
เทศบัญญตัิเทศบาลตําบลที่วัง  
 เร่ือง การจัดการสิ่งปฏิกลูและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕8 

 โดยท่ีเปนการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลท่ีวัง เรื่อง  การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐ มาตรา 61 มาตรา 62 มาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ. ๒๔๙๖  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี13) พ.ศ.2552 ประกอบมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕  เทศบาลตําบลท่ีวังโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลท่ีวังและผูวาราชการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช  จึงตราเทศบัญญัติไวดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑  เทศบัญญัตินี้เรียกวา  “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลท่ีวัง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล     
และมูลฝอย  พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ขอ ๒  เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตเทศบาลตําบลท่ีวัง ตั้งแตเม่ือไดประกาศไวโดยเปดเผย   
ท่ีสํานักงานเทศบาลตําบลท่ีวัง แลวเจ็ดวัน 

ขอ ๓  บรรดาเทศบัญญัติ ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งอ่ืนใดในสวนท่ีไดตราไวแลว  
ในเทศบัญญัตินี้ หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับเทศบัญญัตินี้ ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน ใหยกเลิกขอบังคับตําบล เรื่อง    
การเก็บ ขนและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอย พ.ศ.2539  และใหใชเทศบัญญัตินี้แทน 
  ขอ ๔  ในเทศบัญญัตินี้ 
  “ส่ิงปฏิกูล” หมายความวา อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใดซ่ึงเปนสิ่ง
โสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 

“มูลฝอย” หมายความวา  เศษกระดาษ เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุถุงพลาสติก  
ภาชนะท่ีใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ท่ีเลี้ยงสัตวหรือท่ีอ่ืน และ
หมายรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกเทศมนตรีตําบลท่ีวัง 

“เจ าพนั กงานสาธารณสุข”  หมายความว า   เ จ าพนัก งาน ซ่ึ ง ได รั บการแต งตั้ ง                 
จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ี 2/2535  เรื่อง แตงตั้งเจาพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติ          
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ี 3/2536 เรื่อง แตงตั้งเจาพนักงาน
สาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  เพ่ิมเติม 

“อาคาร”  หมายความ ตึก บาน เรือน  โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน  หรือสิ่งท่ีสรางข้ึน
อยางอ่ืนซ่ึงบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

“ท่ีหรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซ่ึงมิใชเปนของเอกชนและประชาชน
สามารถใชประโยชนหรือสัญจรได 
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หมวดท่ี ๑ 
บทท่ัวไป 

ขอ ๕  การเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ในเขตเทศบาลตําบลท่ีวัง  ใหเปนอํานาจ
ของเทศบาลตําบลท่ีวัง    

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง เทศบาลตําบลท่ีวังอาจรวมกับหนวยงานรัฐ หรือราชการสวน
ทองถ่ินอ่ืนดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได 

ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควรเทศบาลตําบลท่ีวัง อาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการตามวรรคหนึ่งแทน
ภายใตการควบคุมดูแลของเทศบาลตําบลท่ีวังหรืออาจอนุญาตใหบุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน 
หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและหรือมูลฝอย โดยทําธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนโดยการคิดคาบริการก็ได 

บทบัญญัติตามขอนี้ และขอ ๑5  มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายวา
ดวยโรงงาน แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานท่ีมีของเสียอันตราย และผูดําเนินการรับทําการเก็บ ขนหรือกําจัดของ
เสียอันตรายดังกลาว แจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถ่ิน 

