประกอบอาหาร การปรุงอาหารหรือ
สะสมอาหารสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวง
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
  ข้อ ๑๕ สถานประกอบกิจการต้องจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย ปลอดภัย เป็นสัดส่วนและดูแล
รักษาความสะอาดให้ถูกต้องตามสุขลักษณะและอนามัย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและไม่ก่อให้เกิดเหตุรำคาญหรือเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 
  ข้อ ๑๖ สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีน้ำดื่มสะอาดที่มีคุณภาพไม่ต่ำกว่าเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภคของ
กรมอนามัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอต่อสุขภาพทุกวัน รวมทั้งจัดให้มีภาชนะรองรับน้ำดื่มที่สะอาดและปราศจากสิ่ง
ปนเปื้อนที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และสถานที่ตั้งน้ำดื่มและลักษณะการนำน้ำมาดื่มต้องไม่เกิดการปนเปื้อนจากสิ่งสกปรก
หรือสิ่งท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
  ข้อ ๑๗ สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีน้ำใช้ที่มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมต่อการประกอบกิจการนั้นๆ 
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงน้ำท่ีใช้ในกระบวนการผลิต 
 

ส่วนที่ ๒ 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการป้องกันเหตุรำคาญ 

  ข้อ ๑๘ สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการทำงานและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในกรทำงาน และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
  ข้อ ๑๙ สถานประกอบกิจการที่มีการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย สารเคมี หรือสิ่งของที่อาจก่อให้เกิด
อันตรายหรืออัคคีภัย ต้องจัดให้มีสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับเก็บรักษาไว้โดยเฉพาะตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ โดยต้องจัดให้มีป้ายแสดงชนิดและประเภทของวัตถุอันตรายสารเคมีหรือสิ่งของที่อาจก่อให้เกิด
อันตรายหรืออัคคีภัย แต่ละชนิดไว้อย่างชัดเจน 
  ข้อ ๒๐ สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีระบบสัญญาณแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้และ เครื่องดับเพลิงตาม
กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้มีการ
บำรุงรักษาตามกำหนดของผู้ผลิต 

ข้อ ๒๑ สถานประกอบกิจการต้องมีข้อบังคับห้ามมิให้ผู้ปฏิบัติงานดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของมึนเมา หรือ
สิ่งเสพติด ในขณะปฏิบัติงาน 
  ข้อ ๒๒ สถานประกอบกิจการที่ผู้ปฏิบัติงานอาจเปรอะเปื้อนจากสารเคมี วัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใดอันอาจ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องจัดให้มีที่ชำระร่างกายฉุกเฉินและที่ล้างตาฉุกเฉินตามความจำเป็นและเหมาะสมกับคุณสมบัติของ
สารเคมี วัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใดอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และขนาดของการประกอบกิจการตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
  ข้อ ๒๓ สถานประกอบกิจการต้องใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือเครื่องจักรที่มีสภาพที่ปลอดภัยเหมาะสมสำหรับ
การใช้งานในสถานประกอบกิจการ และต้องมีการติดตั้งในลักษณะที่แข็งแรง มั่นคงและปลอดภัยโดยมีระบบป้องกันอันตราย และ
ป้ายคำเตือนหรือคำแนะนำในการใช้และป้องกัน อุปกรณ์ เครื่องมือหรือเครื่องจักรนั้น ทั้งนี้ การจัดวางหรือการจัดเก็บอุปกรณ์ 



- ๒๕ - 

 

เครื่องมือ หรือเครื่องจักรต้องเป็นระเบียบ ไม่กีดขวางทางเดินและการปฏิบัติงานและต้องมีการดูแล ตรวจสอบ และบำรุงรักษา
ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมท่ีจะใช้งานตลอดเวลา 
  ข้อ ๒๔ สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
  ข้อ ๒๕ สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการก่อให้เกิดมลพิษทางเสียง มลพิษทางอากาศ มลพิษ
ทางน้ำ มลพิษทางแสง มลพิษทางความร้อน มลพิษทางความสั่นสะเทือน ของเสียอันตรายหรือ มีการใช้สารเคมี หรือวัตถุ
อันตรายจะต้องดำเนินการควบคุม และป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรำคาญหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของ
ผู้ปฏิบัติงานและผู้อาศัยบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้น 
  ข้อ ๒๖ กรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน ต้องจัดให้มีการดูแลผู้ปฏิบัติงานที่ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยรวมถึงมีการส่ง
ต่อผู้ป่วยได้ทันท่วงท ี
 

หมวดที่ ๓ 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขออนุญาตและการออกใบอนุญาต 

ประกอบกิจการทีเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 

ข้อ ๒๗ เมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีเทศบัญญัติมีผลบังคับใช้ ห้ามมิให้ผู้ใดดำเนินกิจการที่ต้องมีการ
ควบคุมภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านแซวตามข้อ ๖ ในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ในการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดเง่ือนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาต
ปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้โดยทั่วไปในเทศบัญญัตินี้ก็ได้ 

ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้ใช้ได้สำหรับกิจการประเภทเดียวและสำหรับสถานที่แห่งเดียว 
ข้อ ๒๘ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ดำเนินกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านแซว ตามข้อ ๖ 

