
รายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม  
สามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งที่  1/2562  
วันที่  23  ธันวาคม  พ.ศ.2562 

ณ  ห้องประชุมพุทธรักษา  องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม 
******************************** 

 

เริ่มประชุมเวลา   09.30  น. 
ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลพระงาม เมื่อครบองค์ประชุม  สมาชิกสภาฯ เข้าห้องประชุม  
 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  - การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 เพ่ือรายงาน
ประธานสภา อบต.พระงาม ผลการปฏิบัติงานประจําปี  2562  การรายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาห้าปี  
    (พ.ศ.2561-2565) ประจําปีงบประมาณ  2562 และอ่ืนๆ  
ที่ประชุม   - รับทราบ 
   

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  -ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลพระงาม ตรวจรายงานการประชุม 
ประธานสภา อบต.พระงาม สามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่  28 ตุลาคม  2562 และครั้งที่  
    2/2562 เมื่อวันที่ 30  ตุลาคม  2562 เชิญเลขานุการ 
นายวิรัตน์ อ้ึงพานิช  - อ่านรายงานการประชุมสมาชิกสภา อบต.พระงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที ่ 
เลขานุการสภา อบต.พระงาม 1/2562 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 และครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม   
    2562 และขอให้ดูสําเนารายการประชุมที่ได้แจกไปแล้วก่อนการประชุมประกอบ 
นายสุรเกียรต ยิ้มพงษ์  -ตามท่ีเลขานุการสภา อบต.พระงาม ได้อ่านรายงานการประชุมฯ ประกอบสําเนา
ประธานสภา อบต.พระงาม เอกสารรายงานการประชุม มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขถ้อยคําในรายงานการประชุม 
    หรือไม่  เมื่อไม่มี ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม   -มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่  1/2562 เมื่อ 
    วันที่  28 ตุลาคม  2562 และครัง้ที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 30  ตุลาคม  2562   
    โดยไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง   
 

ระเบียบวาระท่ี  3  กระทู้ถาม 
    - ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  -ระเบียบวาระนี้ จะพิจารณาเรื่องรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ   
ประธานสภา อบต.พระงาม 2562 และรายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565)  
    ประจําปีงบประมาณ  2562 เชิญฝุายบริหารและเจ้าหน้าที่ 
นายวิรัตน์ อ้ึงพานิช  - ท่านประธานสภา อบต.ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน 
ปลัด อบต.พระงาม ปฏิบัติหน้าที่ ตําบล  พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 58/5 ให้นายกองค์การ 
นายก อบต.พระงาม  บริหารส่วนตําบลจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อ 
    สภาองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นประจําทุกปี  สําหรับผลการปฏิบัติงานประจําปี 
    งบประมาณ 2562 เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 จนถึงวันที่ 30 กันยายน  2562   
    ซึ่งสิ้นปีงบประมาณ 2562 แล้ว จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ  

 พ.ศ.2562 ดังนี้ 
/ยุทธศาสตร์... 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  1. โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุในเทศกาลสําคัญ  งบประมาณ 18,800.-บาท 

  2. โครงการรณรงค/์จัดกิจกรรมต่าง ๆ อบรมเก่ียวกับการแก้ไขปัญหาของชุมชน  
  เช่น ยาเสพติด โรคเอดส์ อาชญากรรม จัดระเบียบสังคมฯ งบประมาณ 17,460.-บาท 

3. โครงการฝึกอบรมทบทวนเพิ่มศักยภาพสําหรับสมาชิก (อปพร.) ผู้นําชุมชน 
พนักงานส่วนตําบล และประชาชนทั่วไป  งบประมาณ 23,500.-บาท 

   4. โครงการจัดเวทีประชาคมเพ่ือจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการ 
   มีส่วนร่วมของประชาชน  งบประมาณ 5,973.-บาท 
   5. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ.งบประมาณ  
   432,000.-บาท 
   6. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  งบประมาณ 164,070.-บาท 
   7. โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)  งบประมาณ 312,500.-บาท 
   8. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  งบประมาณ 42,500.-บาท 
   9. โครงการสนับสนุนพัฒนาผู้นําเด็กและเยาวชนตําบลพระงาม  งบประมาณ  
   11,440.-บาท 

  10. โครงการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียน เรียนรู้สู่โลกกว้าง   
  งบประมาณ 6,750.-บาท 

   11. โครงการเผ้าระวังอุบัติภัย  งบประมาณ 292,000.-บาท 
   12. โครงการปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและไข้เลือดออก (จัดซื้อยา)   
   งบประมาณ 62,983.-บาท 
   13. โครงการให้ความรู้ซ้อมแผนการปูองกันสาธารณภัยสําหรับสถานศึกษาในพื้นที่ 
   และประชาชนในตําบลพระงาม  งบประมาณ 24,295.-บาท 
   14. โครงการอบรมให้ความรู้การปูองกันช่วยเหลือการจมน้ําและฝึกทักษะการว่าย 
   น้ําให้แก่เด็ก  งบประมาณ 37,525.-บาท 
   15. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  งบประมาณ 6,573.900.-บาท 
   16. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ  งบประมาณ 1,248,800.-บาท 
   17. ค่าใช่จ่ายเครื่องแต่งกายสําหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ อปพร.  งบประมาณ  
   9,800.- บาท 
   18. ค่าวัสดุดับเพลิง  งบประมาณ 30,000.-บาท 
   19. ค่าโครงการพัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุและผู้พิการ  งบประมาณ  
   20,000.-บาท 
   20. โครงการด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว  งบประมาณ 9,100.-บาท 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
   1. โครงการจ้างงานนักเรียนนักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน งบประมาณ 32,600.-บาท 
   2. โครงการฝึกทักษะพัฒนาอาชีพตําบลพระงาม  งบประมาณ 12,950.-บาท 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี  
   ภูมิปัญญา 

  1. โครงการจัดงานพิธีทางศาสนาและประเพณีวัฒนธรรม (กิจกรรมสงกรานต์)   
  งบประมาณ 47,600.-บาท 
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  2. โครงการจัดทําหุ่นปลาและตกแต่งภูมิทัศน์ในเทศกาลกินปลาและงานกาชาด  
  จังหวัดสิงห์บุรี  งบประมาณ 40,000.-บาท 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
  1. โครงการขุดลอกคลองส่งน้ําลําชวด หมู่ที่ 3  งบประมาณ 30,000.-บาท 
  2. โครงการขุดลอกคลองระบายน้ํา (คลองไส้ไก)่ หมู่ที่ 6 งบประมาณ 10,500.-บาท 
  3. โครงการขุดลอกคลองระบายน้ํา (คลองไส้ไก)่ หมู่ที่ 4 งบประมาณ 12,000.-บาท 
  4. โครงการจัดทําธนาคารน้ําใต้ดิน จํานวน 3 จุด  งบประมาณ 5,119.-บาท 
  5. โครงการซ่อมแซมถนนคันพนังกั้นน้ํา หมู่ที่ 5  งบประมาณ 120,000.-บาท 

  6. โครงการซ่อมแซมพนังกั้นน้ําแม่น้ําเจ้าพระยา หมู่ที่ 6 หน้าบ้านนายขุนทอง  
  งบประมาณ 167,000.-บาท 

  7. โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 1  งบประมาณ 110,000.-บาท 
  8. โครงการซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะในพื้นที่ตําบลพระงาม งบประมาณ 25,400.-บาท 
  9. โครงการซ่อมแซมพนังกั้นน้ําแม่น้ําน้อย หมู่ที่ 2  งบประมาณ 206,000.-บาท 
  10. โครงการลงลูกรังซ่อมแซมผิวทางจราจร หมู่ที่ 5 บริเวณถนนรอบหนอง  
  งบประมาณ 101,000.-บาท  

 11. โครงการลงลูกรังซ่อมแซมผิวทางจราจร หมู่ที่ 5 บ้านหัววน   
 งบประมาณ 101,500.-บาท 

  12. โครงการลงลูกรัง หมู่ที่ 2  งบประมาณ 126,500.-บาท 
  13. โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 5  งบประมาณ 156,500.-บาท 
  14. โครงการขุดลอกคลองสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 1  งบประมาณ 248,000.-บาท 
  15. โครงการก่อสร้างกําแพงหรือรั้วพร้อมปูาย  งบประมาณ 280,000.-บาท 
  16. โครงการเสริมถนนทางเชื่อม คสล. ทางเข้าออก ศพด.ตําบลพระงาม  
  งบประมาณ 49,500.- บาท 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  1. โครงการคัดแยกขยะต้นทาง  งบประมาณ 80,100.-บาท 

 2. โครงการปลูกต้นไม้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
 งบประมาณ 16,800.-บาท 

  3. โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 งบประมาณ 170,340.-บาท 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการจัดการ  
  1. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการทํางาน  งบประมาณ 2,665.-บาท 
  2. โครงการส่งเสริมปูองกันปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน  งบประมาณ 
  6,400.-บาท 
  3. ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุุน  งบประมาณ 3,500.-บาท 
  4. ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อน  งบประมาณ 13,990.-บาท 
  5. ค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์  งบประมาณ 24,500.-บาท 
  6. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สํานักงาน 15,800.-บาท 
  7. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED สีแบบ Network  งบประมาณ  
  9,000.-บาท 

/8.ค่าจัดซื้อ... 
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  8. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบหมึกฉีดพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink Printer   
  งบประมาณ 4,100.-บาท 
  9. ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ  งบประมาณ 4,800.-บาท 
  10. ค่าจัดซื้อจอภาพแบบ LED ขนาด 19 นิ้ว  งบประมาณ 2,700.-บาท 
  11. ค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์  งบประมาณ 19,000.-บาท 
  12. ค่าช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) ในพ้ืนที่ตําบลพระงาม 
  งบประมาณ 46,103.-บาท 
  13. ค่าจัดซื้อเครื่องฉีดน้ําแรงดังสูง  งบประมาณ 3,000.-บาท 
  14. ค่าจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10  งบประมาณ 99,300.-บาท 
  15. ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ําดับเพลิงชนิดหาบหามพร้อมอุปกรณ์  งบประมาณ  
  298,000.-บาท 
  16. โครงการปรับปรุงทาสีอาคาร อบต.  งบประมาณ 262,000.-บาท 
  17. ค่าจัดซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้ง  งบประมาณ 99,300.-บาท 
  18. ค่าจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรอเนกประสงค์ Smart Card Reader  งบประมาณ  
  4,900.-บาท 
  19. โครงการประดับตกแต่ง อบต. เนื่องในพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10  
  งบประมาณ 44,414.-บาท 
  20. โครงการจัดทําหรือปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพ่ือเพ่ิม 
  ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้  งบประมาณ 206,010.-บาท 
  21. ค่าจัดซื้อตู้นิรภัย ขนาด 100 กก.  งบประมาณ 11,900.-บาท 
  22. ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานแบบเหล็ก ระดับ 3-6 พร้อมกระจก 
  23.ค่าจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์แบบ Multifunction แบบฉีดหมึก  งบประมาณ 23,700.-ท 
  24.- ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม ชุดกระดานลื่น  งบประมาณ 190,000.-บาท 
  25. ค่าจัดซ้อเคร่ืองเล่นสนาม ชุดกระดานลื่น พร้อมชิงชา งบประมาณ 65,000.-บาท 

งบแสดงผลการด าเนินงาน “รายรับ” 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

รายการ ประมาณการ รับจริง 
1. ภาษีอากร 649,000.00 754,081.99 
2. ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 4,000.00 6,276.50 
3. รายได้จากทรัพย์สิน 100,000.00 157,630.47 
4. รายได้จากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย์ 

- 0.00 

5. รายได้เบ็ดเตล็ด - 3,272.00 
6. รายได้จากทุน - 4,000.00 
7. ภาษีจัดสรร 13,585,000.00 15,396,822.33 
8. เงินอุดหนุนทั่วไป 12,800,000.00 12,258,860.00 
9. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ - 30,700.00 

รวม 27,138,000 28,611,643.29 
/งบแสดง.... 
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งบแสดงผลการด าเนินงาน “รายจ่าย” 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

รายการ ประมาณการ จ่ายจริง 
1. งบกลาง 9,036,580.00 8,514,755.00 
2. เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,302,820.00 1,259,032.00 
3. เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 6,744,820.00 6,324,960.00 
4. ค่าตอบแทน 728,000.00 487,250.00 
5. ค่าใช้สอย 5,463,580.00 4,549,461.40 
6. ค่าวัสดุ 1,456,500.00 1,021,236.30 
7. ค่าสาธารณูปโภค 508,300.00 427,298.43 
8. ค่าครุภัณฑ ์ 887,400.00 854,790.00 
9. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 370,000.00 341,100.00 
10.รายจ่ายอ่ืน - 0.00 
11.เงินอุดหนุน 640,000.00 432,000.00 

รวม 27,138,000 24,211,883.13 
ขอให้สมาชิกสภา อบต.ดูเอกสารรายงานผลการปฏิบัติประจําปี 2562 ที่แจก 
ให้กับทุกท่าน 

นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  - ขอให้สมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน พิจารณาเอกสารตามที่ปลัด อบต.ได้แจกให้ หาก 
ประธานสภา อบต.พระงาม มีข้อสงสัย หรือต้องการซักถามผู้บริหาร ขอเชิญครับ เมื่อที่ประชุมใช้เวลาในการ 
    พิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี 2562 พอสมควรแล้ว ท่านใดสงสัย  
    จะซักถามหรืออภิปรายหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอมติที่ประชุม  
ที่ประชุม   - รับทราบและเห็นชอบรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจําปี 2562 
นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  - ต่อไปจะพิจารณารายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ .ศ.2561- 
ประธานสภา อบต.พระงาม 2565 ประจําปีงบประมาณ  2562 เชิญผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 
นายวิรัตน์ อ้ึงพานิช  - ท่านประธานสภา อบต. ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา 
ปลัด อบต.พระงาม ปฏิบัติหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  
นายก อบต.พระงาม  ข้อ 29 (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล 
    แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น   
    และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล 
    แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่ 
    วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่ 
    น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพ่ือให้ 
    การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ ฯ จึงขอรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
    ท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ  2562 รายละเอียดขอให้นักวิเคราะห์นโยบายและ 
    แผน ชี้แจงต่อไป 
นายคณนาค สุขใจ  - ท่านประธานสภา อบต.และสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน ด้วยระเบียบกระทรวง 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ  มหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  
    แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 (๓) รายงานผลและเสนอความเห็น 

/ซึ่งได้จาก... 
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ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ 
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง 
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่น  
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง  
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและแผนพัฒนา ฯ ได้จัดทํารายงานผลและ
เสนอความเห็นต่อนายก อบต.เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอให้สภา อบต.เพ่ือทราบ
และพิจารณา โดย อบต.พระงาม ได้กําหนดวิสัยทัศน์ ว่า “คุณภาพชีวิตดี มีความ
เสมอภาค พัฒนาแบบบูรณาการ ยึดหลักการมีส่วนร่วม มีความสมดุลต่อการ
เปลี่ยนแปลง” และมียุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมฯ / 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร และการจัดการ 

    ทั้งนี้ จากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจําปีงบประมาณ 2562 สรุปดังนี ้
ลําดับ 

ที่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา จํานวน

โครงการตาม
แผนพัฒนา 

จํานวน
โครงการที่
ได้รับอนุมัต ิ

จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 

จํานวนโครงการ
ทีอ่ยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการที่
ยังไม่ได้

ดําเนินการ/ยกเลิก 
1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพ

ชีวิต 
51 29 20 - 9 

2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 4 - - - - 
3 การพัฒนาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมฯ 9 4 3 - 1 
4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 13 13 10 - 3 
5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
5 4 4 - - 

6 การพัฒนาการเมือง การบริหาร 
และการจัดการ 

9 6 3 - 3 

 133 5691 40 - 16 

    รายละเอียดอื่นๆ ขอให้พิจารณาจากเอกสารที่แจก 
นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  -ตามท่ีเจ้าหน้าทีช่ี้แจง ขอให้สมาชิกสภา อบต.พิจารณาเอกสารรายงานการติดตาม 
ประธานสภา อบต.พระงาม    ประเมินผลแผนพัฒนา 
ที่ประชุม   - ใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ 30 นาท ี  
 
 
 
 
 

/นายสุรเกียรติ... 