หมวดท่ี ๒ 
การเก็บ ขน และกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

ขอ ๖  เพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกําจัด   
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  ในกรณีท่ียังไมมีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  ใชบังคับใน       
เขตเทศบาลตําบลท่ีวัง  การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยใหปฏิบัติตามขอบัญญัติดังตอไปนี้ 
  (1) หามมิใหผูใด ถาย เท ท้ิง หรือทําใหมีข้ึนซ่ึงสิ่งปฏิกูลและหรือมูลฝอย ในท่ีหรือทาง
สาธารณะเปนตนวา  ถนน  ตรอก  ซอย  แมน้ํา  คลอง  คู  สระน้ํา  บอน้ํา  นอกจากท่ีซ่ึงเทศบาลตําบลท่ีวัง   
จัดไวให 
   (2) หามมิใหผูใด ถาย เท ท้ิงสิ่งปฏิกูลลงในท่ีรองรับมูลฝอย 
  (3) เจาของหรือผูครอบครองอาคาร  หรือสถานท่ีใด ๆ ตองจัดใหมีท่ีรองรับ  สิ่งปฏิกูลและ 
หรือมูลฝอย  ภายในอาคารหรือสถานท่ีนั้นอยางพอเพียงและถูกสุขลักษณะ 
  (4) เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ ตองรักษาบริเวณอาคาร  หรือสถานท่ีนั้น
ไมใหมีการถาย  เท  หรือท้ิงสิ่งปฏิกูลและหรือมูลฝอยในประการท่ีขัดตอสุขลักษณะ  

ขอ 7  ถาเจาพนักงานทองถ่ินเห็นวา อาคาร สถานท่ีประเภทใดในบริเวณใด ควรทําการเก็บ 
ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะยิ่งข้ึน เจาพนักงานทองถ่ินอาจจะมีหนังสือแจงเจาของหรือ 
ผูครอบครองอาคาร หรือสถานท่ีทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวัน หรือเม่ือไดปดประกาศไวในท่ีเปดเผย      
ในบริเวณอาคารหรือสถานท่ีนั้นตั้งอยู เปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวันนับแตวันประกาศ เม่ือครบกําหนดสิบหาวัน
แลว เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีตองใหเจาหนาท่ีของเจาพนักงานทองถ่ินแตฝายเดียวเทานั้น  
เก็บ ขน และหรือกําจัดสิ่งปฏิกูล และหรือมูลฝอยจากอาคารหรือสถานท่ีนั้น โดยเสียคาธรรมเนียมเก็บขน    
ตามอัตราท่ีกําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้ 

ขอ 8  เจาของหรือผูครอบครองอาคาร หรือสถานท่ีใดๆ ซ่ึงอยูนอกบริเวณเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล
และมูลฝอยตามขอ 7  ตองกําจัดสิ่งปฏิกูล และหรือมูลฝอยตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข หรือเจา
พนักงานทองถ่ิน 
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ขอ 9  หามมิใหผูใดถาย  เท  คุยเข่ีย ท้ิง หรือทําใหมีข้ึนซ่ึงสิ่งปฏิกูล และหรือมูลฝอย        
นอกท่ีรองรับสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยท่ีเจาของ หรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใดๆ จัดใหมีข้ึน เวนแตเปนการ
กระทําของเจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลท่ีวัง  ในอํานาจหนาท่ีหรือบุคคลท่ีไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน 

ขอ ๑0  หามมิใหผูใดคุยเข่ีย ขุด ขน ขยะมูลฝอยในท่ีรองรับมูลฝอย รถ หรือสถานท่ีเทมูลฝอย
ใด ๆ  เวนแตเปนการกระทําของเจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลท่ีวัง หรือผูท่ีไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน 

ขอ ๑1  หามมิใหผู ใดขน นํ าพา หรือเคลื่อนยายสิ่ งปฏิ กูลและหรือมูลฝอยไปใน ท่ี             
หรือทางสาธารณะ เวนแตจะไดใสในภาชนะหรือท่ีเก็บมิดชิด ไมใหมีสิ่งปฏิกูลหรือ  มีกลิ่นรั่วซึมออกมาภายนอก 
และตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานทองถ่ิน   

ความในวรรคหนึ่ง ไมใหใชบังคับแกยานพาหนะโดยสาร ซ่ึงไดจัดหองสุขาท่ีถูกตองดวย
สุขลักษณะ 