ในลักษณะที่เป็นการค้า จะต้องยื่นขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) วัน เดือน ปี ที่ประสงค์จะเริ่มประกอบกิจการ 
(๒) ช่ือและที่อยู่ของผู้ขอรับใบอนุญาต หากผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลต้องยื่นหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคลและหลักฐานแสดงการเป็นผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลด้วย 
(๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต 
(๔) สถานท่ีตั้งของสถานประกอบกิจการพร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี) 
ข้อ ๒๙ ในกรณีที่สถานประกอบกิจการใดที่ต้องมีการควบคุมตามเทศบัญญัตินี้ เข้าข่ายประเภทหรือขนาด

กิจการที่ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องดำเนินการก่อนยื่นคำขออนุญาต ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขตามที่กฎหมายนั้นกำหนด 

ข้อ ๓๐ การขอ การออกใบอนุญาต และการดำเนินการอื่นที่ที่เกี่ยวข้อง ให้ใช้แบบพิมพ์ตามที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นกำหนด 

ข้อ ๓๑ เมื่อได้รับคำขอรับใบอนุญาตหรือคำขอต่ออายุใบอนุญาตหรือคำขออื่นใด ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคำขอ และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมคำขอ ถ้าปรากฏว่าคำขอ
ดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์หรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที่กำหนดใน
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ.๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมดในกรณีที่สามารถ
แก้ไขหรือเพิ่มเติมให้ถูกต้องและสมบูรณ์ได้ในขณะนั้น ให้แจ้งผู้ขออนุญาตดำเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม
ให้ครบถ้วน 



- ๒๖ - 

 

ในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขให้ถูกต้องหรือสมบูรณ์ได้ในขณะนั้น ให้จัดทำบันทึกความบกพร่องและรายการ
เอกสารหรือพยานหลักฐานที่จะต้องยื่นเพิ่มเติมไว้ในบันทึกดังกล่าว และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและผู้ขออนุญาตลงนามไว้ใน
บันทึกนั้นด้วย 

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบสำเนาบันทึกตามวรรคสองให้ผู้ขออนุญาตไว้เป็นหลักฐานด้วย 
ข้อ ๓๒ ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตไม่แก้ไขเพิ่มเติมคำขอหรือไม่ส่งเอกสารหรือพยานหลักฐานเพิ่มเติมตามที่เจ้า

พนักงานท้องถิ่นแจ้งให้ทราบหรือตามที่ปรากฏในบันทึกที่ได้จัดทำตามข้อ ๓๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น คืนคำขอพร้อมทั้งแจ้งเป็น
หนังสือถึงเหตุแห่งการคืนคำขอภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคำขอ 

ข้อ ๓๓ เมื่อปรากฏว่าคำขอครบถ้วนแล้ว ให้แจ้งกำหนดเวลาที่จะไปตรวจสถานประกอบกิจการในกรณีที่
สถานประกอบกิจการถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขตามที่กฎหมายกำหนด ให้เจ้าพนักงานเจ้าหน้าท่ีเสนอความเห็น
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อพิจารณาอนุญาตต่อไป ในกรณีที่ไม่ถูกต้องให้เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่แนะนำ แก้ไข ปรับปรุงให้ถูกต้อง 
และรายงานให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบเพื่อจะได้มีคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ขออนุญาตดำเนินการแก้ไขปรับปรุงภายในระยะเวลาที่
กำหนด 

ข้อ ๓๔ เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือควบถ้วนตามที่กำหนดในเทศบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคำสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน
กำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ขยายเวลาออกไปได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและ
เหตุจำเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่งหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๓๕ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจาก  
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ในกรณีที่ไม่มารับใบอนุญาตภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง โดยมิได้มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าสละสิทธิ ์
ข้อ ๓๖ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการ สถานที่ หรือเครื่องจักร ผู้รับ

ใบอนุญาตจะต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบด้วย 
       ข้อ ๓๗ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะเลิกการประกอบกิจการ ให้แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบด้วย 

ข้อ ๓๘ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้ใช้เพียง
ในเขตอำนาจของเทศบาลตำบลบ้านแซว 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคำขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียม
แล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่อใบอนุญาต 

ข้อ ๓๙ ผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ ๔๐ ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นขอรับใบแทน
ใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุด 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตพร้อมสำเนาบันทึกการแจ้ง
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(๒) ในกรณีที่ใบอนุญาตถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นขอรับใบแทนใบอนุญาต
พร้อมนำใบอนุญาตใบเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ ๔๑ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่
กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งพักใบอนุญาตได้
ภายในเวลาที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ ๔๒ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 



- ๒๗ - 

 

(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
(๒) ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 

กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตกิารสาธารณสขุ พ.ศ.๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่
กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือการปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้น 
ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของ
ประชาชน 

ข้อ ๔๓ คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ทำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ ใน
กรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคำสั่งดังกล่าว ให้ส่งคำสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือให้ปิดคำสั่งไว้ใน
ที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักทำการงานของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้ทราบคำสั่งแล้ว
ตั้งแต่เวลาที่คำสั่งไปถึง หรือวันปิดคำสั่งแล้วแต่กรณี 

ข้อ ๔๔ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสำหรบัการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีก
ไม่ได้จนกว่าจะพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

 
หมวด ๔ 

ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 
 
ข้อ ๔๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามบัญชีค่าธรรมเนียมที่กำหนดไว้ในท้าย

เทศบัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาตสำหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกหรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุสำหรับกรณีที่เป็น
การขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังดำเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กำหนด ให้ชำระค่าปรับเพิ่มขึ้น
อีกร้อยละยี่สิบของจำนวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระ   เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดำเนินกิจการนั้นก่อนถึง
กำหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชำระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง ให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดำเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจำนวน 