-7- 
 
นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  -รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปีงบประมาณ  2562 มีสมาชิก 
ประธานสภา อบต.พระงาม สภา อบต.ท่านใดจะซักถาม เสนอแนะหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม   - มีรับทราบและเห็นชอบรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปี 
    งบประมาณ  2562 
นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  - เมื่อที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาแล้ว 
ประธานสภา อบต.พระงาม ขอให้ปิดประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น 
    ทราบตามระเบียบฯ กําหนดโดยเคร่งครัด 
ที่ประชุม  - รับทราบ 
นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  -ด้วยนายก อบต.พระงาม ได้เสนอร่างข้อบัญญัติ ฯ ให้สภา อบต.พิจารณา ดังนี้ 
ประธานสภา อบต.พระงาม 1. เรื่อง ควบคุมการจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  พ.ศ.2563  

2. เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.2563 
3. เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร  พ.ศ.2563 
4. เรื่อง ตลาด  พ.ศ.2563 
ขอเชิญฝุายบริหาร 

นายวิรัตน์ อ้ึงพานิช  - ท่านประธานสภา อบต.ด้วยปัจจุบันกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ อปท.มีการ 
ปลัด อบต.พระงาม ปฏิบัติหน้าที่ เปลี่ยนแปลงไปมาก ทําให้ต้องมีการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบฯ ให้ทันกับ 
    สถานการณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีหนังสือ................................................ 

ให้ดําเนินการ .......................... และตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ 
บริหารส่วนตําบลพระงาม  พ.ศ.2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 71  
องค์การบริหารส่วนตําบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเพ่ือใช้  
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลได้เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายเพื่อปฏิบัติการ  
ให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล หรือเม่ือมีกฎหมาย 
บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตําบล ออกข้อบัญญัติหรือให้มีอํานาจออกข้อบัญญัติ  
ในการนี้จะกําหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกําหนดโทษปรับผู้ฝุาฝืนด้วยก็ได้  
แต่มิให้กําหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น 
    ฯลฯ 
................. 

นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  - เพ่ือให้การพิจารณาเป็นไปด้วยความรอบคอบ ถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ  
ประธานสภา อบต.พระงาม ขอให้เลขานุการสภา อบต.ชี้แจงกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาของสภา  
นายวิรัตน์ อ้ึงพานิช  - ท่านประธานสภา อบต.การพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ต้องดําเนินการตามระเบียบ
เลขานุการสภา อบต.  กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน  พ.ศ.2547 แก้ไข 

เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถ่ินต้องพิจารณาเป็น 
สามวาระ แต่ที่ประชุมสภาทอ้งถ่ินจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได ้ ในการ 
พิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจํานวนไม่น้อยกว่า 
หนึ่งในสามของจํานวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถ่ิน 
อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภา 
ท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธาน 
คณะกรรมการแปรญัตติ 
    ฯลฯ 

/นายสุรเกียรติ... 
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นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  - ตามท่ีเลขานุการสภา อบต.ชี้แจงระเบียบเก่ียวกับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ  
ประธานสภา อบต.พระงาม ขอให้สมาชิกสภา อบต.หรือผู้บริหาร พิจารณาว่าจะดําเนินการอย่างไร  
นายวิรัตน์ อึ้งพานิช  - ท่านประธานสภา อบต.ในฐานะผู้บริหาร ขอเสนอให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว 
ปลัด อบต.พระงาม ปฏิบัติหน้าที่  
นายก อบต.พระงาม  
นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  - มีท่านใดจะเสนออ่ืนหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นควรพิจารณาร่าง  
ประธานสภา อบต.พระงาม ข้อบัญญัติฯ สามวาระรวดเดียวตามท่ีฝุายบริหารเสนอ ขอให้ยกมือขึ้น 
ที่ประชุม   - มีมติเห็นชอบให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว เต็มสภา 
นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  - เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว ตามระเบียบแล้ว ต่อไป 
ปรานสภา อบต.พระงาม  จะดําเนินการพิจารณาทีละเรื่อง โดยเริ่มจากร่างข้อบัญญัติ ฯ เรื่อง ควบคุมการ 
    จําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  พ.ศ.2563 เชิญฝุายบริหารและเจ้าหน้าที่ 
นายวิรัตน์ อ้ึงพานิช  - ท่านประธานสภา อบต.ขอเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล เรื่อง 
ปลัด อบต.พระงาม ปฏิบัติหน้าที่ ควบคุมการจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2563 ดังนี้ 
นายก อบต.พระงาม 

หลักการ 
ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยควบคุมการจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2563 

 
เหตุผล 

 ด้วยข้อบัญญัติว่าด้วยจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2542 ใช้บังคับมา
เป็นเวลานานแล้ว และปัจจุบันการประกอบกิจการเชิงพาณิชย์มีการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัยในกระบวนการผลิตสินค้าหรือบริการก่อให้เกิดมลพิษหรือของเสียจากกระบวนการผลิต
หรือการให้บริการเพ่ิมมากข้ึน หากมิได้มีการปูองกันและควบคุมดูแลสถานประกอบกิจการให้
เหมาะสม ย่อมส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อยู่อาศัยภายในตําบล อีกทั้งข้อบัญญัติ
ดังกล่าวยังไม่ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7 (4) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสาร พ.ศ.2540 ซึ่งอาจทําให้เกิดข้อโต้แย้งจากบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากข้อบัญญัติ
ดังกล่าวในภายหลังได้ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลพระงาม จึงต้องยกเลิกข้อบัญญัติว่าด้วยจําหน่ายสินค้าใน
ที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2542 และให้ใช้ข้อบัญญัติว่าด้วยจําหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะนี้ เพ่ือให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน และเพ่ือประโยชน์ในการ
กํากับดูแลจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลพระงาม 
จึงตราข้อบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

/ข้อบัญญัติ... 
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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลพระงาม 
ควบคุมการจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

พ.ศ. 2563 
.......................................... 

 โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบัญญัติ ว่าด้วยควบคุมการจําหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบลพ.ศ.๒๕๓๗  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมประกอบกับมาตรา ๔๓  มาตรา ๕๔  มาตรา 
๕๕  มาตรา ๕๘  มาตรา ๖๓  และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมองค์การบริหารส่วนตําบลพระงาม โดยความเห็นชอบของสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลพระงาม และนายอําเภอพรหมบุรี จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้  
 ข้อ ๑  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลพระงาม เรื่อง 
ควบคุมการจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖3” 
 ข้อ ๒  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้ประกาศโดยเปิดเผย ณ ที่
ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลพระงาม เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลพระงามว่าด้วยการจําหน่าย
สินค้าในที่หรือทาง   สาธารณะ พุทธศักราช 2542 และให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 
 ข้อ 4  ในข้อบัญญัตินี้ 
  “สินค้า” หมายความว่า สิ่งของที่ซื้อขายกัน 
  “ผู้จําหน่ายสินค้า” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือ
ทางสาธารณะ 
  “อาหาร” หมายความว่า อาหารประเภทปรุงสําเร็จและอาหารที่ต้องนําไปทํา 
ประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง 
  “ผู้สัมผัสอาหาร” หมายความว่า บุคคลที่เก่ียวข้องกับอาหารตั้งแต่กระบวน 
การเตรียม ปรุง ประกอบ จําหน่ายและเสิร์ฟอาหาร รวมถึงการล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์ 
ได้แก่ ผู้เตรียม ผู้ปรุง ผู้ประกอบ ผู้เสิร์ฟ ผู้จําหน่ายอาหาร ผู้ล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์  
  “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชน 
และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 
  “ราชการท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนตําบลพระงาม  
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพระงาม 

  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕ 
 

/ข้อ 5  ให้นายก... 
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 ข้อ 5  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพระงามเป็นผู้รักษาราชการให้เป็นไปตาม
ข้อบัญญัตินี้ และให้มีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

หมวด 1 
บททั่วไป 

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

 ข้อ 6 ผู้ดําเนินกิจการจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะต้องดําเนินการให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดตามข้อบัญญัตินี้ รวมถึงกฎกระทรวงและประกาศ
กระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ. 2535 

 
หมวด 2 

สุขลักษณะในการด าเนินกิจการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
 

................................................. 
 ข้อ 7  ในการจําหน่ายสินค้าประเภทสิ่งของอ่ืนที่มิใช่อาหารโดยลักษณะวิธีการจัด
วาง ในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ ผู้จําหน่ายสินค้าต้องควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ผู้จําหน่ายสินค้าและผู้ช่วยผู้จําหน่ายสินค้าต้องแต่งกายสะอาดและสุภาพ
เรียบร้อย 
  (๒) แผงสําหรับวางสินค้า เช่น แคร่ แท่น โต๊ะ รถเข็น ต้องทําด้วยวัสดุที่
แข็งแรง มีขนาดและความสูง จากพ้ืนตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขประกาศกําหนด 
  (๓) จัดวางสินค้า อุปกรณ์ประกอบในการจําหน่ายสินค้าและทรัพย์สินใดๆ 
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ยื่นล้ําบริเวณท่ีกําหนด รวมทั้งตัวผู้จําหน่ายสินค้าและผู้ช่วยจําหน่าย
สินค้า ต้องไม่ล้ําลงมาในผิวจราจร  
  (๔) ห้ามจัดวางสินค้าที่จําหน่ายในลักษณะใดๆ ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่น
โดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 
  (๕) รักษาความสะอาดบริเวณท่ีจําหน่ายสินค้าอยู่เสมอทั้งในระหว่างที่
จําหน่ายสินค้าและหลังจากเลิกทําการจําหน่ายสินค้า 
  (๖) จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะไว้ให้เพียงพอ และ
ไม่ถ่ายเททิ้งลงในท่อ หรือทางระบายน้ํา หรือในที่หรือทางสาธารณะ  
  (๗) ห้ามกระทําการใดๆ กับต้นไม้ เช่น พาด ติดตั้ง วางแผงจําหน่ายสินค้า 
หรือ เกาะเกี่ยวสายไฟฟูา หลอดไฟฟูา หรืออุปกรณ์ประกอบในการจําหน่ายสินค้า รวมตลอดถึง
การตอกตะปู ผูกเชือกหรือยึดสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยเด็ดขาด 
 

/(8) ห้ามใช้เครื่อง 
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  (๘) ห้ามใช้เครื่องกําเนิดไฟฟูา หรือเครื่องขยายเสียง หรือเปิดวิทยุเทป หรือ
กระทําโดยวิธีอ่ืนใดที่ก่อให้เกิดเสียงดังจนเกิดเหตุรําคาญแก่ผู้อื่น 
  (๙) เก็บวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจําหน่ายสินค้าออกบริเวณที่อนุญาตให้แล้ว
เสร็จโดยไม่ชักช้าหลังจากเลิกทําการจําหน่ายสินค้า 
  (10) หยุดประกอบการจําหน่ายสินค้าเพ่ือประโยชน์ทางด้านสุขลักษณะ การ
รักษาความสะอาดสาธารณประโยชน์หรือประโยชน์ของทางราชการตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
โดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 
   (11) ปฏิบัติการอ่ืนใดที่จําเป็นเพื่อให้ต้องด้วยสุขลักษณะตามท่ีเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 
           ข้อ 8  ในการจําหน่ายสินค้าประเภทอาหารโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่
หนึ่งที่ใดเป็นปกติผู้จําหน่ายสินค้าจะต้องควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
  (๑) ปฏิบัติตามที่กําหนดไว้ในข้อ 6 
  (๒) อาหารที่นํามาจําหน่าย หรือนํามาประกอบ ปรุงอาหารเพื่อจําหน่ายต้อง
เป็นอาหารสดที่มีคุณภาพดี สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมทั้งมีการเก็บรักษาในอุณหภูมิที่
เหมาะสม และเก็บเป็นสัดส่วน มีการปกปิด ไม่วางบนพื้นหรือบริเวณที่อาจทําให้อาหารปนเปื้อน
ได้ 
  (๓) อาหารแห้งที่นํามาจําหน่าย หรือนํามาประกอบ ปรุงอาหารเพื่อจําหน่าย
ต้องสะอาด ปลอดภัย  ไม่มีการปนเปื้อนและมีการเก็บรักษาอย่างเหมาะสม 
  (๔) อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เครื่องปรุงรส และวัตถุเจือปนอาหาร 
ต้องปลอดภัย ได้มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร 
  (๕) อาหารประเภทปรุงสําเร็จต้องเก็บรักษาในภาชนะท่ีสะอาด ปลอดภัย 
และมีการปูองกันการปนเปื้อนวางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 เซนติเมตร 
  (๖) น้ําดื่มและเครื่องดื่มที่นํามาจําหน่ายต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตาม
กฎหมายว่าด้วยอาหารโดยบรรจุในภาชนะท่ีสะอาด มีการปกปิด และปูองกันการปนเปื้อน วาง
สูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 เซนติเมตร 
  (๗) น้ําดื่มหรือเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทต้องวางสูงจากพ้ืนอย่าง
น้อย 15 เซนติเมตร และต้องทําความสะอาดพ้ืนผิวภายนอกของภาชนะบรรจุให้สะอาดก่อน
นํามาจําหน่าย 
  (๘) น้ําแข็งสําหรับบริโภคต้องสะอาด มีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายว่า
ด้วยอาหาร มีการเก็บในภาชนะท่ีสะอาดสภาพดีมีฝาปิด วางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 15 เซนติเมตร 
ปากขอบภาชนะสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 เซนติเมตร  

 
 