ขอ ๑2  การเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลและหรือมูลฝอยขามเขตทองถ่ินกัน จะตองปฏิบัติ 
ตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ และเปนไปตามหลักเกณฑ ดังนี้ 

(๑) เจาพนักงานทุกทองถ่ินท่ีจะพิจารณาอนุญาตใหผูไดรับการเก็บ หรือขน สิ่งปฏิกูลและหรือ
มูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจ โดยแจงวาจะนําสิ่งปฏิกูลและหรือมูลฝอยไปกําจัด ณ เขตทองถ่ินอ่ืน  เจาพนักงาน
ทองถ่ินจะตองตรวจสอบวามีใบอนุญาตการกําจัดสิ่งปฏิกูลและหรือมูลฝอยนั้น จึงจะอนุญาตใหเก็บขนโดย     
ทําเปนธุรกิจได 

(๒) กรณีท่ีผูใดไดรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลและหรือมูลฝอยในเขตทองถ่ินตนทางแลว นํา      
สิ่งปฏิกูลและหรือมูลฝอยไปกําจัดในเขตทองถ่ินปลายทาง  โดยคิดคาบริการท้ังการเก็บ ขน และการกําจัด 
ผูประกอบการตองขอใบอนุญาตทําการเก็บขนจาก  เจาพนักงานทองถ่ินตนทาง และขอใบอนุญาตทําการกําจัด
จากเจาพนักงานทองถ่ินปลายทาง ซ่ึงผูประกอบการคิดคาบริการไดตามอัตราท่ีทองถ่ินตนทางและปลายทาง
กําหนดไวในขอกําหนดทองถ่ินนั้น ท้ังนี้หากมีการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลและหรือมูลฝอยผานทองถ่ินอ่ืน นอกจาก
ทองถ่ินตนทางและทองถ่ินปลายทาง จะตองแสดงใบอนุญาตทําการเก็บขนจากเจาพนักงานตนทาง และ
ใบอนุญาตทําการกําจัดจากเจาพนักงานทองถ่ินปลายทาง รวมท้ังหลักฐานการขอใบอนุญาตทํากิจการนอกเขต 
ตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น ๆ ดวย 

(๓) กรณีท่ีผูไดรับใบอนุญาตทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลและหรือมูลฝอยโดยคิดคาบริการในเขต
ทองถ่ินหนึ่งแลวนํามากําจัดโดยการถมท่ี  หรือโดยวิธีการอ่ืนใด   ในท่ีซ่ึงอยูในเขตทองถ่ินหนึ่ง  บุคคลผูมี
กรรมสิทธิ์หรือผูครอบครองท่ีดินนั้น จะตองขออนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินนั้น 

ขอ ๑3  หามมิใหผูใดขุดสิ่งปฏิกูลและหรือมูลฝอย หรือนําสิ่งปฏิกูลและหรือมูลฝอยไปฝง หรือ
ถมในท่ีดินใด หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานทองถ่ิน 

ขอ 14  อัตราคาธรรมเนียมการเก็บขน กําจัดสิ่งปฏิกูลและหรือมูลฝอยใหเปนไปตามบัญชี
อัตราคาธรรมเนียมทายเทศบัญญัตินี้ 

หมวดท่ี ๓ 
กิจการรับทําการเก็บ ขน กําจัดส่ิงปฏิกูลและหรือมูลฝอย 

ขอ ๑5 หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและหรือมูลฝอย โดย
ทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงาน
ทองถ่ิน 



๔ 
 

ขอ ๑6  กรณีเก่ียวกับมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน ตองมีการ
ปฏิบัติการตามท่ีจําเปนเพ่ือใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามลักษณะของมูลฝอยท่ีจัดเก็บ  โดยไมกอใหเกิดอันตราย
และการแพรของเชื้อโรค  ตามวิธีการท่ีถูกตองตามหลักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