ข้อ ๔๖ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของเทศบาลตำบลบ้านแซว 
 

หมวด ๕ 
บทกำหนดโทษ 

 
ข้อ ๔๗ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้ในบทกำหนด  โทษแห่ง

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 

บทเฉพาะกาล 

  ข้อ ๔๘ ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการใดตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านแซว เรื่อง การควบคุมกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕58 ซึ่งถูกยกเลิกโดยเทศบัญญัตินี้อยู่แล้วในวันที่ เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับและกิจการนั้นมีลักษณะ
เช่นเดียวกับกิจการที่จะต้องได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ให้ผู้นั้นประกอบกิจการนั้นต่อไปได้เสมือนเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาต
ตามเทศบัญญัตินี้แล้ว แต่เมื่อใบอนุญาตดังกล่าวสิ้นอายุและผู้นั้นยังคงประสงค์จะดำเนินกิจการต่อไป ผู้นั้นจะต้องมาดำเนินการ
ขอรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ก่อนการดำเนินการ 
  ข้อ ๔๙ ผู้ซึ่งประกอบกิจการใดท่ีมิได้เป็นกิจการที่ต้องไดร้ับใบอนุญาตตามเทศบัญญตัิเทศบาลตำบลบ้านแซว 
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕58 ซึ่งถูกยกเลิกโดยเทศบัญญัตินี้ แต่เป็นกิจการที่จะต้องได้รับ
ใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ให้ยังคงประกอบกิจการได้ต่อไป แต่จะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ภายในกำหนด



- ๒๘ - 

 

เก้าสิบวันนับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ เมื่อได้ยื่นคำขอแล้วให้ยังคงประกอบกิจการได้ต่อไปจนกว่าจะมีคำสั่งไม่อนุญาตให้
ประกอบกิจการ 
  ข้อ ๕๐ บรรดาคำขอที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับและยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของเจ้า
พนักงานท้องถิ่น ให้ถือว่าเป็นคำขอตามเทศบัญญัตินี ้
  ข้อ ๕๑ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นซึ่งสั่งไว้โดยอาศัยอำนาจตาม
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านแซว เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕58 ซึ่งถูกยกเลิกโดยเทศบัญญัตินี้ 
ให้มีผลใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ท้ังนี้ จนกว่าจะได้มีระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งของเจ้า
พนักงานท้องถิ่นซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามเทศบัญญัตินี้มาบังคับใช้ 

ส่วนรายละเอียดต่างๆ ตามร่างเทศบัญญัติที่แจกให้ทุกท่าน มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม
หรือไม่ (ไม่มี) 

ประธานสภาฯ  เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติแล้ว ขอให้ที่ประชุมลงมติว่าจะรับหลักการแห่ง
ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านแซว เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ. …………. หรือไม่ 

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (8 เสียง) รับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านแซว 
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. …………. 

 
ประธานสภาฯ  วาระที่สอง แปรญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านแซว เรื่อง การควบคุม

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. …………. 
 ตามมติที่ประชุมเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติไปแล้วนั้น ต่อไปเป็นการพิจารณา

ในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ ผมขอเสนอให้ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภามีสมาชิก
ท่านใดมีข้อเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้เสนอก็ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบตามที่ผม
เสนอ ผมขอมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (8 เสียง)  ให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  

ประธานสภาฯ เมื่อที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา ซึ่งระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๔๕ เมื่อสภาพิจารณา
แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานสภาที่ประชุมเป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ ผมขอให้คณะกรรมการแปรญัตติ ดำเนินการพิจารณาร่าง  
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านแซว เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
พ.ศ. …………. ในวาระท่ีสอง ขั้นแปรญัตติ ขอเชิญพิจารณา  

ประธานคณะกรรมการ-  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาร่างดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติถือว่า 
แปรญัตติ   ที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติให้คงร่างเดิม  
ประธานสภาฯ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติมีมติให้คงร่างเดิม ผมขอมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (8 เสียง) ให้คงตามร่างเดิมผ่านการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลตำบลบ้านแซว เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ………….
วาระท่ี ๒ การแปรญัตติ 
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ประธานสภาฯ  วาระที่สาม เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านแซว เรื่อง การควบคุม
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. …………. 

 ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านแซว เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
พ.ศ. …………. ได้ผ่านการพิจารณาในวาระที่ ๑–๒ มาแล้ว วาระที่ ๓ ขั้นเห็นชอบให้
ตราเป็นเทศบัญญัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔) ข้อ ๕๒ การพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติ
ให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ผมขอมติที่ประชุมครับ  

มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (8 เสียง) ให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านแซว เรื่อง 
การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. …………. และให้เสนอนายอำเภอ
เชียงแสนนำเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เห็นชอบต่อไป 

 
ประธานสภาฯ 4.๕ พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านแซว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน

และระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. …………. 
มอบให้เลขานุการสภาฯ ได้แจ้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้ที่ประชุมทราบ 

เลขานุการสภาฯ แจ้งกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้อง
พิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวด
เดียวก็ได้  

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อ     
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สอง
นั้น ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุม
เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา 
นายคำ สุปัญโญ 
นายกเทศมนตรี ข้าพเจ้าขอเสนอต่อที่ประชุมสภาอนุมัติให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบล   

บ้านแซว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. …………. 
สามวาระรวดเดียว 

ประธานสภาฯ  ขอมติที่ประชุมสภาเห็นชอบพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านแซว เรื่อง   
การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. …………. สามวาระรวดเดียว 
หรือไม ่

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (8 เสียง) ให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านแซว 
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. …………. สามวาระ
รวดเดียว 
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ประธานสภาฯ  วาระท่ีหนึ่ง พิจารณารับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านแซว เรื่อง   
การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. …………. 