/(๙) ใช้อุปกรณ์... 
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  (๙) ใช้อุปกรณ์ที่สะอาด มีด้าม สําหรับคีบหรือตักน้ําแข็งสําหรับบริโภค
โดยเฉพาะ 
  (๑๐) ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องปรุงรส วัตถุเจือปนอาหาร เครื่องดื่ม และ
อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ต้องสะอาด และทําจากวัสดุที่ปลอดภัย เหมาะสมกับอาหารแต่ละ
ประเภท มีสภาพดี ไม่ชํารุดและมีการปูองกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม 
  (๑๑) การจัดเก็บภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องใช้ไว้ในภาชนะท่ีสะอาด สูงจากพ้ืน
อย่างน้อย 60 เซนติเมตร หรือมีการปูองกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม 
  (๑๒) ตู้อบ เตาอบ เตาไมโครเวฟ ต้องสะอาดมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย 
สภาพดี ไม่ชํารุด 
  (13) ภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องใช้ที่รอการล้าง และเศษอาหาร ต้องเก็บในที่ที่
สามารถปูองกันสัตว์ และแมลงนําโรคได้ 
  (14) ล้างภาชนะอุปกรณ์และเครื่องใช้ทุกประเภทให้สะอาดโดยใช้สารทํา
ความสะอาดที่ปลอดภัย 
  (15) น้ําใช้และภาชนะบรรจุน้ําใช้ต้องสะอาด ปลอดภัย 
  (16) ผู้สัมผัสอาหารต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือไม่
เป็นพาหะนําโรคติดต่อหรือไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ ได้แก่ อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย บิด ไข้
สุกใส หัด คางทูม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการ
เป็นที่รังเกียจแก่สังคม ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ ไข้หวัดใหญ่ รวมถึงไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ 
โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ หากเจ็บปุวยต้องหยุดปฏิบัติงานและรักษาตัวให้หายก่อน  จึงกลับมา
ปฏิบัติงานต่อไป 
  (17) ผู้สัมผัสอาหารต้องแต่งกายสะอาดและเป็นแบบที่สามารถปูองกันการ
ปนเปื้อนสู่อาหารได้ และสวมผ้ากันเปื้อนที่สะอาด สวมรองเท้าหุ้มส้น มีสิ่งปกปิดเส้นผมมิให้ตก
ลงปนเปื้อนในอาหาร 
  (18) ผู้สัมผัสอาหารต้องล้างมือและปฏิบัติตนในการเตรียม ปรุง ประกอบ 
จําหน่ายและเสิร์ฟอาหารให้ถูกสุขลักษณะ รักษาความสะอาดมือและเล็บ ถ้ามีบาดแผลหรือถูก
ลวกหรือระคายเคืองผิวหนังบริเวณมือหรือนิ้วมือ ต้องทําแผลให้เรียบร้อย 
  (19) ห้ามผู้สัมผัสอาหารสูบบุหรี่ ขบเคี้ยว รับประทานอาหารในขณะเตรียม 
ทํา ประกอบ ปรุงหรือจําหน่ายอาหารหรือไม่ไอจามรดบนอาหาร และไม่กระทําการใดๆ ที่จะทํา
ให้เกิดการปนเปื้อนต่ออาหารหรือก่อให้เกิดโรคได้ 
  (20) ต้องมีการปูองกันอันตราย และปูองกันไม่ให้เกิดเหตุรําคาญเนื่องจาก
การจําหน่าย ทํา ประกอบ ปรุงและเก็บอาหาร 

 
 

/(21) ห้ามถ่าย... 
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  (21) ห้ามถ่าย เททิ้งน้ําที่มีเศษอาหารหรือไขมันจากการล้างเครื่องมือ 
เครื่องใช้ ภาชนะและอุปกรณ์ ในการจําหน่ายอาหารลงในท่อหรือทางระบายน้ํา หรือในที่หรือ
ทางสาธารณะ 
 ข้อ 9  ในการจําหน่ายสินค้าประเภทสิ่งของอ่ืนที่ไม่ใช่อาหารโดยลักษณะวิธีการเร่
ขาย ผู้จําหน่ายสินค้า จะต้องควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (๑) จําหน่ายสินค้าในบริเวณท่ีได้รับอนุญาต 
  (๒) แต่งกายสะอาดสุภาพเรียบร้อย 
  (๓) ห้ามทิ้งมูลฝอยจากการเร่ขายลงในท่อหรือทางระบายน้ํา หรือในที่หรือ
ทางสาธารณะ 
  (๔) ห้ามใช้เครื่องขยายเสียงหรือเปิดวิทยุเทปหรือส่งเสียงดังในขณะที่เร่ขาย
จนเกิดเหตุรําคาญแก่ผู้อื่น 
  (๕) หยุดประกอบการค้าเพ่ือประโยชน์ทางด้านสุขลักษณะ การรักษาความ
สะอาดสาธารณประโยชน์หรือประโยชน์ของทางราชการตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดย
คําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 
  (6) ปฏิบัติการอ่ืนใดที่จําเป็นเพื่อให้ต้องด้วยสุขลักษณะตามท่ีเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด  
 ข้อ 10  ในการจําหน่ายสินค้าประเภทอาหารโดยลักษณะวิธีการเร่ขาย ผู้จําหน่าย
สินค้าจะต้องควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ปฏิบัติตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๘ 
  (๒) อาหารสดที่นํามาจําหน่าย หรือนํามาประกอบ ปรุงอาหารเพื่อจําหน่าย
ต้องเป็นอาหารสดที่มีคุณภาพดี สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมทั้งมีการเก็บรักษาในอุณหภูมิ
ที่เหมาะสม และเก็บเป็นสัดส่วนมีการปกปิด ไม่วางบนพื้นหรือบริเวณท่ีอาจทําให้อาหาร
ปนเปื้อนได้  
  (๓) อาหารแห้งที่นํามาจําหน่าย หรือนํามาประกอบ ปรุงอาหารเพื่อจําหน่าย
ต้องสะอาด ปลอดภัย  ไม่มีการปนเปื้อนและมีการเก็บอย่างเหมาะสม  
  (๔) อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เครื่องปรุงรส และวัตถุเจือปนอาหาร 
ต้องปลอดภัย ได้มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร 
  (๕) อาหารประเภทปรุงสําเร็จต้องเก็บในภาชนะท่ีสะอาด ปลอดภัย และมี
การปูองกันการปนเปื้อน วางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 เซนติเมตร  
  (๖) น้ําดื่มและเครื่องดื่มที่นํามาจําหน่ายต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตาม
กฎหมายว่าด้วยอาหาร โดยบรรจุในภาชนะท่ีสะอาด มีการปกปิด และปูองกันการปนเปื้อน วาง
สูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 เซนติเมตร 

 
/(๗) น้ําดื่มหรือ... 
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  (๗) น้ําดื่มหรือเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทต้องวางสูงจากพ้ืนอย่าง
น้อย 15 เซนติเมตร และต้องทําความสะอาดพ้ืนผิวภายนอกภาชนะบรรจุให้สะอาดก่อนนํามา
จําหน่าย 
   (๘) น้ําแข็งสําหรับบริโภคต้องสะอาด มีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายว่า
ด้วยอาหาร มีการเก็บในภาชนะท่ีสะอาด สภาพดีมีฝาปิดวางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 15 
เซนติเมตร ปากขอบภาชนะสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 เซนติเมตรและไม่วางในบริเวณท่ีอาจ
ก่อให้เกิดการปนเปื้อน รวมทั้งต้องไม่นําอาหารหรือสิ่งของอย่างอ่ืนไปแช่รวมกับน้ําแข็งสําหรับ
บริโภค  
  (๙) ใช้อุปกรณ์ที่สะอาด มีด้าม สําหรับคีบหรือตักน้ําแข็งสําหรับบริโภค
โดยเฉพาะ 
  (๑๐) ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องปรุงรส วัตถุเจือปนอาหาร เครื่องดื่ม และ
อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ต้องสะอาดและทําจากวัสดุที่ปลอดภัย เหมาะสมกับอาหารแต่ละ
ประเภท มีสภาพดี ไม่ชํารุดและมีการปูองกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม  
  (๑๑) จัดเก็บภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องใช้ไว้ในภาชนะท่ีสะอาด สูงจากพ้ืนอย่าง
น้อย 60 เซนติเมตร หรือมีการปูองกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม 
  (12) ตู้อบ เตาอบ เตาไมโครเวฟ ต้องสะอาด มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย 
สภาพดี ไม่ชํารุด 
  (13) ภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องใช้ที่รอการล้าง และเศษอาหาร ต้องเก็บในที่ท่ี
สามารถปูองกันสัตว์ และแมลงนําโรคได้ 
  (14) ล้างภาชนะอุปกรณ์และเครื่องใช้ทุกประเภทให้สะอาดโดยใช้สารทํา
ความสะอาดที่ปลอดภัย 
  (15) น้ําใช้และภาชนะบรรจุน้ําใช้ต้องสะอาด ปลอดภัย 
  (16) ผู้สัมผัสอาหารต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือไม่
เป็นพาหะนําโรคติดต่อหรือไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ ได้แก่ อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย บิด ไข้
สุกใส หัด คางทูม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการ
เป็นที่รังเกียจแก่สังคม ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ ไข้หวัดใหญ่ รวมถึงไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ 
โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ หากเจ็บปุวยต้องหยุดปฏิบัติงานและรักษาตัวให้หายก่อน  จึงกลับมา
ปฏิบัติงานต่อไป 
  (17) ผู้สัมผัสอาหารต้องแต่งกายสะอาดและเป็นแบบที่สามารถปูองกันการ
ปนเปื้อนสู่อาหารได้ และสวมผ้ากันเปื้อนที่สะอาด สวมรองเท้าหุ้มส้น มีสิ่งปกปิดเส้นผมมิให้ตก
ลงปนเปื้อนในอาหาร 

 
 

/(18) ผู้สัมผัส... 
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  (18) ผู้สัมผัสอาหารต้องล้างมือและปฏิบัติตนในการเตรียม ปรุง ประกอบ 
จําหน่ายและเสิร์ฟอาหารให้ถูกสุขลักษณะ รักษาความสะอาดมือและเล็บ ถ้ามีบาดแผลหรือถูก
ลวกหรือระคายเคืองผิวหนังบริเวณมือหรือนิ้วมือ ต้องทําแผลให้เรียบร้อย 
  (19) ห้ามผู้สัมผัสอาหารสูบบุหรี่ ขบเคี้ยว รับประทานอาหารในขณะเตรียม 
ทํา ประกอบ ปรุงหรือจําหน่ายอาหารหรือไม่ไอจามรดบนอาหาร และไม่กระทําการใดๆ ที่จะทํา
ให้เกิดการปนเปื้อนต่ออาหารหรือก่อให้เกิดโรคได้ 
  (20) ต้องมีการปูองกันอันตราย และปูองกันไม่ให้เกิดเหตุรําคาญเนื่องจาก
การจําหน่าย ทํา ประกอบ ปรุงและเก็บอาหาร                                                    
  (21) ห้ามถ่าย เททิ้งน้ําที่มีเศษอาหารหรือไขมันจากการล้างเครื่องมือ 
เครื่องใช้ ภาชนะและอุปกรณ์ ในการจําหน่ายอาหารลงในท่อหรือทางระบายน้ํา หรือในที่หรือ
ทางสาธารณะ 
 

หมวด 3 
ใบอนุญาต 

................................................. 
 
 ข้อ ๑1 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่ควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะเพ่ือประโยชน์
ใช้สอยของประชาชนทั่วไป  
 ห้ามมิให้ผู้ใดจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นการจําหน่ายโดย
ลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติหรือเร่ขาย เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่น 
 ในการออกใบอนุญาตตามวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นระบุชนิด หรือประเภท
ของสินค้า ลักษณะวิธีการจําหน่ายสินค้า และสถานที่ท่ีจะจัดวางสินค้าเพ่ือจําหน่ายในกรณีท่ีจะ
มีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติรวมทั้งจะกําหนดเงื่อนไขอย่างใดตามที่เห็นสมควรไว้ใน
ใบอนุญาตด้วยก็ได้ 
 การเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทของสินค้า ลักษณะวิธีการจําหน่ายสินค้าหรือ
สถานที่จัดวางสินค้าให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต 
 ข้อ ๑2  ผู้ใดประสงค์จะดําเนินกิจการจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะจะต้อง
ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน
ดังต่อไปนี้ 
  (1) สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ 
บัตรอื่นๆ ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและเลขบัตรประจําตัว 13 หลัก)  
  (๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 
 

/(๓) อ่ืนๆ ตามที่... 
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  (๓) อ่ืนๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลพระงามประกาศกําหนดและ
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 
 ข้อ ๑3 เมื่อได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่อใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องของคําขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่
ถูกต้อง ครบถ้วน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นคําขอให้แก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือดําเนินการ หาก
ไม่สามารถดําเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดทําบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคําขอลงนามไว้ใน
บันทึกนั้นด้วย 
 เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วย
เหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือ
ครบถ้วนตามที่กําหนดในข้อบัญญัตินี้ 
 ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมี
คําสั่งไม่อนุญาตได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง
ครั้งละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี 
ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้ง                                                              
เป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคําขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ 
พร้อมสําเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง  
 ข้อ ๑4 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
แจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุผลอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นทราบแล้ว  
 ข้อ ๑5 บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออก
ใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลพระงามเท่านั้น  
 การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคําขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคําขอ
พร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่อ
อายุใบอนุญาต 
 ข้อ ๑6 ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและ
เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
 ข้อ ๑7 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับทราบถึงการสูญหาย 
ถูกทําลาย หรือชํารุด ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการ
ออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้  

 
/(1) ในกรณี... 
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  (1) ในกรณีใบขออนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนํา
สําเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
  (2) ในกรณีใบขออนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ให้ผู้ยื่นคํา
ขอรับใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย  

 ข้อ ๑8  ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่
ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ. ๒๕๓๕  กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัตินี้ 
หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับ
ใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่
เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 
 ข้อ 19  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่า
ผู้รับใบอนุญาต 
  (๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญาตอีก 
  (๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  (๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตใน
เรื่องท่ีกําหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้และการไม่
ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตราย อย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมี
ผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน                                                    
 ข้อ 20  คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทําเป็นหนังสือแจ้ง
ให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่ง
ดังกล่าว ให้ส่งคําสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ 
ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบ
คําสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คําสั่งไปถึง หรือวันปิดคําสั่ง แล้วแต่กรณี 
 ข้อ ๒1  ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการ
ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  

 
 
 
 
 

/หมวด 4.. 
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หมวด 4 

ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 
................................................. 

 ข้อ ๒2 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่
กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเป็นการขอรับใบอนุญาตครั้ง
แรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุสําหรับกรณีท่ีเป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยัง
ดําเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด ให้ชําระค่าปรับเพิ่มข้ึนอีกร้อย
ละยี่สิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนิน
กิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
 ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชําระค่าธรรมเนียม
ติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้
จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจํานวน  
 ข้อ ๒3  บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลพระงาม 
 

หมวด 5 
บทก าหนดโทษ 

................................................. 
 ข้อ 24 ผู้ใดผ่าผืนคําสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวาง
โทษตามท่ีกําหนดไว้ในบทกําหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่.......... เดือน............................... พ.ศ. 2563 
 
   (ลงชื่อ) 
        (นายวิรัตน์  อึ้งพานิช) 
      ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ปฏิบัติหน้าที่ 
        นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพระงาม  

นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  - ตามท่ีฝุายบริหารเสนอร่างข้อบัญญัติข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล เรื่อง 
ประธานสภา อบต.พระงาม ควบคุมการจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2563 ซึ่งเป็นวาระท่ีหนึ่ง 
    มีสมาชิกสภาท่านใดจะซักถาม หรืออภิปรายหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอมติที่ประชุม  
    สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรรับร่างข้อร่างข้อบัญญัติข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
    ตําบล เรื่อง ควบคุมการจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2563 ขอให้ 
    ยกมือขึ้น 
ที่ประชุม   - มีมติรับร่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล เรื่อง ควบคุมการจําหน่วย 
    สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2563 เต็มสภา 
 
 
 

/นายสุรเกียรติ... 
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นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  - เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการร่างข้อข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล  
ประธานสภา อบต.พระงาม เรื่อง ควบคุมการจําหน่าย สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2563 แล้ว ต่อไปจะ 
    พิจารณาในวาระท่ีสอง  ซึ่งการพิจารณาวาระท่ีสองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็น 
    กรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการ 
    แปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   

พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ข้อ 45 ขอเชิญสมาชิกสภา ที่จะแปรญัตติใน 
วาระท่ีสอง มีสมาชิกสภา อบต. (คณะกรรมการแปรญัตติ) ท่านใดจะแปรญัตติ 
หรือไม่ เมื่อไม่มี ขอมติที่ประชุม 