ขอ 17  ผูใดประสงคจะดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและหรือมูลฝอย 
โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีแนบ
ทายเทศบัญญัตินี้  ตอเจาพนักงานทองถ่ิน  พรอมกับหลักฐานตางๆ  ตามท่ีเทศบาลตําบลท่ีวังกําหนด 

ขอ 18  คุณสมบัติของผูขออนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัด  สิ่งปฏิกูล  
และหรือมูลฝอย  ตลอดจนหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขในการขอและ   การออกใบอนุญาต  ใหเปนไปตามท่ี
เทศบาลตําบลท่ีวังกําหนด 

ขอ 19  เม่ือเจาพนักงานทองถ่ินไดรับคําขอรับใบอนุญาต  ใหตรวจสอบความถูกตองและ
ความสมบูรณของคําขอ หากปรากฏวาผูขออนุญาตปฏิบัติถูกตองตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนด  
ไวแลว และเปนกรณีท่ีเจาพนักงานทองถ่ินเห็นสมควร ใหเจาพนักงานทองถ่ินออกใบอนุญาตใหตามคําขอ   

ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเง่ือนไข       
ท่ีกําหนดไว  ใหเจาพนักงานทองถ่ินรวบรวมความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นท้ังหมด  และแจงใหผูขอ
อนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต     
ก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถ่ินตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาต      พรอมดวยเหตุผล
ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอ  ซ่ึงมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ีกําหนด
ในเทศบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถ่ินไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่ง           
ไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน  
แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรค
สองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๒0  ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตพรอมกับชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทาย     
เทศบัญญัตินี้ภายในกําหนดสิบหาวัน นับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถ่ิน หากมิไดมารับ
ใบอนุญาตและชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด จะถือวาสละสิทธิ์ 
  ขอ ๒1  ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติ ดังนี้ 
  (๑) รักษาคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไวในขอ 18 ตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการตามใบอนุญาต 

(๒) ปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวดวยสุขลักษณะ ความปลอดภัย และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
ตามคําแนะนําหรือคําสั่งเจาพนักงานสาธารณสุขและคําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน รวมท้ังระเบียบ เทศบัญญัติ  และ
ประกาศของเทศบาลตําบลท่ีวัง 
  ขอ ๒2  เม่ือผูรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต  ใหยื่นคําขอตอเจาพนักงาน
ทองถ่ิน  กอนใบอนุญาตสิ้นอายุตามแบบท่ีแนบทายเทศบัญญัตินี้  เม่ือไดยื่นคําขอพรอมกับชําระคาธรรมเนียม
แลว  ใหประกอบกิจการไดจนกวาเจาพนักงานทองถ่ินจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต  หากมิไดชําระคาธรรมเนียมท่ี
คางชําระ 
  ขอ ๒3  บรรดาใบอนุญาตท่ีออกใหตามเทศบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งป นับแตวันท่ีออกใบอนุญาต 
และใหใชไดเพียงในเขตพ้ืนท่ีตามท่ีเทศบาลตําบลท่ีวังกําหนดไว 



๕ 
 
  การขอตออายุใบอนุญาต  จะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ  เม่ือไดยื่นคําขอพรอมกับ
เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถ่ินจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต 
  การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ
และเง่ือนไขท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนด  

 ขอ 24  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต  ตามอัตราท่ีกําหนดไว
ทายเทศบัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาต  สําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกหรือกอนใบอนุญาต  
สิ้นอายุ  สําหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม
ภายในเวลาท่ีกําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระเวนแตผูไดรับ
อนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

 ในกรณีท่ีผูมีหนาท่ีตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา
สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและ
คาปรับจนครบจํานวน 

 ขอ 25  ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามเทศบัญญัตินี้  จะพึงเรียกเก็บคาบริการ
จากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการข้ันสูงตามท่ีกําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้ 