ประธานฯ  ขอเชิญนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา 
นายคำ สุปัญโญ 
นายกเทศมนตรี ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 ได้มีการเปลี่ยนแปลง นิยาม และกิจการ

ต่างๆ ให้มีความทันสมัยมากข้ึน เทศบาลตำบลบ้านแซว จึงขอแก้ไขและตราเทศบัญญัติ
ขึ้นใหม ่ 

 บันทึกหลักการและเหตุผล 
  ในการเสนอเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านแซว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน
และระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. …………. 

หลักการ 
  โดยเป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านแซว ว่าด้วยการติดตั้ง
บ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร เพ่ือใช้กฎและข้อบังคับ ในการควบคุม
จำกัดดูแลการติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบระบายน้ำเสียในอาคารที่ตั้งอยู่ในเขต
เทศบาลตำบลบ้านแซว เพ่ือเป็นการปกป้องรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมและเป็นการ    
ช่วยลดปริมาณน้ำเสีย ตลอดจนเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น 

เหตุผล 
 ด้วยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ 
มาตรา ๗๐ กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ มีหน้าที่ต้องก่อสร้าง
ติดตั้งหรือจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียหรือระบบกำจัดของเสียตามที่กำหนด ประกอบกับ
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ 
ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการติดตั้งบ่อดัก
ไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ราชการส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจในการออกข้อกำหนดท้องถิ่น
เพ่ือใช้ในการควบคุมเพ่ือให้การจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือนเป็น
การแก้ไขปัญหาที่ต้นทางและเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ 
 ดังนั้น เพื่อเป็นการปรับปรุงข้อกำหนดท้องถิ่น โดยคำนึงถึงสภาพของท้องถิ่น 
สุขอนามัยของประชาชน และการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมสภาวะปัจจุบัน 
 เทศบาลตำบลบ้านแซว จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๐ (๓) มาตรา 
๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ 
ที่14) พ.ศ.2562ประกอบกับมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ และมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) มาตรา ๔๔ 
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ เห็นควรให้ตราเทศบัญญัติ เรื่อง การ
ติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. …………. เพ่ือบังคับใช้ในเขต
เทศบาลตำบลบ้านแซว ต่อไป 
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เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านแซว 
เร่ือง  การติดต้ังบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร  พ.ศ. …………. 

 
  โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านแซว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน  และระบบบำบัด  
น้ำเสียในอาคาร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๐ (๓) มาตรา ๖๐ และ มาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑4 ) พ.ศ. ๒๕6๒ ประกอบกับมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  และมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ อันมี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๓ และ
มาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ บัญญัติให้กระทำได้ โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติ แห่งกฎหมาย 
เทศบาลตำบลบ้านแซว โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย จึงตราเทศบัญญัติ
เทศบาลตำบลบ้านแซวขึ้นไว้ ดังต่อไปนี ้
  ข้อ  ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านแซว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน และระบบ
บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ………….” 
  ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตำบลบ้านแซว เมื่อได้ประกาศไว้ โดยเปิดเผย ณ สำนักงาน
เทศบาลตำบลบ้านแซว แล้วเจ็ดวัน 
  ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และ คำสั่งอื่นใดของเทศบาลตำบลบ้านแซว    
ในส่วนท่ีได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 
  ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้ 
  “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ซึ่งบุคคล 
อาจเข้าไปอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้ 
  “บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำหรือน้ำเสียซึ่งผ่านการใช้แล้ว 
  “การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็น
การถ่ายเทน้ำ 
  “แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเลและแหล่ง
น้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชนซึ่งมีทางเช่ือมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือ
แหล่งน้ำธรรมชาติได้ 
  “น้ำเสีย” หมายความว่า ของเสียที่อยู่ในสภาพเป็นของเหลว รวมทั้งมวลสารที่ปะปน หรือปนเปื้อนอยู่ใน
ของเหลวนั้น 
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแซว หรือผู้ที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแซว 
มอบหมาย 
  “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลอื่นท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง 
  ข้อ ๕ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและอาคาร
ขณะที่ยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทน้ัน 
  ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบระบายน้ำเสียตามมาตรฐาน
ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด 
  ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบระบายน้ำเสีย
สำหรับอาคารนั้น ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ หรือได้ดำเนินการ
ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ก่อนวันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันและน้ำเสีย เช่นเดียวกัน 
  ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก 
  (๒)  สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำดำเนินการ
ติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบระบายน้ำเสียให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน 
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  ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๖ ทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไป
กำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพท่ีใช้การได้ตามปกติ 
  ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการตามข้อ 
๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงพันบาท 
  ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามข้อ ๗ (๒) ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาท นับแต่วันถัดจากวันครบ
กำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้ง บ่อดักไขมันและระบบระบายน้ำเสีย
นั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 
  ข้อ ๑๑ ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดักไขมัน ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ท้ายเทศ
บัญญัตินี ้
  ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ถึงการปฏิบัติตาม
เทศบัญญัตินี้ 
  ข้อ ๑๓ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณายกเว้นการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ตามความจำเป็น 
และความเหมาะสมของอาคารและพื้นท่ีบางแห่ง อาทิเช่น พ้ืนท่ีบนภูเขา พ้ืนท่ีเกษตรกรรมหรือพ้ืนท่ีในชนบท เป็นต้น 
  ข้อ ๑๔ ให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแซวรักษาการตามเทศบัญญัตินี้ และมีอำนาจออกประกาศ หรือคำสั่ง
เพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