ที่ประชุม   - มีมติเห็นชอบผ่านวาระท่ีสอง โดยไม่มีการแปรญญัตติ เต็มสภา 
นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  - เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบผ่านการแปรญัตติวาระท่ีสองเต็มสภา ต่อไปจะพิจารณา 
ประธานสภา อบต.พระงาม ในวาระท่ีสาม สมาชิกสภา อบต.ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหาร 
    ส่วนตําบล เรื่อง ควบคุมการจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2563  
    ขอให้ยกมือขึ้น 
ที่ประชุม   - มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล เรื่อง ควบคุมการ 

จําหน่าย สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2563 เต็มสภา 
นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  - เมื่อที่ประชุมสภา อบต.พระงาม มีมติเห็นชอบอนุมัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การ  
ประธานสภา อบต.พระงาม บริหารส่วนตําบล เรื่อง ควบคุมการจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2563 

แล้ว ขอให้ฝุายบริหารเสนอนายอําเภอพรหมบุรี เพื่อขออนุมัติและและส่งไปให้ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาและประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป  

ที่ประชุม   -  รับทราบ 
นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  - ต่อไปจะพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล เรื่อง การควบคุมกิจการ  
ประธานสภา อบต.พระงาม ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.2563 ขอเชิญผู้บริหาร 
นายวิรัตน์ อ้ึงพานิช  - ท่านประธานสภา อบต.ขอเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล  เรื่อง 
ปลัด อบต.พระงาม ปฏิบัติหน้าที่ ควบคุมการจําหน่วยสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2563 ดังนี้ 
นายก อบต.พระงาม 

หลักการ 
ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตราต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563 

 

เหตุผล 
 ด้วยข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2542 ใช้
บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว และปัจจุบันการประกอบกิจการเชิงพาณิชย์มีการพัฒนาการใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในกระบวนการผลิตสินค้าหรือบริการก่อให้เกิดมลพิษหรือของเสียจากการะ
บวนการผลิตหรือการให้บริการเพ่ิมมากข้ึน  หากมิได้มีการปูองกันและควบคุมดูแลสถาน
ประกอบกิจการให้เหมาะสม  ย่อมส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อยู่อาศัยภายในตําบล 
อีกท้ังข้อบัญญัติดังกล่าวยังไม่ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา ๗ (๔) แห่ง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งอาจทําให้เกิดข้อโต้แย้งจากบุคคลที่ได้รับ
ผลกระทบจากข้อบัญญัติดังกล่าวในภายหลังได้ 

 
 

/องค์การบริหาร... 
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 องค์การบริหารส่วนตําบลพระงาม จึงต้องยกเลิกข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุม
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2542 และให้ใช้ข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพนี้ เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน  และเพ่ือ
ประโยชน์ในการกํากับดูแลการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพท่ีต้องมีการควบคุม
ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลพระงาม จึงตราข้อบัญญัตินี้ 
 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลพระงาม 
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563 

 
 โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลพระงาม ว่าด้วยการ
ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา 32 มาตรา 48 มาตรา 50 
มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65  แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข  พ.ศ.2535  องค์การบริหารส่วนตําบลพระงาม  โดยความเห็นชอบของสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลพระงาม และนายอําเภอพรหมบุรี  จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้  
 ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลพระงาม  เรื่อง การ
ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2562” 
 ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้ประกาศโดยเปิดเผย ณ ที่
ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลพระงาม เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลพระงาม เรื่อง การควบคุม
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2542 และให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 
 ข้อ 4 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพระงาม เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตาม
ข้อบัญญัตินี้ และให้มีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
ข้อบัญญัตินี้ 
 

หมวด 1 
บททั่วไป 

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

 ข้อ 5 ในข้อบัญญัตินี้ 
  “กิจการ” หมายความว่า กิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพตามข้อบัญญัตินี้ 
และเป็นกิจการในลักษณะที่เป็นการค้า 
  “สถานประกอบกิจการ” หมายความว่า สถานที่ท่ีใช้ในการประกอบกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา ๓๑ แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  “ผู้ดําเนิ นกิจการ ” หมายความว่า เจ้าของหรือผู้ซึ่งรับผิดชอบในการ
ดําเนินการของสถานประกอบกิจการนั้น 

 
/“ผู้ปฏิบัติงาน”... 
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  “ผู้ปฏิบัติงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 
  “มลพิษทางเสียง ” หมายความว่า สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบ
กิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน 
   “มลพิษทางอากาศ ” หมายความว่า สภาวะของอากาศอันเกิดจากการ
ประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัยของประชาชน 
  “มลพิษทางน้ํา ” หมายความว่า สภาวะของน้ําทิ้งอั นเกิดจากการประกอบ
กิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน 
  “มลพิษทางแสง ” หมายความว่า สภาวะของแสงอันเกิดจากการประกอบ
กิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน 
  “มลพิษทางความร้อน” หมายความว่า สภาวะของความร้อนอันเกิดจากการ
ประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัยของประชาชน 
  “มลพิษทางความสั่นสะเทือน ” หมายความว่า สภาวะของความสั่นสะเทือน
อันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มี ผลกระทบหรืออาจมี
ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 
  “ของเสียอันตราย” หมายความว่า มูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ําเสีย อากาศเสีย มล
สาร หรือสิ่งอ่ืนใดที่ปนเปื้อนสารพิษอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่
ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 
  “วัตถุอันตราย ” หมายความว่า วัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุ
อันตราย 
  “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สํานักงาน 
หรือสิ่งที่สร้างข้ึนอย่างอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพระงาม 
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข ” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ. 
2535 
 

หมวด 2 
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
................................................. 

 ข้อ 6 ให้กิจการประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้  เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบลพระงาม 

 

/๑) กิจการ... 
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  ๑) กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง 

   (๑) การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด 
   (๒) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสั ตว์ หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ
ทํานองเดียวกัน เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการนั้น  ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการ
เรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการในทางตรง หรือทางอ้อม หรือไม่ก็ตาม 

  ๒) กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
   (๑) การฆ่า หรือชําแหละสัตว์ ยกเว้ นในสถานที่จําหน่ายอาหาร เร่ขาย 
หรือขายในตลาด 
   (๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ 
   (๓) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 
   (๔) การเค่ียวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์ 
   (๕) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ จากเปลือก กระด อง 
กระดูก เขา หนัง ขนสัตว์หรือส่วนอื่น ๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ ซึ่ง
มิใช่เพื่อเป็นอาหาร 
   (๖) การผลิต โม่ ปุน บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทําอ่ืนใดต่อสัตว์หรือ
พืช หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพ่ือเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์ 
   (๗) การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง 
  ๓) กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม ยกเว้นในสถานที่จําหน่าย
อาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
   (๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ 
เต้าเจี้ยว ซีอิ๊ว น้ําจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ 
   (๒) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลา
ร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่ํา ไส้กรอก กะปิ น้ําปลา หอยดอง น้ําเคย น้ําบูดู 
ไตปลา หรือผลิตภัณฑ์ อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน 
   (๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อ่ิม จากผัก ผลไม้ 
หรือพืชอย่างอ่ืน 
   (๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก 
บด นึ่ง ต้ม ตุ๋น เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธีอ่ืนใด 
   (๕) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น 
   (๖) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย 
เต้าหู้ วุ้นเส้น เกี้ยมอ๋ี เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน 
   (๗) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี้ พาสตา หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่
คล้ายคลึงกัน 
   (๘) การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอื่น ๆ 
   (๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ํานม หรือผลิตภัณฑ์จากน้ํานมสัตว์ 
   (๑๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์
เนย ผลิตภัณฑ์เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม 

 
/(๑๑) การผลิต... 
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   (๑๑) การผลิตไอศกรีม 
   (๑๒) การค่ัว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ 
   (๑๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิด
ผงอื่น ๆ 
   (๑๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอททิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์ 
น้ําส้มสายชู ข้าวหมาก น้ําตาลเมา 
   (๑๕) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหน่ายอัตโนมัติ 
   (๑๖) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ําแข็ง 
   (๑๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจาก
พืช ผัก ผลไม้ เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด 
   (๑๘) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือ
ภาชนะอ่ืนใด 
   (๑๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร 
   (๒๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ําตาล น้ําเชื่อม 
   (๒๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ 
   (๒๒) การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้ํา ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น 
   (๒๓) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร 
   (๒๔) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร 
  ๔ ) กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสําอาง 
ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด 
   (๑) การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา 
   (๒) การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็ น เครื่องสําอาง 
รวมทั้งสบู่ที่ใช้กับร่างกาย 
   (๓) การผลิต บรรจุสําลี ผลิตภัณฑ์จากสําลี 
   (๔) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสําเร็จรูป 
   (๕) การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ํายาทําความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ทําความ
สะอาด ต่าง ๆ 
  ๕) กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 
   (๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ํามันจากพืช 
   (๒) การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ 
   (๓) การผลิต หรือแบ่งบรรจุแปูงมันสําปะหลัง แปูงสาคู แปูงจากพืช หรือ
แปูงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
   (๔) การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม 
   (๕) การผลิตยาสูบ 
   (๖) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช 
   (๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุ๋ย 
   (๘) การผลิตเส้นใยจากพืช 

 
 

/(๙) การตาก... 
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   (๙) การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันสําปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย 
ข้าวโพด 
  ๖) กิจการที่เกี่ยวกบัโลหะหรือแร่ 
   (๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ต่างๆ
ด้วยโลหะหรือแร่ 
   (๒) การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการที่ได้รับ
ใบอนุญาตใน  ๖ (๑) 
   (๓) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจัก ร 
หรือก๊าซ หรือไฟฟูา ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑) 
   (๔) การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือ
โลหะอ่ืนใด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑) 
   (๕) การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเว้นกิจการที่ได้รับ
ใบอนุญาตใน ๖ (๑) 
   (๖) การทําเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่ 
  ๗) กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
   (๑) การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 
   (๒) การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
   (๓) การซ่อม การปรับแต่งเค รื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟูา 
ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
   (๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้
บริการหรือจําหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุ งยานยนต์ เครื่องจักร
หรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย 
   (๕) การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์ 
   (๖) การผลิต สะสม จําหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่ 
   (๗) การจําหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์ หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ 
   (๘) การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตซ์ 
   (๙) การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ท่ีเป็น
ส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า 
  ๘) กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ 
   (๑) การผลิตไม้ขีดไฟ 
   (๒) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ทําคิ้ว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
   (๓) การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งสําเร็จสิ่งของเครื่องใช้หรือ
ผลิตภัณฑ์จากไม้ หวาย ชานอ้อย 
   (๔) การอบไม้ 
   (๕) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป 
   (๖) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดด้วย
กระดาษ 

 
 

/(๗) การผลิต... 



   (๗) การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ 
   (๘) การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน 
  ๙) กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 
   (๑) การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
   (๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด 
   (๓) การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่ เป็นการให้บริการที่ได้รับ
ใบอนุญาตใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
   (๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เว้นแต่เป็น
การให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล 
   (๕) การประกอบกิจการโร งแรม สถานที่พักท่ีมิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพ่ือ
ให้บริการพักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการอื่นใน
ทํานองเดียวกัน 
   (๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่า
หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
   (๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
   (๘) การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรํา รําวง  ดิสโกเธค คาราโอ
เกะ หรือตู้เพลง หรือการแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน 
    (๙) การประกอบกิจการสระว่ายน้ํา หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๙ (๑) 
   (๑๐) การประกอบกิจการการเล่นสเก็ต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่น
อ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
   (๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ใน
บังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
   (๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย 
   (๑๓) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนัก 
   (๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม 
   (๑๕) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ 
   (๑๖) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
   (๑๗) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข 
วิทยาศาสตร์หรือสิ่งแวดล้อม 
   (๑๘ ) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของ
ร่างกาย 
   (๑๙ ) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบ้านของ
ผู้รับบริการ 
   (๒๐) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ 

 
 
 
 

/(๒๑) การประกอบ... 
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   (๒๑) การประกอบกิ จการให้บริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับ
ฝากสัตว์ชั่วคราว 
  ๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ 
   (๑) การปั่นด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก 
   (๒) การสะสมปอ ปุาน ฝูาย นุ่น หรือใยสังเคราะห์ 
   (๓) การปั่นฝูาย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร 
   (๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วยเครื่องจักร 
   (๕) การเย็บ ปักผ้า หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วยเครื่องจักร 
   (๖) การพิมพ์ผ้า และสิ่งทออ่ืน ๆ 
   (๗) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 
   (๘) การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือสิ่งทออ่ืน ๆ 
  ๑๑) กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
   (๒) การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหิน ด้วยเครื่องจักร 
   (๓) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่
คล้ายคลึง 
   (๔) การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก 
ดูด โม่ บด หรือย่อย ด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๑๑ (๒) 
   (๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (๖) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เครื่ องใช้ หรือผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ 
   (๗) การผลิตชอล์ก ปูนปาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน 
   (๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม 
   (๙) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
   (๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย 
   (๑๑) การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 
   (๑๒) การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพื้นผิวกระจก แก้ว หิน หรือ
วัตถุอ่ืนใด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๕) 
  ๑๒) กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมี
ต่าง ๆ 
   (๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดส์ หรือสารตัว
ทําละลาย 
   (๒) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ 
   (๓) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
   (๔) การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก 
   (๕) การพ่นสี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๗ (๑) 
   (๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก 
เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 

 
/ (๗) การโม่... 
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   (๗) การโม่ สะสม หรือบดชัน 
   (๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 
   (๙) การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ 
   (๑๐) การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุ
ที่คล้ายคลึง 
   (๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
   (๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
   (๑๓) การผลิตน้ําแข็งแห้ง 
   (๑๔ ) การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมี อันเป็น
ส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง 
   (๑๕) การผลิตแชลแล็ค หรือสารเคลือบเงา 
   (๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 
   (๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว 
  ๑๓) กิจการอื่น ๆ 
   (๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 
   (๒ ) การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟูา อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์ไฟฟูา 
   (๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (๔) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร 
   (๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 
   (๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
   (๗) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพ่ือนําไปใช้ใหม่หรือ
แปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 
   (๘) การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใช่สิ่งทอ 
   (๙) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา 
   (๑๐) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร 
   (๑๑) การให้บริการควบคุมปูองกันและกําจัดแมลง หรือสัตว์พาหะนําโรค 
   (๑๒) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง 
   (๑๓ ) การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซล เอทานอล หรือน้ํามัน
เชื้อเพลิง 
 ข้อ 7 สถานประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามข้อบัญญัตินี้  ที่ตั้งอยู่ในเขตที่
กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ สถาน
ประกอบกิจการที่เป็นโรงงาน หรือสถานประกอบกิจการที่มีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุ
อันตราย ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องด้วย แล้วแต่กรณี 

 
 
 
 
 

/หมวด 3... 
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หมวด 3 
สถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล 