 ขอ ๒6  เม่ือผูรับใบอนุญาต ไมประสงคจะประกอบกิจการตอไป ใหยื่นคําขอเลิกการดําเนิน
กิจการตอเจาพนักงานทองถ่ิน  

 ขอ 27  หากผูรับใบอนุญาตประสงคจะแกไขรายการในใบอนุญาต  ใหยื่นคําขอตอ           
เจาพนักงานทองถ่ิน 

 ขอ 28 ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญใหผูรับใบอนุญาต  
ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ินภายในสิบหาวัน  นับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย       
ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญแลวแตกรณี  พรอมหลักฐานดังตอไปนี้ 

(1) สําเนาบันทึกการแจงความตอเจาหนาท่ีตํารวจ กรณีใบอนุญาตสูญหาย 
(2) ใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยู กรณีใบอนุญาตถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ 
 ขอ 29  การออกใบแทนใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถ่ินดําเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการ

และเง่ือนไข ดังนี้ 
(๑) การออกใบแทนใบอนุญาตใหประทับ ตราสีแดง คําวา “ใบแทน” กํากับไวดวย และใหมี 

วัน เดือน ป ท่ีออกใบแทนพรอมท้ังลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถ่ิน หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย  จากเจาพนักงาน
ทองถ่ิน ในใบแทนและตนข้ัวใบแทน 
  (๒) ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาท่ีเหลือของอายุใบอนุญาตเดิม 
  (๓) บันทึกดานหลังตนข้ัวใบอนุญาตเดิม ระบุสาเหตุการสูญหายถูกทําลาย หรือชํารุด           
ในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแลวกรณี และลงเลมท่ี เลขท่ี ป ของใบแทนใบอนุญาต 
  ขอ ๓0  ผูรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้  ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผย  และเห็นไดงาย 
ณ สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ  

 ขอ ๓1  กรณีท่ีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติตามหลักเกณฑและเง่ือนไขใบอนุญาต หรือ
ปฏิบั ติไม ถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ .  2535  กฎกระทรวงท่ีออกตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเง่ือนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ี
กําหนดไวเก่ียวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจ   
สั่งพักใชใบอนุญาตไดคราวหนึ่งไมเกินสิบหาวัน 



๖ 
 
  ขอ ๓2  เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏวาผูรับ
ใบอนุญาต 

(๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งข้ึนไปและมีเหตุท่ีจะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาต 
(๒) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข         

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  

กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเง่ือนไขท่ีระบุไวใน
ใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเก่ียวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการ      
ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบ     
ตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 
  ขอ ๓3  คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือ  แจงใหผูรับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาวใหสงคําสั่งโดยทาง
ไปรษณียตอบรับ หรือใหปดคําสั่งนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูรับ
ใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาท่ีคําสั่งไปถึงหรือวันปดคําสั่ง    
แลวแตกรณี  
  ขอ ๓4  ผู ถูกสั่ง เพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการ              
ท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไมได  จนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันท่ีถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  

หมวดท่ี ๔ 
บทกําหนดโทษ 

  ขอ ๓5  ผูใดฝาฝนเทศบัญญัตินี้  มีความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  ขอ ๓6  ภายหลั ง เทศบัญญัตินี้ มีผลบั ง คับใชแล ว   หากมีกฎกระทรวง ท่ีออกตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕  ใหบังคับใชกฎกระทรวงนั้น 
  ขอ 37  ใหนายกเทศมนตรีตําบลท่ีวัง  รักษาการตามเทศบัญญัตินี้  และใหมีอํานาจออก
ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่ง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 
                                                  ประกาศ ณ วันท่ี           เดือน                   พ.ศ. 
 
 
                                                                   (ลงชื่อ) 
                                                                             (นายเชาวลิต   เจริญพงศ) 
                                                                             นายกเทศมนตรีตําบลท่ีวัง 
 
                       เห็นชอบ 
 
 
(ลงชื่อ) 