ส่วนรายละเอียดต่างๆ ตามร่างเทศบัญญัติที่แจกให้ทุกท่าน มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม
หรือไม่ (ไม่มี) 

ประธานสภาฯ  เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติแล้ว ขอให้ที่ประชุมลงมติว่าจะรับหลักการแห่ง
ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านแซว เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ. …………. หรือไม่ 

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (8 เสียง) รับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านแซว 
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. …………. 

 
ประธานสภาฯ  วาระท่ีสอง แปรญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านแซว เรื่อง การติดตั้งบ่อดัก

ไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. …………. 
 ตามมติที่ประชุมเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติไปแล้วนั้น ต่อไปเป็นการพิจารณา

ในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ ผมขอเสนอให้ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภามีสมาชิก
ท่านใดมีข้อเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้เสนอก็ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบตามที่ผม
เสนอ ผมขอมติที่ประชุม  

มติทีป่ระชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (8 เสียง)  ให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  

ประธานสภาฯ เมื่อที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา ซึ่งระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๔๕ เมื่อสภาพิจารณา
แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานสภาที่ประชุมเป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ ผมขอให้คณะกรรมการแปรญัตติ ดำเนินการพิจารณาร่าง เทศ
บัญญัติเทศบาลตำบลบ้านแซว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียใน
อาคาร พ.ศ. …………. ในวาระท่ีสอง ขั้นแปรญัตติ ขอเชิญพิจารณา  
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ประธานคณะกรรมการ-  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาร่างดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติถือว่า 
แปรญัตติ   ที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติให้คงร่างเดิม  
ประธานสภาฯ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติมีมติให้คงร่างเดิม ผมขอมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (8 เสียง) ให้คงตามร่างเดิมผ่านการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลตำบลบ้านแซว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร 
พ.ศ. …………. วาระท่ี ๒ การแปรญัตติ 

 
ประธานสภาฯ  วาระที่สาม เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านแซว เรื่อง การติดตั้ง

บ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. …………. 
 ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านแซว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัด 

น้ำเสียในอาคาร พ.ศ. …………. ได้ผ่านการพิจารณาในวาระที่ ๑–๒ มาแล้ว วาระที่ ๓ 
ขั้นเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔) ข้อ ๕๒ 
การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
จะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ผมขอมติที่ประชุมครับ  

มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (8 เสียง) ให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านแซว เรื่อง 
การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. …………. และให้เสนอ
นายอำเภอเชียงแสนนำเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เห็นชอบต่อไป 

 
 4.6 การกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญประจำปี ๒๕๖4  
 และกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖5 
ประธานสภาฯ เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เชิญครับ 
เลขานุการสภาฯ แจ้งกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 การกำหนดการประชุมสมัยสามัญประจำปี แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัย

ในปีนั้นจะมีกำหนดกี่วัน กับให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก
ของปีถัดไป และมีกำหนดกี่วัน (ข้อ ๑๑ (๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมฯ) ในแต่ละปีเทศบาลตำบล มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับที่ประชุมสภาเทศบาล ดังนี้ 
-  การประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ประชุมสภาเทศบาลเพ่ือพิจารณากำหนดการ

ประชุมสมัยสามัญประจำปี (ข้อ ๑๑ (๒) ระเบียบ มท.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมฯ) 
-  การประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประชุมสภาเทศบาลเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นแจ้ง

การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่อนุมัติแล้วและนำไปปฏิบัติให้สภาท้องถิ่นทราบ 
(ข้อ ๒๔ ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาฯ) 

-  การประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประชุมสภาเทศบาลเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีถัดไป (ข้อ ๒๓ ระเบียบ มท.ว่าด้วย
วิธีงบประมาณ ๒๕๔๑) 



- ๓๔ - 

 

-  การประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประชุมสภาเทศบาลเพ่ือให้นายกเทศมนตรี 
รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา (ม.๔๘ ทศ วรรคห้า พ.ร.บ.เทศบาลฯ)  

ประธานสภาฯ ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้อธิบายในที่ประชุมพิจารณาเป็นแนวทางในการกำหนดการ
สมัยประชุมสามัญประจำปี แล้วนั้น ขอให้ที่ประชุมเสนอกำหนดสมัยประชุมสามัญ
ประจำปี ๒๕๖๓ และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีสมัยแรกของปี ๒๕๖๓
เชิญครับ 

สท.สมยศ จันทะรังษ ี ขอเสนอการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ดังนี้ 
 - สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖4 วันเริ่มประชุม วันที่ ๑ มิถุนายน เป็นต้นไป 
 - สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖4 วันเริ่มประชุม วันที่ ๑ สิงหาคม เป็นต้นไป 
 - สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖4 วันเริ่มประชุม วันที่ ๑ ธันวาคม เป็นต้นไป 
 - สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖5 วันเริ่มประชุม วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป 
ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่เชิญเสนอได้ (ให้เวลาพอสมควรแล้วไม่มีผู้เสนอ  