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

 ข้อ 8  สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจากศาสนสถาน โรงพยาบาล 
สถานศึกษา สถานเลี้ยงเด็ก สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ปุวยพักฟ้ืนหรือผู้พิการ หรือสถานที่อ่ืนใดที่
ต้องมีการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนเป็นพิเศษ ซึ่งจะต้องไม่อยู่ในระยะที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพของประชาชนหรือต้องจัดให้มีระบบปูองกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่มี
ประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงลักษณะและประเภทของสถานประกอบกิจการ 
 การกําหนดสถานที่อ่ืนใดเพ่ิมเติม การกําหนดระยะห่าง และการกําหนดให้มีระบบ
ปูองกันตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองไม่ใช้บังคับกับสถานประกอบกิจ การที่เป็นโรงงานตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน 
 ข้อ 9  สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องเป็นอาคารที่มีความม่ันคง แข็งแรง และ
เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได้ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
ทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ หรือทางออกฉุกเฉินให้มีลักษณ ะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง   ทั้งนี้ ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง มีแสงสว่างเพียงพอและมีปูายหรือ
เครื่องหมายแสดงชัดเจน โดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟูาปกติ
ขัดข้อง 
 ข้อ 10 สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องจัดให้มีระบบ การจัดแสงสว่างและการ
ระบายอากาศให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  
 ข้อ 11 สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องมีห้องน้ําและห้องส้วม ตามแบบและ
จํานวนที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง และมีการ
ดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเป็นประจําทุกวัน 
 ข้อ ๑2 สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ รวบรวม หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูก
สุขลักษณะดังนี้ 
  (๑) มีภาชนะบรรจุ หรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับประเภท
และปริมาณของมูลฝอย รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรอ งรับ และ
บริเวณท่ีเก็บภาชนะนั้นอยู่เสมอ 
  (๒) ในกรณีที่มีการกําจัดมูลฝอยเอง ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่นและต้องดําเนินการให้ถูกต้องตามข้อกําหนดของท้องถิ่น และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
  (๓) กรณีท่ีมีมูลฝอยที่ปนเปื้อนสารพิษ หรือวัตถุอันตราย หรือสิ่งอ่ื นใดที่อาจ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จะต้องดําเนินการตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

 
 

/ข้อ ๑3  สถาน... 
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 ข้อ ๑3  สถานประกอบกิจการต้องดูแลมิให้มีน้ําท่วมขังบริเวณสถานประกอบกิจการ
และจัดให้มีการระบายน้ําหรือการดําเนินการอย่างใด ๆ ด้วยวิธีที่เหมาะ สม เพ่ือไม่ก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนรําคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่ประชาชนในบริเวณใกล้เคียง 
 ในกรณีที่มีน้ําท้ิงหรือน้ําเสียเกิดขึ้นจากสถานประกอบกิจการตามวรรคหนึ่งซึ่งการ
ดําเนินการของสถานประกอบกิจการดังกล่าวอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยโรงงานหรือ
กฎหมายว่าด้ วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ สถานประกอบกิจการต้อง
ดําเนินการตามที่กฎหมายดังกล่าวกําหนด 
 ให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการประกาศในราชกิจจานุเบกษา  กําหนด
สถานประกอบกิจการที่ต้องจัดให้มีบ่อดักไขมัน และกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน
การจัดให้มีบ่อดักไขมัน รวมทั้งมาตรฐานของบ่อดักไขมันดังกล่าว  
 ข้อ ๑4  สถานประกอบกิจการต้องมีการปูองกัน และกําจัดแมลงและสัตว์ที่เป็น
พาหะนําโรคให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ   ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีรัฐมนตรีประกาศ
กําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
 ข้อ ๑5  สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้สําหรับการ
ประกอบอาหาร การปรุงอาหาร หรือการสะสมอาหารสําหรับผู้ปฏิบัติงาน ต้องดําเนินการให้
ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร  ทั้งนี้ ตามข้อกําหนดของท้องถิ่น  
 ข้อ ๑6  สถานประกอบกิจการต้องจัดวางสิ่งของให้ เป็นระเบียบ เรียบร้อย 
ปลอดภัยเป็นสัดส่วน และดูแลรักษาความสะอาดให้ถูกต้องตามสุขลักษณะและอนามัย เพื่อให้
เกิดความปลอดภัย และไม่ก่อให้เกิดเหตุรําคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
 ข้อ ๑7  สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีน้ําดื่มสะอาดที่มีคุณภาพไม่ต่ํากว่าเกณฑ์
คุณภาพน้ําบริโภคของกรมอนามัยสําหรับผู้ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอทุกวัน รวมทั้งจัดให้มีภาชนะ
รองรับน้ําดื่มที่สะอาดและปราศจากสิ่งปนเปื้อนท่ีอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และสถานที่ตั้งน้ํา
ดื่มและลักษณะการนําน้ํามาดื่มต้องไม่เกิดการปนเปื้อนจากสิ่งสกปรกหรือสิ่งที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 
 ข้อ ๑8  สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีน้ําใช้ที่มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสม
ต่อการประกอบกิจการนั้น ๆ  ทั้งนี้ ไม่รวมถึงน้ําที่ใช้ในกระบวนการผลิต 
 

หมวด 4 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการป้องกันเหตุร าคาญ 

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

 ข้อ ๑9  สถานประ กอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
 ข้อ 20  สถานประกอบกิจการที่มีการดําเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายต้องมีสถานที่
ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย หรือสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่าย
ไว้โดยเฉพาะตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

 
 

/ข้อ 21  สถาน... 
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 ข้อ 21  สถานประกอบกิจการที่ผู้ปฏิบัติงานอาจเปรอะเปื้อนจากสารเคมี วัตถุ
อันตรายหรือสิ่งอื่นใดอันอาจเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องจัดให้มีที่ชําระร่างกายฉุกเฉินและที่
ล้างตาฉุกเฉินตามความจําเป็นและเหมาะสมกับคุณสมบัติของสารเคมี วัตถุอันตราย หรือสิ่งอ่ืน
ใดอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  
 ข้อ ๒2  สถานประกอบกิจการต้องใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือเครื่องจักรที่มีสภาพที่
ปลอดภัยสําหรับการใช้งานในสถานประกอบกิจการ และต้องมีการติดตั้งในลักษณะที่แข็งแรง 
มั่นคงและปลอดภัย โดยมีระบบปูองกันอันตราย และปูายคําเตือนหรือคําแนะนําในก ารปูองกัน
อันตรายจากอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือเครื่องจักรนั้น   ทั้งนี้ การจัดวางหรือการจัดเก็บอุปกรณ์ 
เครื่องมือ หรือเครื่องจักรต้องเป็นระเบียบไม่กีดขวางทางเดินและการปฏิบัติงาน และต้องมีการ
ดูแล ตรวจสอบและบํารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา 
 ข้อ ๒3  สถานประกอบกิจ การต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานตาม
กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นเพื่อคุ้มครองสุขภาพผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจาก
ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ ให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการปร ะกาศ
กําหนดหลักเกณฑ์ในการตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานเพิ่มเติมและประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
 ข้อ ๒4  สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทาง
เสียง มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ํา มลพิษทางแสง มลพิษทางความร้อน มลพิษทางความ
สั่นสะเทือนของเสียอันตราย หรือมีกา รใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตรายจะต้องดําเนินการควบคุม
และปูองกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรําคาญหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของ
ผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้น 
 ในกรณีที่มีเหตุอันควร ให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการประกาศ กําหนด
หลักเกณฑ์ในการควบคุมและปูองกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรําคาญ หรืออาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้น 
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

หมวด 5 
การควบคุมของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ 

ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ 
................................................. 

 ข้อ 25 สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียง
หรือความสั่นสะเทือน มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ํา ของเสียอันตราย หรือมีการใช้สารเคมี
หรือวัตถุอันตราย จะต้องดําเ นินการควบคุมและปูองกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรําคาญ
หรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง 

 
 
 
 
 

/หมวด 6... 
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หมวด 6 

การขออนุญาตและใบอนุญาต 
................................................. 

 ข้อ 26 เมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วั นที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ใด
ดําเนินกิจการตามท่ีต้องมีการควบคุมตามข้อ 6  ในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับ
ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 ในการออกใบอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับ
ใบอนุญาตปฏิบัติเพื่อปูองกันอั นตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไว้
โดยทั่วไปในข้อบัญญัตินี้ก็ได้ 
 ใบอนุญาตให้ใช้ได้สําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แห่งเดียว 
 ข้อ 27 ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตามที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ 6 ใน
ลักษณะที่เป็นการค้า จะต้องยื่นคําขอรับใบอนุญาต ตามแบบท่ีกําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อม
กับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 
  (1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ 
หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  (2) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
  (3) อ่ืนๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลพระงาม ประกาศกําหนด  
 ข้อ 28 ผู้ได้รับการอนุญาต  ต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่
มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่าสละสิทธิ์     
 ข้อ 29 เมื่อได้รับคําขอรับใบอนุญาต หรือคําขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้อง
หรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้   ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ ในคราวเดียวกัน และในกรณีจําเป็นที่
จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่
สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคําขอ 
 เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วย
เหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือ
ครบถ้วนตามที่กําหนดในข้อบัญญัตินี้ 
 ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมี
คําสั่งไม่อนุญาตได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ ง 
ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี 
 ข้อ 30 ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขต
อํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลพระงาม เท่านั้น 

 
 

/การขอต่อ... 
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 การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคําขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคําขอ
พร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่อ
อายุใบอนุญาต 
 การขอต่ออายุใบอนุญาตแล ะการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดไว้ตามข้อ 26 และข้อ 27 โดยอนุโลม 
 ข้อ 31 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่
กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเป็นการขอรับใบอนุ ญาตครั้ง
แรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุสําหรับกรณีท่ีเป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยัง
ดําเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด ให้ชําระค่าปรับเพิ่มข้ึนอีกร้อย
ละยี่สิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกกา รดําเนิน
กิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
 ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชําระค่าธรรมเนียม
ติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้
จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจํานวน 
 ข้อ 32 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลพระงาม 
 ข้อ 33 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ 
สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
 ข้อ 34 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหา ย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ให้ผู้
ได้รับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย 
ถูกทําลาย หรือชํารุด ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
 การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
 (1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก
การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นประกอบด้วย 
 (2) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ให้ผู้ยื่นคําขอ รับใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
 ข้อ 35 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบท
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ. 2535  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว้
เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจ
สั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 
 ข้อ 36 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจ ออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่า
ผู้รับใบอนุญาต 
  (1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญาตอีก 

 
 

/(2) ต้องคํา... 
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  (2) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 (3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ. 
2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ. 2535 หรือข้อบัญญัตินี้ 
หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับ
ใบอนุญาตตามข้อบัญญัติ นี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่าง
ร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการ
ดํารงชีพของประชาชน 
 ข้อ 37 คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้
ผู้รับใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่ง
ดังกล่าว ให้ส่งคําสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ 
ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผู้รับใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบ
คําสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คําสั่งไปถึง หรือวันปิดคําสั่ง แล้วแต่กรณี 
 ข้อ 38 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่
ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
 

หมวด 7 
บทก าหนดโทษ 

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

 ข้อ 39 ผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องด้วย 

 
บทเฉพาะกาล 

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

 ข้อ 40  ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการใดตา มข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตําบลพระงาม เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ .ศ. ๒๕42 อยู่ก่อน
ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับให้ประกอบกิจการนั้นต่อไปจนกว่าใบอนุญาตนั้นสิ้นอายุ และให้มา
ดําเนินการยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ก่อนใบอนุญาตฉบับเดิมสิ้นอายุ 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่.......... เดือน............................... พ.ศ. 2563 
 
   (ลงชื่อ) 
        (นายวิรัตน์  อึ้งพานิช) 
      ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ปฏิบัติหน้าที่ 
        นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพระงาม 
 

 
/นายสุรเกียรติ... 
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นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  - ตามท่ีฝุายบริหารเสนอร่างข้อบัญญัติข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล เรื่อง 
ประธานสภา อบต.พระงาม การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2563 ซึ่งเป็นวาระท่ีหนึ่ง 
    มีสมาชิกสภาท่านใดจะซักถาม หรืออภิปรายหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอมติที่ประชุม  
    สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรรับร่างข้อร่างข้อบัญญัติข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
    ตําบล เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2563  ขอให้ 
    ยกมือขึ้น 
ที่ประชุม   - มีมติรับร่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็น 
    อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2563 เต็มสภา 
นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  - เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการร่างข้อข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล  
ประธานสภา อบต.พระงาม เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2563 แล้ว ต่อไปจะ 
    พิจารณาในวาระท่ีสอง  ซึ่งการพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็น 
    กรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการ 
    แปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   

พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ข้อ 45 ขอเชิญสมาชิกสภา ที่จะแปรญัตติใน 
วาระท่ีสอง มีสมาชิกสภา อบต. (คณะกรรมการแปรญัตติ) ท่านใดจะแปรญัตติ 
หรือไม่ เมื่อไม่มี ขอมติที่ประชุม 

ที่ประชุม   - มีมติเห็นชอบผ่านวาระท่ีสอง โดยไม่มีการแปรญัตติ เต็มสภา 
นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  - เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบผ่านการแปรญัตติวาระท่ีสองเต็มสภา ต่อไปจะพิจารณา 
ประธานสภา อบต.พระงาม ในวาระท่ีสาม สมาชิกสภา อบต.ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหาร 
    ส่วนตําบล เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2563 ขอให้ยก 
    มือขึ้น 
ที่ประชุม   - มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล เรื่อง การควบคุม 
    กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2563 เต็มสภา 
นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  - เมื่อที่ประชุมสภา อบต.พระงาม มีมติเห็นชอบอนุมัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การ  
ประธานสภา อบต.พระงาม บริหารส่วนตําบล เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2563 

แล้ว ขอให้ฝุายบริหารเสนอนายอําเภอพรหมบุรี เพื่อขออนุมัติและและส่งไปให้ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาและประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป  

ที่ประชุม   -  รับทราบ 
นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  - ต่อไปจะพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล การติดตั้งบ่อดักไขมัน
ประธานสภา อบต.พระงาม บําบัดน้ําเสียในอาคาร  พ.ศ.2563 ขอเชิญผู้บริหาร 
นายวิรัตน์ อ้ึงพานิช  - ท่านประธานสภา อบต.ขอเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล เรื่อง  
ปลัด อบต.พระงาม ปฏิบัติหน้าที่  การติดตั้งบ่อดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ.2563 
นายก อบต.พระงาม 
 
 
 
 
 
 

/หลักการ... 
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หลักการ 
ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร พ .ศ.2563 

 
เหตุผล 

 ด้วยข้อบัญญัติว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ.2549 ใช้
บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว และปัจจุบันการประกอบกิจการเชิงพาณิชย์มีการพัฒนาการใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในกระบวนการผลิตสินค้าหรือบริการก่อให้เกิดมลพิษหรือของเสียจาก
กระบวนการผลิตหรือการให้บริการเพ่ิมมากข้ึน  หากมิได้มีการปูองกันและควบคุมดูแลสถาน
ประกอบกิจการให้เหมาะสม  ย่อมส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อยู่อาศัยภายในตําบล 
อีกท้ังข้อบัญญัติดังกล่าวยังไม่ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา ๗ (๔) แห่ง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งอาจทําให้เกิดข้อโต้แย้งจากบุคคลที่ได้รับ
ผลกระทบจากข้อบัญญัติดังกล่าวในภายหลังได้ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลพระงาม จึงต้องยกเลิกข้อบัญญัติว่าด้วยการติดตั้งบ่อดัก
ไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ.2549 และให้ใช้ข้อบัญญัติว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบําบัด
น้ําเสียในอาคารนี้ เพ่ือให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน  และเพ่ือประโยชน์
ในการกํากับดูแลการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพท่ีต้องมีการควบคุมภายในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบลพระงาม จึงตราข้อบัญญัตินี้ 
 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลพระงาม 
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร 

พ.ศ. 2563 
.......................................... 

 โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลพระงาม ว่าด้วยการ
ติดต้ังบ่อดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคารในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลพระงาม 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตํา บลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมประกอบกับมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และ
มาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตําบลพระงาม 
โดยความเห็นชอบ ของสภาองค์การบริหารส่วนตํา บลพระงามและนายอําเภอพรหมบุรี จึงตรา
ข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน ตําบลพระงาม  เรื่อง การ
ติดต้ังบ่อดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖3” 
 ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้ประกาศโดยเปิดเผย ณ ที่
ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลพระงาม เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลพระงามว่าด้วยการติดตั้งบ่อดัก
ไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร พุทธศักราช 2549 และให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 
 ข้อ 4 บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบัญญัติ ประกาศ หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้
แล้วในข้อบัญญัตินี้ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน  

 
 

/ข้อ 5... 
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 ข้อ 5 ในข้อบัญญัตินี้ 
          “อาคาร” หมายความว่า  ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สํานักงาน หรือ
สิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้ 
  “บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจําพวกน้ํามันและไขมันออกจากน้ํา
ซึ่งผ่านการใช้แล้ว 
          “การระบายน้ํา” หมายความว่า  การผันน้ํา การปล่อยน้ํา  การเทน้ํา การสาด
น้ําหรือการกระทําอ่ืนใดที่เป็นการถ่ายเทน้ํา 
  “แหล่งระบายน้ํา” หมายความว่า  ทางหรือท่อระบายน้ํา  ลํากระโดง ลําราง 
คู คลอง แม่น้ํา ทะเล และแหล่งน้ําสาธารณะ แหล่งน้ําธรรมชาติและแหล่งน้ําที่เป็นของเอกชน
ซึ่งมีทางเชื่อมต่อ หรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ําสาธารณะ หรือแหล่งน้ําธรรมชาติได้ 
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วน ตําบลพระ
งาม 
  “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วน ตําบลพระงาม
และพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลพระงามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง 
 ข้อ 6 ข้อบัญญัตินี้ให้ใ ช้บังคับแก่อาคารที่ มีการระบายน้ํา ทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่ง
ระบายน้ํา และยังไม่มีกฎหมายใดกํา หนดมาตรการเกี่ยวกับการกํา จัดน้ํามันและไขมันสํา หรับ
อาคารประเภทนั้น 
 ข้อ 7 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน
ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนด 
ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดําเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสําหรับ
อาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูก
สร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้ มีผลใช้บังคับก็ให้ดําเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน 
 ข้อ 8 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
          (๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณท่ีตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก  
                   (๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ําทิ้งลงหรือไหลไปสู่
แหล่งระบายน้ําดําเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน 
ข้อ 9 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๖ ทําการดูแลรักษา เก็บขนน้ํามันหรือไขมันในบ่อดัก
ไขมันไปกําจัดและซ่อมแซมบํารุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ  
 ข้อ 10 ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามข้อ ๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 
 ข้อ ๑1 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
ข้อ ๗ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกําหนดให้เสีย
ค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาทนับแต่วันถัดจากวันครบกําหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กําหนดให้ดําเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะได้
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 
 ข้อ ๑2 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึง
การปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ 

 
 

/ข้อ ๑3 ให้เจ้าพนักงาน... 
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 ข้อ ๑3 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจในการพิจารณา ยกเว้นการปฏิบัติตาม
ข้อบัญญัตินี้ตามความจําเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพ้ืนที่บางแห่ง อาทิเช่น พ้ืนที่บน
ภูเขา พ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ืนที่ในชนบท เป็นต้น 
 ข้อ ๑4 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพระงามรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และ
ให้มีอํานาจออกประกาศหรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่.......... เดือน............................... พ.ศ. 2563 
 
   (ลงชื่อ) 
        (นายวิรัตน์  อึ้งพานิช) 
      ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ปฏิบัติหน้าที่ 
        นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพระงาม 

นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  - ตามท่ีฝุายบริหารเสนอร่างข้อบัญญัติข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล เรื่อง 
ประธานสภา อบต.พระงาม การติดตั้งบ่อดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร  พ.ศ.2563 ซึ่งเป็นวาระท่ีหนึ่ง 
    มีสมาชิกสภาท่านใดจะซักถาม หรืออภิปรายหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอมติที่ประชุม  
    สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรรับร่างข้อร่างข้อบัญญัติข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
    ตําบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร  พ.ศ.2563 ขอให้ 
    ยกมือขึ้น 
ที่ประชุม   - มีมติรับร่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน 
    บําบัดน้ําเสียในอาคาร  พ.ศ.2563  เต็มสภา 
นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  - เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการร่างข้อข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล  
ประธานสภา อบต.พระงาม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร  พ.ศ.2563 แล้ว ต่อไปจะ 
    พิจารณาในวาระท่ีสอง  ซึ่งการพิจารณาวาระท่ีสองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็น  
    กรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการ 
    แปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   

พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ข้อ 45 ขอเชิญสมาชิกสภา ที่จะแปรญัตติใน 
วาระท่ีสอง มีสมาชิกสภา อบต. (คณะกรรมการแปรญัตติ) ท่านใดจะแปรญัตติ 
หรือไม่ เมื่อไม่มี ขอมติที่ประชุม 

ที่ประชุม   - มีมติเห็นชอบผ่านวาระท่ีสอง โดยไม่มีการแปรญัตติ เต็มสภา 
นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  - เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบผ่านการแปรญัตติวาระท่ีสองเต็มสภา ต่อไปจะพิจารณา 
ประธานสภา อบต.พระงาม ในวาระท่ีสาม สมาชิกสภา อบต.ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหาร 
    ส่วนตําบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร  พ.ศ.2563 ขอให้ยก 
    มือขึ้น 
ที่ประชุม   - มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล เรื่อง การติดตั้งบ่อ 
    ดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร  พ.ศ.2563  เต็มสภา 
 
 
 

/นายสุรเกียรติ... 
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นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  - เมื่อที่ประชุมสภา อบต.พระงาม มีมติเห็นชอบอนุมัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การ  
ประธานสภา อบต.พระงาม บริหารส่วนตําบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร  พ.ศ.2563 

แล้ว ขอให้ฝุายบริหารเสนอนายอําเภอพรหมบุรี เพื่อขออนุมัติและและส่งไปให้ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาและประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป  

ที่ประชุม   -  รับทราบ 
นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  - ต่อไปจะพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล เรื่อง ตลาด พ .ศ.2563 
ประธานสภา อบต.พระงาม ขอเชิญผู้บริหาร 
นายวิรัตน์ อ้ึงพานิช  - ท่านประธานสภา อบต.ขอเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล เรื่อง 
ปลัด อบต.พระงาม ปฏิบัติหน้าที่ ตลาด  พ.ศ.2563 ดังนี้  
นายก อบต.พระงาม 

หลักการ 
ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยตลาด พ.ศ. 2563 

 
เหตุผล 

 ด้วยข้อบัญญัติว่าด้วยตลาด พ.ศ.2542 ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว และปัจจุบัน
การประกอบกิจการเชิงพาณิชย์มีการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในกระบวนการผลิต
สินค้าหรือบริการก่อให้เกิดมลพิษหรือของเสียจากกระบวนการผลิตหรือการให้บริการเพ่ิมมาก
ขึ้น หากมิได้มีการปูองกันและควบคุมดูแลสถานประกอบกิจการให้เหมาะสม ย่อมส่งผลต่อ
สุขภาพอนามัยของประชาชนที่อยู่อาศัยภายในตําบล อีกทั้งข้อบัญญัติดังกล่าวยังไม่ได้ประกาศ
ลงในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7 (4) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ซ่ึง
อาจทําให้เกิดข้อโต้แย้งจากบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากข้อบัญญัติดังกล่าวในภายหลังได้  
 องค์การบริหารส่วนตําบลพระงาม จึงต้องยกเลิกข้อบัญญัติว่าด้วยตลาด พ .ศ.2542 
และให้ใช้ข้อบัญญัติว่าด้วยตลาดนี้ เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน 
และเพ่ือประโยชน์ในการกํากับดูแลตลาดและการขายของในตลาดภายในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตําบลพระงาม จึงตราข้อบัญญัตินี้ 
 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม 
เรื่อง ตลาด พ.ศ.2563 

.......................................... 
 โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลตําบลพระงาม  ว่าด้วย
ตลาด 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลละองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา 35 มาตรา 37 มาตรา 54 
มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ .ศ.
2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 และ
มาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตาม 

 
 

/บทบัญญัต.ิ.. 
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บทบัญญัติแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตําบลพระงาม โดยความเห็นชอบของสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลพระงาม และนายอําเภอพรหมบุรี จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้   
 ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตําบล พระงาม  เรื่อง 
ตลาด พ.ศ. 2563”  
 ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับ เมื่อพ้นเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้ประกาศโดยเปิดเผย ณ ที่
ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลพระงาม เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลพระงาม เรื่อง ตลาด 
พุทธศักราช 2542และให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน  
 ข้อ 4 บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน
ข้อบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 
 ข้อ 5 ในข้อบัญญัตินี้ 
 “ตลาด” หมายความว่า สถานที่ซ่ึงปกติจัดไว้ให้ผู้ค้า ใช้เป็นที่ชุมนุมเพ่ือจําหน่าย
สินค้าประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้ว 
หรือของเสียง่าย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการจําหน่ายสินค้าประเภทอ่ืนด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความ
รวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้สําหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเ พ่ือจําหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็น
ประจําหรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันที่กําหนด 
 “สินค้า” หมายความว่า สิ่งของที่ซื้อขายกัน 
 “อาหาร” หมายความว่า อาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร 
 “อาหารสด” หมายความว่า  อาหารประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ และของอ่ืนๆ 
ที่มีสภาพเป็นของสด  
 “อาหารประเภทเนื้อสัตว์ชําแหละ ” หมายความว่า อาหารสดประเภทเนื้อสัตว์หรือ
เนื้อสัตว์ที่มีการชําแหละ ณ แผงจําหน่ายสินค้าซึ่งจําเป็นต้องใช้ชําระล้างอยู่เสมอ เช่น ปลา กุ้ง 
ไก่ สัตว์อ่ืนๆ เป็นต้น 
 “อาหารประเภทปรุงสําเร็จ ” หมายความว่า อาหารที่ได้ผ่านการทํา ประกอบหรื อ
ปรุงสําเร็จพร้อมที่จะรับประทานได้ รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดต่างๆ 
 “สุขาภิบาลอาหาร ” หมายความว่า การจัดการและควบคุมปัจจัยต่างๆ เพื่อให้
อาหารสะอาด ปลอดภัยจากเชื้อโรค และสารเคมีที่เป็นพิษซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของ
ผู้บริโภค เช่น อาหาร ผู้สัมผัสอาห าร สถานที่ทํา ประกอบ ปรุง และจําหน่ายอาหาร ภาชนะ 
อุปกรณ์ สัตว์และแมลงที่เป็นพาหะนําโรค 
  “การล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาล ” หมายความว่า การทําความสะอาดตัว
อาคาร แผงจําหน่ายสินค้าในตลาด พื้น ผนัง เพดาน ทางระบายน้ํา ตะแกรงดักมูลฝอย บ่อดัก
ไขมัน บ่อพักน้ําเสียที่เก็บรวบ รวมหรือท่ีรองรับมูลฝอย ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ และ
บริเวณตลาด ให้สะอาดไม่มีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย หยากไย่ ฝุุนละอองและคราบสกปรก รวมทั้ง
ให้มีการฆ่าเชื้อ  ทั้งนี้ สารเคมีที่ใช้ต้องไม่มีผลกระทบต่อระบบบําบัดน้ําเสียของตลาด 
 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพระงาม 
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข ” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ.
2535 
 

/ข้อ 6 ห้ามมิให้... 
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 ข้อ 6 ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งตลาด เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 การเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดสถานที่หรือบริเวณท่ีใช้เป็นตลาดภายหลังจากท่ีเจ้า
พนักงานท้องถิ่นได้ออกใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดตามวรรคหนึ่งแล้วจะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับ
อนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วย 
 ความในข้อนี้มิให้ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กร
ของรัฐที่ได้จัดตั้งตลาดขึ้นตามอํานาจหน้าที่ แต่ในการดําเนินกิจการตลาดจะต้องปฏิบัติ
เช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาตตามบทบัญญัติอ่ืนแห่งข้อบัญญัตินี้และพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ด้วย และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขเป็นหนังสือให้
ผู้จัดตั้งตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้ 
 

หมวด 1 
ลักษณะของตลาด 

................................................. 
 ข้อ 7 ตลาดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
  (1) ตลาดประเภทที่ 1 ได้แก่ ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร และมีลักษณะตามท่ี
กําหนดไว้ในส่วนที่ 1 
  (2) ตลาดประเภทที่ 2 ได้แก่ ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร และมีลักษณะ
ตามท่ีกําหนดไว้ในส่วนที่ 2 
 ข้อ 8  ที่ตั้งของตลาดต้องอยู่ห่างไม่น้อยกว่า 100 เมตร จากแหล่งที่ก่อให้เกิด
มลพิษ ของเสีย โรงเลี้ยงสัตว์ แหล่งโสโครก ที่กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย อันอาจเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพอนามัย เว้นแต่จะมีวิธีการปูองกันซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  

ส่วนที่ 1 
ตลาดประเภทท่ี 1 

 ข้อ 9  ตลาดประเภทที่ 1 ต้องมีส่วนประกอบของสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง คือ 
อาคารสิ่งปลูกสร้างสําหรับผู้ขายของ ที่ขนถ่ายสินค้า ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ ที่เก็บ
รวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอย และที่จอดยานพาหนะ ตามท่ีกําหนดไว้ในส่วนนี้ 
 ข้อ 10  อาคารสิ่งปลูกสร้างสําหรับผู้ขายของต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
สุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
   (1) ถนนรอบอาคารตลาดกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร และมีทางเข้าออก
บริเวณตลาดกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร อย่างน้อยหนึ่งทาง  
  (2) ตัวอาคารตลาดทําด้วยวัสดุถาวร มั่นคง และแข็งแรง  
  (3) หลังคาสร้างด้วยวัสดุทนไฟ และแข็งแรงทนทาน ความสูงของหลังคาต้อง
มีความเหมาะสมกับการระบายอากาศของตลาดนั้น 
  (4) พ้ืนทําด้วยวัสดุถาวร แข็งแรง ไม่ดูดซึมน้ํา เรียบ ล้างทําความสะอาดง่าย 
ไม่มีน้ําขังและไม่ลื่น 
  (5) ทางเดินภายในอาคารมีความกว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร  