ที่ต่างออกไป) ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ จำนวนเสียง ๘ เสียง (จากผู้เข้าร่วมประชุม 8 คน) 
ประธานสภาฯ  สรุปมติที่ประชุมเห็นชอบ การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖4 และ

กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีสมัยแรกของปี ๒๕๖5 ดังนี้ 
 -  สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖4 มีกำหนด ๓๐ วัน 
 วันเริ่มประชุม วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖4  

-  สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจำปี ๒๕๖4 มีกำหนด ๓๐ วัน 
 วันเริ่มประชุม วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖4  

-  สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจำปี ๒๕๖4 มีกำหนด ๓๐ วัน 
 วันเริ่มประชุม วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖4   

-  สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจำปี ๒๕๖5 มีกำหนด ๓๐ วัน 
  วันเริ่มประชุม วันที่ ๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖5   
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ  
ประธานสภาฯ 5.๑ สำนักสงฆ์พระธาตุแสนเมือง ขอใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ สบกกฝั่งขวา 

บ้านแซว หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแซว 
 

   เชิญนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้พิจารณา 
นายคำ  สุปัญโญ 
นายกเทศมนตรี  ตามที่สำนักสงฆ์พระธาตุแสนเมือง แจ้งขอนำเรื่องเข้าที่ประชุมสภาฯ ให้พิจารณาเรื่อง

ขอใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ สบกกฝั่งขวา บ้านแซว หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแซว  
เพ่ือนำไปประกอบการดำเนินการขออนุญาตใช้ที่ดินในพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือประโยชน์แก่
พระพุทธศาสนากับสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย เพ่ือดำเนินการรวบรวมส่ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 



- ๓๕ - 

 

ประธานสภาฯ นมัสการ พระพีระจิต จารุธัมโม เจ้าสำนักสงฆ์พระธาตุแสนเมือง ชี้แจงรายละเอียด
เพ่ิมเติมให้ที่ประชุมพิจารณา  

พระพีระจิต จารุธัมโม 
เจ้าสำนักสงฆ์ฯ ตามหนังสือ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย ที่ ชร 00345/ว1281     

ลงวันที่ 1 กันยายน 2563 แจ้งให้ที่พักสงฆ์ในเขตป่าไม้ จังหวัดเชียงราย ดำเนินการ
ยื่นคำขอใช้ที่ดินเขตพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือประโยชน์แก่พระพุทธศาสนากับสำนักพระพุทธศาสนา 
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 ไปแล้วนั้น ทางสำนักสงฆ์พระธาตุแสนเมือง ได้ก่อตั้ง
ขึ้นเป็นสำนักสงฆ์ ณ พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ สบกกฝั่งขวา หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแซว  
เมื่อปี 2553 ตามมติความเห็นชอบจากชาวบ้านแซว หมู่ที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ 
พระภิกษุสงฆ์ คณะศรัทธา และประชาชน ใช้พ้ืนที่ประกอบกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ในทางพระพุทธศาสนา รวมถึงการอนุรักษ์ รักษาป่าไม้ และปลูกต้นไม้ ในพ้ืนที่ป่า
ชุมชนแห่งนี้ให้อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ และเพ่ือให้สำนักสงฆ์ฯ ได้ใช้พ้ืนที่แห่งนี้    
ได้อย่างถูกต้องตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 23 มิถุนายน 2563 กับกรมป่าไม้ 
ในการก่อตั้งวัดขึ้นมา ทางสำนักสงฆ์ฯ จึงได้ยื่นเรื่องไปยังสำนักพุทธศาสนาจังหวัด
เชียงรายเรียบร้อยแล้ว แต่ยังขาดอยู่เฉพาะเอกสารหลักฐานที่แสดงผลการพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น ทางสำนักสงฆ์พระธาตุ
แสนเมือง จึงใคร่ขอให้สภาเทศบาลตำบลบ้านแซว พิจารณาลงมติให้ความเห็นชอบ
การขอใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ สบกกฝั่งขวา บ้านแซว หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแซว 

ประธานสภาฯ เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เชิญครับ 
เลขานุการสภาฯ แจ้งกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ส่วนที่ ๓ หน้าที่ของเทศบาล  
 มาตรา ๕๐ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล

ดังต่อไปนี้ 
  (๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
  (๒) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ 
 (๓) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัด 

มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  (๔) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
  (๕) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
  (๖) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
  (๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
 (๘) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนาธรรมอันดี        

ของท้องถิ่น 
  (๙) หน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 



- ๓๖ - 

 

  ตามท่ีกล่าวมาข้างต้น จึงขอนำเรียนว่า เทศบาลตำบลบ้านแซว ไม่มีอำนาจหน้าที่
ในการพิจารณาลงมติเห็นชอบการขอใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ สบกกฝั่งขวา 
บ้านแซว หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแซว ในวาระนี้จึงเพียงแจ้งให้ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบล
บ้านแซวทราบถึงการขอใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ สบกกฝั่งขวา บ้านแซว หมู่ที่ 1 
ตำบลบ้านแซว ของสำนักสงฆ์พระธาตุแสนเมือง  

  ทั้งนี้ สภาเทศบาลตำบลบ้านแซว ไม่ขัดข้องในการดำเนินการขออนุญาตใช้ที่ดิน
ในพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาของสำนักสงฆ์พระธาตุแสนเมือง และขอ
กำชับให้สำนักสงฆ์พระธาตุแสนเมืองดำเนินการขออนุญาตใช้ที่ดินในพื้นที่ป่าไม้เพ่ือ
ประโยชน์แก่พระพุทธศาสนากับสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย โดยให้เป็นตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขที่กำหนด และเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด  

ประธานสภาฯ  ตามท่ี เลขานุการสภาฯ ไดช้ี้แจง มีสมาชิกท่านใด มีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่   
(ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน) และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติ
ที่ประชุม  

ที่ประชุม รับทราบ 
 
ประธานสภาฯ 5.2 การสร้างวัดพระธาตุศรีก่องสร้อยพนาราม และการขอใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน 

(สปก.) บ้านแซว หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแซว 
 

   เชิญนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้พิจารณา 
นายคำ  สุปัญโญ 
นายกเทศมนตรี  ตามที่วัดพระธาตุศรีก่องสร้อยพนาราม แจ้งขอนำเรื่องการสร้างวัด และการขอใช้ที่ดิน

ในเขตปฏิรูปที่ดิน (สปก.) บ้านแซว หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแซว เข้าที่ประชุมสภาเทศบาล
ตำบลบ้านแซว เพ่ือพิจารณาลงมติให้ความเห็นชอบ ที่จะก่อตั้งเป็นการสร้างวัดพระ
ธาตุศรีก่องสร้อยพนาราม ขึ้นบนเนื้อท่ี 20 ไร่ ในเขตปฏิรูปที่ดิน (สปก.)  

ประธานสภาฯ เชิญ นายอาคม แก้วดำ ตำแหน่ง กำนันตำบลบ้านแซว ชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม   
ให้ที่ประชุมพิจารณา  

นายอาคม แก้วดำ 
กำนันตำบลบ้านแซว ด้วยวัดพระธาตุศรีก่องสร้อยพนาราม บ้านแซว หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแซว ได้เริ่มก่อสร้าง 

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556 ตามมติความเห็นชอบจากประชาคมชาวบ้าน บ้านแซว 
หมู่ที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์ให้พระภิกษุสงฆ์ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา และคณะศรัทธา
ประชาชน ได้ใช้พ้ืนที่เพ่ือประกอบกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในทางพระพุทธศาสนา 
และเพ่ือให้วัดพระธาตุศรีก่องสร้อยพนาราม ได้ใช้พ้ืนที่แห่งนี้ได้อย่างถูกต้องตามแนวทาง
ของเขตปฏิรูปที่ดิน (สปก.) ในการก่อตั้งเป็นวัดขึ้นมา ทางคณะกรรมการฯ ได้ยื่นเรื่อง
ไปยังสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงรายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ยังขาดเอกสาร
หลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ประธานสภาฯ เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เชิญครับ 
เลขานุการสภาฯ แจ้งกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ส่วนที่ ๓ หน้าที่ของเทศบาล  
 มาตรา ๕๐ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล

ดังต่อไปนี้ 
  (๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
  (๒) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ 
 (๓) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัด 

มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  (๔) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
  (๕) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
  (๖) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
  (๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
 (๘) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนาธรรมอันดีของ

ท้องถิ่น 
  (๙) หน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 

  ตามท่ีกล่าวมาข้างต้น จึงขอนำเรียนว่า เทศบาลตำบลบ้านแซว ไม่มีอำนาจหน้าที่
ในการพิจารณาลงมติเห็นชอบการขอใช้ที่ดินทางราชการเพ่ือสร้างวัด ในวาระนี้จึงเพียง
แจ้งให้ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแซวทราบถึงการสร้างวัดพระธาตุศรีก่องสร้อย
พนาราม และการขอใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน (สปก.) บ้านแซว หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแซว
ของวัดพระธาตุศรีก่องสร้อยพนาราม  

  ทั้งนี้ สภาเทศบาลตำบลบ้านแซว ไม่ขัดข้องในการดำเนินการขออนุญาตใช้ที่ดิน
ในเขตปฏิรูปที่ดิน (สปก.) ของวัดพระธาตุศรีก่องสร้อยพนาราม และขอกำชับให้วัด
พระธาตุศรีก่องสร้อยพนารามดำเนินการขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน (สปก.) 
กับสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย โดยให้เป็นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข 
ที่กำหนด และเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องก่อนที่จะดำเนินการใดๆ   

ประธานสภาฯ  ตามที่ เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจง มีสมาชิกท่านใด มีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่   
(ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติ
ที่ประชุม  

ที่ประชุม รับทราบ 
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ประธานสภาฯ 5.3 การพิจารณาการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่า ของสำนักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

   เชิญนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้พิจารณา 
นายคำ  สุปัญโญ 
นายกเทศมนตรี  ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่าได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน 
กสทช.) และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกันบูรณาการโครงการ
ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานคมนาคมเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 โดยสำนักงาน กสทช. กำหนดดำเนินการ
โครงการเพ่ือขับเคลื่อนบูรณาการดังกล่าว จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการจัดให้มี
สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายชอบ จำนวน 
3,920 หมู่บ้าน และโครงการจัดให้มีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนที่ห่างไกล จำนวน 
15,732 หมู่บ้าน โดยกำหนดติดตั้งอุปกรณ์แล้วเสร็จและเปิดให้บริการภายในสิ้นปี 
2563 เพ่ือให้ทุกหมู่บ้านสามารถเข้าถึงและใช้งานบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง   
ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ซ่ึงจากการดำเนินการพบว่า มีจุดติดตั้งอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน 17,233 จุด 
กระจายตัวอยู่ในพ้ืนที่ป่าไม้ในเขตความรับผิดชอบของ 4 ,488 ตำบล โดยในการขอ
อนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ต้องมีความเห็นของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกอบการพิจารณาอนุญาตของกรมป่าไม ้