 
/(6) เครื่องก้ัน... 
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  (6) เครื่องก้ันหรือสิ่งกีดขวางทําด้วยวัสดุถาวร และแข็งแรง สามารถปูองกัน
สัตว์ เช่น สุนัขมิให้เข้าไปในตลาด  
   (7) การระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ เหมาะสม และไม่มีกลิ่นเหม็นอับ 
  (8) ความเข้มของแสงสว่างในอาคารตลาดไม่น้อยกว่า 200 ลักซ์   
  (9) แผงจําหน่ายสินค้าประเภทอาหารทําด้วยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาด
เอียง และทําความสะอาดง่าย มีความสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1.5 ตารางเมตร และมีทางเข้าออกสะดวก โดยมีที่นั่งสําหรับผู้ขายของแยกต่างหากจากแผง  
 ข้อ 11 น้ําประปาหรือน้ําสะอาดแบบระบบท่ออย่างเพียงพอสําหรับล้างสินค้าหรือ
ล้างมือ  ทั้งนี้ ต้องวางท่อในลักษณะที่ปลอดภัย ไม่เกิดการปนเปื้อนจากน้ําโสโครก ไม่ติดหรือ
ทับกับท่อระบายน้ําเสียหรือสิ่งปฏิกูล โดย 
   (ก) มีที่ล้างอาหารสดอย่างน้อย 1 จุด และในแต่ละจุดจะต้องมีก๊อกน้ํา 
ไม่น้อยกว่า  3 ก๊อก กรณีที่มีแผงจําหน่ายอาหารสดตั้งแต่ 30 แผง ขึ้นไป ต้องจัดให้มีท่ีล้าง
อาหารสด 1 จุดต่อจํานวนแผงจําหน่ายอาหารสดทุก 30 แผง เศษของ 30 แผง ถ้าเกิน 15 แผง 
ให้ถือเป็น 30 แผง 
   (ข) มีก๊อกน้ําประจําแผงจําหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชําแหละ และแผง
จําหน่ายอาหารประเภทปรุงสําเร็จ 
  (ค) มีที่เก็บสํารองน้ําในปริมาณเพียงพอและสะดวกต่อการใช้ กรณีที่มีแผง
จําหน่ายอาหารสดตั้งแต่ 50 แผงขึ้นไป ต้องจัดให้มีน้ํา สํารองอย่างน้อย 5 ลูกบาศก์เมตรต่อ
จํานวนแผงจําหน่ายอาหารสดทุก 100 แผง เศษของ 100 แผง ถ้าเกิน 50 แผง ให้ถือเป็น 
100 แผง 
 ข้อ 12 ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําทิ้ง และทางระบายน้ํา ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร  ทั้งนี้ ให้มีตะแกรงดักมูลฝอยและบ่อดักไขมันด้วย 
 ข้อ 13 การติดตั้งระบบการปูองกันอัคคีภัยตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
 ความใน (1) และ (5) มิให้ใช้บังคับกับตลาดที่จัดตั้งข้ึนก่อนวันที่กฎกระทรวง ฉบับ
ที่ 4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ. 2535 ใช้บังคับ 
และมีข้อจํากัดเรื่องพ้ืนที่ซึ่งไม่อาจจัดให้ มีถนนรอบอาคารตลาด ทางเข้าออกบริเวณตลาด และ
ทางเดินภายในอาคารตามที่กําหนดได้ 
 ข้อ 14  ต้องจัดให้มีที่ขนถ่ายสินค้าตั้งอยู่ในบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะ มีพื้นท่ี
เพียงพอสําหรับการขนถ่ายสินค้าในแต่ละวัน และสะดวกต่อการขนถ่ายสินค้าและการรักษา
ความสะอาด  
 ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับตลาดที่จัดตั้งข้ึนก่อนวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 
(พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ. 2535 ใช้บังคับ และมี
ข้อจํากัดเรื่องพ้ืนที่ซึ่งไม่อาจจัดให้มีที่ขนถ่ายสินค้าตามท่ีกําหนดได้ 
 ข้อ 15 ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะและ อ่างล้างมือตามแบบและจํานวนที่
กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และตั้งอยู่ในที่เหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด หรือ
ในกรณีที่อยู่ในอาคารตลาดต้องแยกเป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ มีผนังกั้นโดยไม่ให้มีประตูเปิดสู่
บริเวณจําหน่ายอาหารโดยตรง  
 
 

/ข้อ 16 ต้องจัดให้... 
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 ข้อ 16 ต้องจัดให้มีที่เก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอย ตามที่กําหนดในกฎหมาย ว่า
ด้วยการควบคุมอาคาร ตั้งอยู่นอกตัวอาคารตลาดและอยู่ในพื้นท่ีที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าออกได้
สะดวก มีการปกปิดและปูองกันไม่ให้สัตว์เข้าไปคุ้ยเขี่ย ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนํา
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบว่าเหมาะสมกับตลาดนั้น  
 ข้อ 17 ต้องจัดให้มีที่จอดยานพาหนะอย่างเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
กําหนด 

ส่วนที่ 2 
ตลาดประเภทท่ี 2 

 ข้อ 18 ตลาดประเภทที่ 2 ต้องจัดให้มีสถานที่สําหรับผู้ขายของ ห้องส้วม ที่
ปัสสาวะ                  อ่างล้างมือ และที่เก็บ รวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอย ตามที่กําหนดไว้ใน
ส่วนนี้ 
 ข้อ 19 สถานที่สําหรับผู้ขายของต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 
  (1) ทางเดินภายในตลาดมีความกว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร  
  (2) บริเวณสําหรับผู้ขายของประเภทอาหารสดต้องจัดให้เป็นสัดส่วน
โดยเฉพาะ โดยมีลักษณะเป็นพื้นเรียบ แข็งแรง ไม่ลื่น สามารถล้างทําความสะอาดได้ง่าย และไม่
มีน้ําขัง เช่น พ้ืนคอนกรีต พื้นที่ปูด้วยคอนกรีตสําเร็จ หรือพ้ืนลาดด้วยยางแอสฟัลต์ 
  (3) แผงจําหน่ายสินค้าประเภทอาหารทําด้วยวัสดุแข็งแรงท่ีมีผิวเรียบ ทําความ
สะอาดง่ายมีความสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร และอาจเป็นแบบพับเก็บได้ 
  (4) น้ําประปาหรือน้ําสะอาดอย่างเพียงพอ และจัดให้มีที่ล้างทําความสะอาด
อาหารและภาชนะในบริเวณแผงจําหน่ายอาหารสด แผงจําหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์
ชําแหละ และแผงจําหน่ายอาหารประเภทปรุงสําเร็จ  
  (5) ทางระบายน้ําจากจุดที่มีที่ล้ าง โดยเป็นรางแบบเปิด ทําด้วยวัสดุที่มีผิว
เรียบ มีความลาดเอียงให้สามารถระบายน้ําได้สะดวก มีตะแกรงดักมูลฝอยก่อนระบายน้ําออกสู่
ท่อระบายน้ําสาธารณะหรือแหล่งน้ําสาธารณะ และไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญแก่
ประชาชนข้างเคียง ในกรณี จําเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
อาจกําหนดให้จัดให้มีบ่อดักไขมัน หรือบ่อพักน้ําเสีย                ก่อนระบายน้ําออกสู่ท่อระบาย
น้ําสาธารณะหรือแหล่งน้ําสาธารณะก็ได้ 
   (6) กรณีท่ีมีโครงสร้างเฉพาะเสาและหลังคา โครงเหล็กคลุมผ้าใบ เต็นท์ ร่ม
หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ต้องอยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง  
 ข้อ 20 ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือตามจํานวนและหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และ
ตั้งอยู่ในที่ที่เหมาะสมนอกสถานที่ขายของ เว้นแต่จะจัดให้มีส้วมเคลื่อนที่ ส้วมสาธา รณะ ส้วม
เอกชนหรือส้วมของหน่วยงานราชการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้อยู่ในบริเวณใกล้เคียง  ทั้งนี้ ให้มี
ระยะห่างจากตลาดไม่เกิน 50 เมตร 

 
 
 

/ข้อ 21 ต้องจัดให้... 
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 ข้อ 21 ต้องจัดให้มีที่เก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอยอย่างเพียงพอที่จะรองรับ
ปริมาณมูลฝอยในแต่ละวัน แ ละมีลักษณะเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดโดย
คําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
 ข้อ 22  เมื่อผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ ๒ ได้ดําเนินกิจการต่อเนื่องกัน
เป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าตลาดประเภทที่ ๒ นั้น มีศักยภาพท่ีจะ
พัฒนาเป็นตลาดประเภทที่ ๑ ได้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและผู้รับใบอนุญาตร่วมกันพิจารณา
กําหนดแผนการพัฒนาปรับปรุงตลาดประเภทที่ ๒ ให้เป็นตลาดประเภทที่ ๑ ตามกฎกระทรวงนี้ 
ตามระยะเวลาและข้ันตอนที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด  
 

หมวด 2 
การด าเนินกิจการตลาด 

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

 ข้อ 23  การจัดวางสินค้าในตลาดแต่ละประเภทต้องจัดให้เป็นหมวดหมู่และไม่
ปะปนกัน เพื่อสะดวกในการดูแลความสะอาดและปูองกันการปนเปื้อนในอาหาร 
 ข้อ 24  ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ 1 ต้องรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับ การ
บํารุงรักษาตลาดและการ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในตลาดให้ถูก
สุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
  (1) บํารุงรักษาโครงสร้างต่างๆ ของตลาด ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี
ตลอดเวลา เช่น ตัวอาคาร พื้น ฝูาเพดาน แผงจําหน่ายสินค้า ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําทิ้ง และ
ทางระบายน้ํา อุปกรณ์ต่างๆ เช่น สายไฟ หลอดไฟ พัดลม ก๊อกน้ํา ท่อน้ําประปา และ
สาธารณูปโภคอ่ืน                                                
  (2) จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแลความสะอาดของ
ตะแกรงดักมูลฝอย  บ่อดักไขมัน ระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําทิ้ง และทางระบายน้ํา มิให้มีกลิ่น
เหม็นเป็นประจําทุกวัน และดูแลที่เก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ 
  (3) ดูแลห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือให้อยู่ในสภาพที่สะอาด ใช้การได้
ดี และเปิดให้ใช้ตลอดเวลาที่เปิดตลาด  
  (4) จัดให้มีการล้างทําความสะอาดตลาดเป็นประจําทุกวัน โดยเฉพาะแผง
จําหน่ายอ าหารสด และแผงจําหน่าย อาหารประเภทเนื้อสัตว์ชําแหละ และมีการล้างตลาดตาม
หลักการสุขาภิบาลอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อ เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาจแจ้งให้มีการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาล
มากกว่าเดือนละหนึ่งครั้งก็ได ้
  (5) จัดให้มีการกําจัดสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนําโรคภายในบริเวณตลาด
อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง 
  (6) ดูแลแผงจําหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชําแหละมิให้ปล่อยน้ําหรือ
ของเหลวไหลจากแผงลงสู่พ้ืนตลาด และจัดให้มีทางระบายน้ําหรือของเหลวลงสู่ทางระบายน้ํา
หลักของตลาด  

 
 

/ข้อ 25  ผู้รับใบ... 
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 ข้อ 25  ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ 2 ต้องรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับ การ
บํารุงรักษาตลาดและการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในตลาดให้
ถูกสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้  
  (1) จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด และดูแ ลความสะอาดของ
ตะแกรงดักมูลฝอย รวมทั้งกรณีท่ีมีบ่อดักไขมัน บ่อพักน้ําเสีย และ ทางระบายน้ํา มิให้มีกลิ่น
เหม็นเป็นประจําทุกวัน และดูแลที่เก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ  
   (2) ดูแลห้องส้วม ที่ปัสสาวะ และอ่างล้างมือ ให้อยู่ในสภาพที่สะอาด ใช้การ
ไดด้ี และเปิดให้ใช้ตลอดเวลาที่เปิดตลาด  
  (3) จัดให้มีการล้างทําความสะอาดตลาดเป็นประจําทุกวัน โดยเฉพาะแผง
จําหน่ายอาหารสด และแผงจําหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชําแหละ ในกรณีท่ีมีการระบาดของ
โรคติดต่อ ให้ดําเนินการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาล ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดย
คําแนะนําของ เจ้าพนักงานสาธารณสุขแจ้งให้ปฏิบัติ 
  (4) จัดให้มีการปูองกันไม่ให้น้ําหรือของเหลวไหลจากแผงจําหน่ายอาหาร
ประเภทเนื้อสัตว์ชําแหละลงสู่พ้ืนตลาด  
 ข้อ 26  เพ่ือประโยชน์ในการปูองกันเหตุรําคาญ มลพิษท่ีเป็นอันตราย หรือการ
ระบาดของโรคติดต่อ ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดประเภทที่ 1 หรือตลาดประเภทที่ 2 ต้องไม่
กระทําการและต้องควบคุมดูแลมิให้ผู้ใดกระทําการ ดังต่อไปนี้ 
  (1) จําหน่ายอาหารที่ไม่สะอาดหรือไม่ปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
ในตลาด 
  (2) นําสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในตลาด เว้นแต่สัตว์ที่นําไปขังไว้ในที่ขังสัตว์เพ่ือ
จําหน่าย 
  (3) ฆ่าหรือชําแหละสัตว์ใหญ่ เช่น โค กระบือ แพะ แกะหรือสุกร ในตลาด 
รวมทั้งฆ่าหรือชําแหละสัตว์ปีกในกรณีท่ีเกิดการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ใน
เขตท้องที่นั้น 
   (4) สะสมหรือหมักหมมสิ่งหนึ่งสิ่งใดในตลาด จนทําให้สถานที่สกปรก รก
รุงรัง เป็นเหตุรําคาญ  เกิดมลพิษท่ีเป็นอันตราย หรือเป็นที่เพาะพันธุ์สัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะ
นําโรค 
   (5) ถ่ายเทหรือทิ้งมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในที่อ่ืนใด นอกจากที่ซ่ึงจัดไว้สําหรับ
รองรับมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
  (6) ทําให้น้ําใช้ในตลาดเกิดความสกปรกจนเป็นเหตุให้เป็นหรืออาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 
  (7) ก่อหรือจุดไฟไว้ในลักษณะซึ่งอาจเป็นที่เดือดร้อนหรือเกิดอันตรายแก่
ผู้อื่น 
  (8) ใช้ตลาดเป็นที่พักอาศัยหรือเป็นที่พักค้างคืน 
  (9) กระทําการอื่นใดท่ีอาจก่อให้เกิดเหตุรําคาญ มลพิษที่เป็นอันตราย หรือการ
ระบาดของโรคติดต่อ เช่น เสียงดัง แสงกระพริบ ความสั่นสะเทือน หรือมีกลิ่นเหม็น 

 
 

/หมวด 3... 
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หมวด 3 
ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด 

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

 ข้อ 27  ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติและให้ความร่วมมือกับ
ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาด เจ้าพนักงานท้องถิ่น แ ละเจ้าพนักงานสาธารณสุข ในเรื่อง
ดังต่อไปนี้                                        
  (1) การจัดระเบียบและกฎเกณฑ์ในการรักษาความสะอาดของตลาด 
  (2) การจัดหมวดหมู่สินค้า 
  (3) การดูแลความสะอาดแผงจําหน่ายสินค้าของตน 
  (4) การรวบรวมมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่เหมาะสม 
  (5) การล้างตลาด 
  (6) การเข้ารับการฝึกอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารและอ่ืนๆ ตามหลักเกณฑ์ที่
เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
   (7) การตรวจสุขภาพตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจ้า
พนักงานสาธารณสุข 
 ข้อ 28  ผู้ขายของและผู้ช่วย ขายของในตลาดต้องปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าและแผง
จําหน่ายสินค้า ดังต่อไปนี้ 
  (1) ให้วางสินค้าบนแผงจําหน่ายสินค้าหรือขอบเขตที่กําหนด โดยห้ามวาง
สินค้าล้ําแผงจําหน่ายสินค้าหรือขอบเขตที่กําหนด และห้ามวางสินค้าสูงจนอาจเกิดอันตรายหรือ
ส่งผลกระทบต่อระบบการระบายอากาศ และแสงส ว่าง  ทั้งนี้ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
กําหนดโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  
  (2) ห้ามวางสินค้าประเภทวัตถุอันตรายปะปนกับสินค้าประเภทอาหาร  
  (3) ให้วางสินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และภาชนะอุปกรณ์ในขอบเขตที่
กําหนด โดยสูงจากพ้ืนตลาดไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร  
  (4) ห้ามเก็บสินค้าประเภทอาหารไว้ใต้แผงจําหน่ายสินค้า เว้นแต่อาหารใน
ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร หรืออาหารที่มีการปูองกันการเน่าเสียและ
ปกปิดมิดชิด ทั้งนี้ ต้องมีการรักษาความสะอาดและปูองกันสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนําโรค  
  (5) ไม่ใช้แสงหรือวั สดุอื่นใดที่ทําให้ผู้บริโภคมองเห็นอาหารต่างไปจากสภาพ
ที่เป็นจริง  
  (6) ห้ามต่อเติมแผงจําหน่ายสินค้า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  
 ข้อ 29  ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องมีสุขอนามัยส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้ 
   (1) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่เป็นโรคท่ีสังคมรังเกียจ 
หรือไม่เป็นพาหะนําโรคติดต่อ เช่น อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย บิด ไข้สุกใส หัด คางทูม วัณโรค
ในระยะอันตราย โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรค
ผิวหนังที่น่า รังเกียจ ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ ไข้หวัดใหญ่รวมถึงไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ 
และโรคตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  

 
/(2) ในระหว่าง... 
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  (2) ในระหว่างขายสินค้าต้องแต่งกายสุภาพ สะอาด เรียบร้อย หรือตามที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
  (3) ในระหว่างขายสินค้าประเภทอาหารต้องปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส่วน
บุคคล เช่น ไม่ไอหรือจามรดอาหาร ไม่ใช้มือหยิบจับอาหารที่พร้อมรับประทานโดยตรง ล้างมือ
ให้สะอาดก่อนหยิบหรือจับอาหาร  ไม่สูบบุหรี่หรือดื่มสุรา  ทั้งนี้ ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่น
กําหนดโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  
 ข้อ 30 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะในการ
จําหน่าย ทํา ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหาร และการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้ําใช้
และของใช้ต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
   (1) อาหารที่ขาย ต้องสะอาด และปลอดภัยตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยอาหาร  
  (2) อาหารสดเฉพาะสัตว์ เนื้อสัตว์ และอาหารทะเล ต้องเก็บรักษาใน
อุณหภูมิไม่เกิน 5 องศาเซลเซียส ในตู้เย็นหรือแช่น้ําแข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ 
  (3) การจําหน่ายอาหารประเภทปรุงสําเร็จต้องใช้เครื่องใช้  ภาชนะท่ีสะอาด 
และต้องมีอุปกรณ์ปกปิดอาหารเพื่อปูองกันการปนเปื้อน และรักษาอุปกรณ์ปกปิดอาหารนั้นให้
สะอาดและใช้การได้ดีอยู่เสมอ  
   (4) ในกรณีที่เป็นแผงจําหน่ายอาหาร ซึ่งมีการทํา ประกอบ และปรุงอาหาร 
ต้องจัดสถานที่ไว้ให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะเพ่ือการนั้นและต้องปฏิบั ติให้ถูกต้องตามหลักการ
สุขาภิบาลอาหาร 
  (5) เครื่องมือ เครื่องใช้ และภาชนะอุปกรณ์ท่ีใช้ เช่น เขียง เครื่องขูดมะพร้าว 
จาน ชาม ช้อนและส้อม ตะเกียบ และแก้วน้ํา ต้องสะอาดและปลอดภัย มีการล้างทําความ
สะอาดและจัดเก็บที่ถูกต้อง 
 

หมวด 4 
ใบอนุญาต 

................................................. 
 ข้อ 31 ผู้ใดประสงค์จะจัดตั้งตลาดจะต้องยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนด
ไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 
  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ ของ
ผู้ขอรับใบอนุญาต 
  (๒) สําเนาทะเบียนบ้าน / หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล) ของ
ผู้ขอรับใบอนุญาต 
  (๓) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ของอาคาร
ตลาด 
  (๔) แผนผัง แบบก่อสร้าง และรายการปลูกสร้างของตลาด 
  (๕) รูปถ่าย ๑ นิ้ว จํานวน ๒ รูป 
  (๖) ใบอนุญาตฉบับเดิม กรณีต่ออายุใบอนุญาต 

 
/(๗) ใบมอบอํานาจ... 
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  (๗) ใบมอบอํานาจ พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบ
อํานาจ 
  (8) อ่ืนๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลพระงามประกาศกําหนด 
 ข้อ 32 ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข 
ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ต้องปฏิบัติตามความในหมวด ๒ โดยเคร่งครัด 
  (๒) ต้องจัดให้มีน้ําสะอาดสําหรับใช้ในตลาดอย่างเพียงพอ 
  (๓) ต้องจัดให้มีแสงสว่างในตลาดอย่างเพียงพอตลอดเวลาการดําเนินกิจการ 
  (๔) ต้องจัดให้มีห้องน้ําสะอาดอย่างเพียงพอ และรักษาความสะอาดให้ถูก
สุขลักษณะอยู่เสมอ 
  (๕) ต้องรักษาความสะอาดของตลาดให้ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ 
  (๖) ต้องจัดให้มีที่จอดรถสําหรับผู้ค้าขาย ผู้ชื้อให้เป็นส่วนสัด และเพียงพอ 
โดยไม่ให้มีการจอดรถกีดขวางการจราจรบนถนนสาธารณะ หรือทางเข้าออกตลาด 
  (๗) ห้ามไม่ให้ผู้รับใบอนุญาตทําการดัดแปลง ต่อเติมตลาดไม่ว่าชั่วคราวหรือ
ถาวร โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 ข้อ 33 ผู้ได้รับการอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่
มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าสละสิทธิ์                                               
 ข้อ 34 เมื่อได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้อง
หรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ ให้ เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้
ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็
ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้ าวันนับแต่
วันได้รับคําขอ 
 เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วย
เหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือ
ครบถ้วนตามที่กําหนดในข้อบัญญัตินี้ 
 ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้ องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมี
คําสั่งไม่อนุญาตได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง 
ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี 
 ข้อ 35 ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขต
อํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลพระงาม เท่านั้น 
การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคําขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคําขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุ
ใบอนุญาต 

 
 

/การขอต่อ... 
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 การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดไว้ตามข้อ 28 และข้อ 29 ด้วย                                               
 ข้อ 36 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่
กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเป็นการขอรับใบอนุญาตครั้ง
แรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
 สําหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้
เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด ให้ชําระค่าปรับเพิ่มข้ึนอีกร้อยละยี่สิบของจํานวน
ค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึง
กําหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
 ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ตามวรรคหนึ่งค้างชําระค่าธรรมเนียม
ติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้
จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจํานวน 
 ข้อ 37 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลพระงาม 
 ข้อ 38 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ 
สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
 ข้อ 39 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ให้ผู้
ได้รับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย 
ถูกทําลาย หรือชํารุด ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
  (1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนา
บันทึกการแจ้งควา มต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
  (2) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ให้ผู้ยื่นคําขอรับ
ใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
 ข้อ 40 ในกรณี ที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบท
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว้
เกี่ยวกับการประกอบกิจการ 
ตามท่ีได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายใน
เวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 
 ข้อ 41 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่า
ผู้รับใบอนุญาต 
  (1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญาตอีก 
  (2) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 

 
/3) ไม่ปฏิบัติ... 
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  (3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ .ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระ ราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ. 2535 
หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบ
กิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ และการไม่ 
ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรื อมี
ผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน                                     
 ข้อ 42 คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้
ผู้รับใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่ ง
ดังกล่าว ให้ส่งคําสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ 
ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผู้รับใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบ
คําสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คําสั่งไปถึง หรือวันปิดคําสั่ง แล้วแต่กรณี 
 ข้อ 43 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่
ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
 

หมวด 5 
บทก าหนดโทษ 

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

 ข้อ 44 ผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญ ญัตินี้ต้องระวางโทษตามท่ีกําหนดไว้ใน
บทกําหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 ข้อ 45 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพระงาม เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตาม
ข้อบัญญัตินี้ และให้มีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
ข้อบัญญัตินี้ 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่.......... เดือน............................... พ.ศ. 2563 
 
   (ลงชื่อ) 
        (นายวิรัตน์  อึ้งพานิช) 
      ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ปฏิบัติหน้าที่ 
        นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพระงาม 

 
นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  - ตามท่ีฝุายบริหารเสนอร่างข้อบัญญัติข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล เรื่อง 
ประธานสภา อบต.พระงาม ตลาด  พ.ศ.2563 ซึ่งเป็นวาระท่ีหนึ่ง มีสมาชิกสภาท่านใดจะซักถาม หรือ 
    อภิปรายหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรรับร่างข้อร่าง  
    ข้อบัญญัติข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล เรื่อง ตลาด  พ.ศ.2563 ขอให้ 
    ยกมือขึ้น 
ที่ประชุม   - มีมติรับร่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล เรื่อง ตลาด พ.ศ.2563 เต็ม 
    สภา 
 

/นายสุรเกียรติ... 
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นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  - เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการร่างข้อข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล  
ประธานสภา อบต.พระงาม เรื่อง ตลาด พ.ศ.2563 แล้ว ต่อไปจะพิจารณาในวาระท่ีสอง  ซึ่งการพิจารณา 
    วาระท่ีสองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ 
    ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวง 

มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
ปัจจุบัน ข้อ 45 ขอเชิญสมาชิกสภา ที่จะแปรญัตติในวาระที่สอง มีสมาชิกสภา  
อบต. (คณะกรรมการแปรญัตติ) ท่านใดจะแปรญัตติหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอมติที่ 
ประชุม 

ที่ประชุม   - มีมติเห็นชอบผ่านวาระท่ีสอง โดยไม่มีการแปรญญัตติ เต็มสภา 
นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  - เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบผ่านการแปรญัตติวาระท่ีสองเต็มสภา ต่อไปจะพิจารณา 
ประธานสภา อบต.พระงาม ในวาระท่ีสาม สมาชิกสภา อบต.ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหาร 
    ส่วนตําบล เรื่อง ตลาด  พ.ศ.2563 ขอให้ยกมือขึ้น 
ที่ประชุม   - มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล เร่ือง ตลาด พ.ศ.2563  
    เต็มสภา 
นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  - เมื่อที่ประชุมสภา อบต.พระงาม มีมติเห็นชอบอนุมัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การ  
ประธานสภา อบต.พระงาม บริหารส่วนตําบล เรื่อง ตลาด  พ.ศ.2563 แล้ว ขอให้ฝุายบริหารเสนอนายอําเภอ 
    พรหมบุรี เพื่อขออนุมัติและและส่งไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาและประกาศ 
    ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป  
ที่ประชุม   -  รับทราบ 
    
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืนๆ 
นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  - สมาชิกสภา อบต. ฝุายบริหาร ข้าราชการท่านใด มีเรื่องเสนอ/ชี้แจง ขอเชิญครับ 
ประธานสภา อบต.พระงาม 
นายน้ําฝน ชุ่มชื่น  - ท่านประธานสภา อบต.ด้วยปัจจุบันถนนในพื้นที่หมู่ท่ี 6 ตั้งแต่สะพานกระทุ่มโพรง 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6  มีวัชพืชขึ้นปกคลุมเส้นทางทั้ง 2 ฟากทางจํานวนมาก ทําให้การสัญจรไปมาไม่ได้รับ 
    ความสะดวก และอาจเกิดอันตรายต่อยานพาหนะของประชาชน รวมทั้งความ  
    ปลอดภัย ขอให้เร่งดําเนินการแก้ไข  
นายวิษณุ เจริญลาภ - ท่านประธานสภา อบต.สําหรับเส้นทางดังกล่าวกําลังดําเนินการประมาณการราคา 
ผู้ช่วยนายช่างโยธา  คงดําเนินการได้หลังปีใหม่ 
นายคนอง มะกล่ําขาว - ท่านประธานสภา อบต.ขอให้แก้ไขไฟฟูาสาธารณะในทุกหมู่บ้าน และท่ีกองช่าง  
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1  และรองปลัด อบต.สํารวจจุดเพื่อทําแผนที่จุดติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ ดําเนินแล้ว 
    เสร็จหรือยัง และมีคนบางกลุ่มแอบอ้างชื่อประธานสภา อบต. ว่าให้ดําเนินการตัด 
    ไฟฟูาสาธารณะ ขอให้ดําเนินการด้วย 
นายวิรัตน์ อ้ึงพานิช  - ท่านประธานสภา อบต.สําหรับไฟฟูาสาธารณะ จะให้กองช่างและพัสดุดําเนินการ 
ปลัด อบต.พระงาม ปฏิบัติหน้าที่ แก้ไขซ่อมแซมจุดที่ชํารุด ส่วนการทําแผนที่จุดติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ จะให้กองช่าง  
นายก อบต.พระงาม  และรองปลัด อบต.ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม  2563  
 
 
 

/นายสมชาย... 
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นายสมชาย ทับกฤษ  - ท่านประธานสภา อบต.ขอให้ฝุายบริหารดําเนินการขุดลอกลําชวด-หนองห้วยชัน 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3   เนื่องจากมีวัชพืชขึ้นปกคลุม และตื้นเขิน ทําให้น้ําไม่สามารถไหลระบายเข้าพ้ืนที่  
    ที่ทําการเกษตรได้ 
นายวิรัตน์ อ้ึงพานิช  - ท่านประธานสภา อบต.การแก้ไขขุดลอกลําชวด-หนองห้วยชัน จะให้กองช่าง 
ปลัด อบต.พระงาม ปฏิบัติหน้าที่ และประมาณการราคา และตรวจสอบงบประมาณและเร่งดําเนินการ  
นายก อบต.พระงาม  
ที่ประชุม   - รับทราบ 
 
นายวิรัติ  ศรีเงิน  ท่านประธานสภา อบต.ขอให้ดําเนินการลงหินคลุกต่อจากโครงการหมู่ที่ 1 เพ่ือ 
สมาชิกสภา อบต.พระงาม  ให้ประชาชนได้รับความสะดวก 
นายวิรัตน์ อ้ึงพานิช  - ท่านประธานสภา อบต.การลงหินคลุกถนนในพื้นที่หมู่ท่ี 2 ต่อจากโครงการหมู่ 1 
ปลัด อบต.พระงาม ปฏิบัติหน้าที่ ต้องดูว่ามีบรรจุในแผนพัฒนาหรือไม่ ถ้ามีต้องตรวจสอบงบประมาณว่ามีเพียงพอ 
    หรือไม่ หรือต้องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือดําเนินการ 
ที่ประชุม   - รับทราบ 
นายคนอง มะกล่ําขาว - ท่านประธานสภา อบต.ขอให้ฝุายบริหารพิจารณาดําเนินการโครงการศึกษาดูงาน 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1  เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้สมาชิกสภา อบต.ผู้นําชุมชน ได้มีความรู้และ 
    นํามาพัฒนาในพื้นที่ตําบลพระงาม   
นายวิรัตน์ อ้ึงพานิช  - ท่านปรานสภา อบต.สําหรับการศึกษาดูงาน ต้องตรวจสอบงบประมาณ และจะ 
ปลัด อบต.พระงาม ปฏิบัติหน้าที่  รองปลัด อบต.พระงาม ดําเนินการ 
นายก อบต.พระงาม 
ที่ประชุม   - รับทราบ 
นายสุรเกียรติ ยิ้มพงษ์  - ท่านใดมีเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่  เมื่อไม่มี ขอปิดการประชุมสามัญ สมัยที่ 4  
ประธานสภา  อบต.พระงาม  
 

ปิดประชุม  เวลา   12.30  น.      
 
         ลงชื่อ.........วิรัตน์   อ้ึงพานิช...........ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                             (นายวิรัตน์   อ้ึงพานิช) 
     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลพระงาม 
 
  ลงชื่อ.......สุรเกียรติ   ยิ้มพงษ์..............ผู้รับรองรายงานการประชุม 
            (นายสุรเกียรติ   ยิ้มพงษ์) 
         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลพระงาม 
 
 
 
 
 