ประธานสภาฯ  ตามที่ นายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้พิจารณา มีสมาชิกท่านใด  
มีความเห็นเพ่ิมเติมหรือไม่ เชิญครับ 

ประธานสภาฯ เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงเพ่ิมเติม เชิญครับ 
เลขานุการสภาฯ ตามที่กองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบ ขอแจ้งให้ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว

ทราบว่า การเข้าทำประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่า ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) 
และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ความเป็นอยู่ของชุมชนตำบลบ้านแซว 

ประธานสภาฯ  ตามที่ เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจง มีสมาชิกท่านใด มีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่   
(ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติ
ที่ประชุม  

ที่ประชุม รับทราบ 
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ประธานสภาฯ 5.4 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 

   เชิญนายกเทศมนตรี ได้รายงานผลการปฏิบัติงานฯ ให้ที่ประชุมได้พิจารณา 
นายกเทศมนตรี  มอบหมายให้นางสาวพีรพรรณ วังมณี ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี รายงานฯ 
นางสาวพีรพรรณ วังมณี  
นักวิชาการเงินและบัญชี รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ซึ่งเทศบาลตำบลบ้านแซวได้

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ตามเทศบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน 148 โครงการ 
งบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น จำนวน 39,524,375.08 บาท (รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบท้าย) 

ประธานสภาฯ  ตามที่ นักวิชาการเงินและบัญชี ได้รายงานผลการปฏิบัติงานฯ มีสมาชิกท่านใด        
มีความเห็นเป็นอย่างอื ่นหรือไม ่ (ไม ่ม ีสมาช ิกท่านใดมีความเห็นเป ็นอย่างอื ่น)       
และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม  

ที่ประชุม รับทราบ 

ประธานสภาฯ 5.5 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง กันยายน พ.ศ.2563) 

   ขอเชิญเลขานุการสภาฯ อธิบายถึงระเบียบที่เก่ียวข้อง    
เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 13 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 

ประธานสภาฯ เชิญนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแซว รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลบ้านแซว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.
2562 ถึง กันยายน พ.ศ.2563) 

นายกเทศมนตรีฯ  มอบหมายให้ นางสาวกัญญานัฐ  กระทง ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด รายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแซว ให้ที่ประชุมทราบ 

นางสาวกัญญานัฐ  กระทง  
หัวหน้าสำนักปลัด ไดร้ายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง กันยายน พ.ศ.2563) ต่อที่ประชุมสภาฯ 
(รายละเอียดเพ่ิมเติมตามเอกสารสรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลบ้านแซวฯ แนบท้าย)  
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สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านแซว 
 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง กันยายน พ.ศ.2563)        

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5  นำมาดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

การดำเนินการ 
 จำนวน
โครงการ  

ร้อยละ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖5) มี  144 โครงการ 201 100.00 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖5) เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑ มี 38 โครงการ   
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖5) เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ มี  19 โครงการ   
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(เทศฯ 158 เงินสะสม 28) 186 92.54 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 158 78.61 
การดำเนินงานจริง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  (เทศฯ 143 เงินสะสม 28) 176 87.56 
(ระหว่างตุลาคม ๒๕๖2 ถึง กันยายน ๒๕๖๓)          
        หมายเหตุ  :  คำนวณร้อยละจากแผนพัฒนาท้องถิ่น(เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3)  

ประธานสภาฯ  ตามที่ หัวหน้าสำนักปลัด ได้รายงานผลการปฏิบัติงานฯ มีสมาชิกท่านใด มีความเห็น
เป็นอย่างอื่นหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุมได้
พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม  

ที่ประชุม รับทราบ  
  
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมอีกหรือไม่   

ถ้าไม่มี ขอขอบคุณคณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำหมู่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ 
และประชาชนที่เสียสละเวลามาร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์   
ในการพัฒนาตำบลบ้านแซวต่อไป และขอปิดการประชุม 

เลิกประชุม เวลา ๑4.๐๐ น. 

 
 

                                                                                               

 
(ลงชื่อ)                  ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

  (นายธีรภาพ ยาวิชัยป้อง) 
              เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว 



- ๔๑ - 

 

 
 

(ลงชื่อ)                        ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                      (นายสมยศ  จันทะรังษี) 

   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว  เขต ๑ 

 
(ลงชื่อ)              กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

             (นางอัมพรรณ์  แก้วดำ) 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว  เขต ๑ 

 
(ลงชื่อ)         กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

             (นายเกรียงไกร  แซ่พ่าน) 
 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว  เขต ๒ 

 
หมายเหตุ : ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรี ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖4 อันเป็นวันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากครบวาระ มีผลให้ สภาเทศบาลตำบลบ้านแซวไม่ได้รับรอง
รายงานการประชุมในครั้งนี้  
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ 34 วรรคหนึ่ง) ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว ได้ตรวจสอบแล้ว จึงขอรับรอง
รายงานการประชุมครั้งนี้  ในวันที่  4  กุมภาพันธ์  2564 
  

 
(ลงชื่อ)                            

                           (นายเกาว่า  แซ่ลี) 
    ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว 


