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บทที่ ๑
หลักการ ทฤษฎีว่าด้วยการร่างกฎหมาย		
ความหมาย “การร่างกฎหมาย”
การร่างกฎหมาย (Legislative Drafting) เป็นเรื่องของการเขียนและการเรียบเรียงข้อความ
ในรูปของกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับที่ก�ำกับหรือควบคุมพฤติกรรมของบุคคลในสังคมและของเจ้าหน้าที่
ผู้ที่ใช้อ�ำนาจรัฐ ด้วยถ้อยค�ำที่ถูกต้อง แน่นอน และสามารถสื่อความหมายของกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับ
นั้นให้บุคคลทุกคนในสังคมเข้าใจได้เช่นเดียวกับผู้ยกร่างกฎหมาย เพื่อเสนอให้ผู้มีอ�ำนาจในการบัญญัติ
กฎหมายพิจารณาว่าจะประกาศใช้ร่างกฎหมายนั้นหรือไม่ หรือควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงร่างกฎหมายนั้น
ประการใด
การร่างกฎหมาย ประกอบด้วยการกระท�ำ ๒ ส่วน คือ
ส่วนที่ ๑ “การยกร่างกฎหมาย” ได้แก่ การจัดท�ำเนื้อหาและรูปแบบของกฎหมาย
ที่ต้องการตราออกมาบังคับใช้
ส่วนที่ ๒ “การพิจารณาร่างกฎหมาย” ได้แก่ การพิจารณาร่างกฎหมายตามกระบวนการ
ขั้นตอนจนกระทั่งมีการประกาศใช้บังคับร่างกฎหมายนั้นแก่ประชาชน
ผูเ้ ชีย่ วชาญในการร่างกฎหมายของประเทศไทยหลายท่านได้พยายามให้ความหมายของค�ำว่า
“การร่างกฎหมาย” ไว้หลายท่าน เช่น
ศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย ได้ให้ความหมายค�ำว่า “การร่างกฎหมาย” ไว้ว่า ได้แก่
การเขี ย นข้ อความในรูปร่างของกฎหมาย (พระราชบั ญ ญั ติ พระราชก� ำ หนด พระราชกฤษฎี ก า
กฎกระทรวง ฯลฯ) ด้วยถ้อยค�ำที่ถูกต้องและแน่นอน เพื่อเสนอให้ผู้มีอ�ำนาจในการบัญญัติกฎหมาย
(รัฐสภา คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี ฯลฯ) พิจารณาว่าจะประกาศใช้ร่างกฎหมายนั้นหรือไม่ หรือควรแก้ไข
เปลี่ยนแปลงร่างกฎหมายนั้นประการใด เพราะเหตุที่ยังไม่ยุติที่ผู้ร่างนี้เอง จึงใช้ค�ำว่า “ร่าง (Draft)”
นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ได้ให้ความหมายค�ำว่า “การร่างกฎหมาย” ไว้โดยสรุปว่า ได้แก่ การสร้าง
กฎเกณฑ์กติกา วิธีการ หรือเงื่อนไขที่จะใช้โดยทั่วไปในสังคม และจะต้องใช้กับทุกคนในสังคมขึ้นมา
เป็นเอกสาร และจะต้องสื่อความหมายของกฎเกณฑ์กติกาที่สร้างขึ้นนั้นไปยังสังคมให้ได้
นายอัชพร จารุจนิ ดา ได้ให้ความหมายค�ำว่า “การร่างกฎหมาย” ไว้วา่ ได้แก่ การเขียนข้อความ
ในรูปร่างที่ประเทศไทยยอมรับว่าเป็นรูปแบบของกฎหมายด้วยถ้อยค�ำที่ถูกต้องกับหลักการที่ประสงค์
และตรงกับหลักกฎหมาย โดยมุ่งประสงค์ที่จะให้มีผลบังคับได้แน่นอน เพื่อเสนอให้ผู้มีอ�ำนาจในการ
บัญญัติกฎหมายพิจารณาว่าจะประกาศใช้ร่างกฎหมายนั้นหรือไม่
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กล่าวโดยสรุป “การร่างกฎหมาย” เป็นการจัดท�ำเนือ้ หาของร่างกฎหมายโดยผูเ้ ชีย่ วชาญทีเ่ กีย่ วข้อง
กับกฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ ซึง่ โดยทัว่ ไปเป็นการด�ำเนินการทีม่ คี วามเฉพาะพิเศษอันเกิดจากการเรียนรูแ้ ละฝึกฝน
หลักพื้นฐานในการร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นส�ำหรับผู้ยกร่างควรปฏิบัติ
การทีข่ อ้ บัญญัตทิ อ้ งถิน่ ทีอ่ อกมาใช้บงั คับจะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้นนั้ ขึน้ อยูก่ บั
ปัจจัยหลายประการ แต่ปัจจัยที่ส�ำคัญที่สุดคือเนื้อหาสาระของข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้นเอง หน้าที่หลัก
ของผู้ยกร่างคือการยร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามหลักการที่ได้รับมา ผู้ยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นจึงมี
บทบาทส�ำคัญในการทีจ่ ะท�ำให้หลักการดังกล่าวเป็นรูปธรรมด้วยการก�ำหนดเนือ้ หาสาระของข้อบัญญัติ
ท้องถิน่ ทีย่ กร่างอย่างถูกต้องและสามารถบังคับใช้ได้อย่างแท้จริง ในการยกร่างข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ทุกครัง้
ผู้ยกร่างจึงจ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึงหลักพื้นฐานในการยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเสมอ และน�ำมาใช้ในการ
ยกร่างข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ของตนเพือ่ ให้รา่ งข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ทีจ่ ดั ท�ำขึน้ นัน้ จะได้นำ� ไปใช้บงั คับได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
หลักพื้นฐานในการยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งผู้ยกร่างควรน�ำไปปฏิบัติมีดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาหลักการของเรื่องที่จะตราข้อบัญญัติท้องถิ่นบังคับใช้
เป็นสิ่งแรกที่ผู้ยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นจะต้องท�ำก่อน โดยพิจารณาว่าข้อบัญญัติท้องถิ่น
ทีจ่ ะยกร่างขึน้ มานีเ้ ป็นเรือ่ งทีไ่ ด้มกี ารตราข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ใช้บงั คับอยูแ่ ล้วหรือไม่ หากไม่เคยมีการตรา
ข้อบัญญัติท้องถิ่นใช้บังคับมาก่อนก็เป็นการตราข้อบัญญัติท้องถิ่นใหม่ขึ้นใช้บังคับครั้งแรก หรือถ้ามี
การตราข้อบัญญัติท้องถิ่นเรื่องนั้นใช้บังคับอยู่แล้ว ก็จะต้องพิจารณาต่อไปว่าการยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นนี้
จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกข้อบัญญัติท้องถิ่นเดิมที่ใช้บังคับอยู่แล้วนั้นหรือไม่
๒. ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะตราข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้น
ก่อนที่จะลงมือก�ำหนดเนื้อหาสาระของร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ผู้ยกร่างควรจะต้องศึกษา
ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะตราข้อบัญญัติท้องถิ่นให้เข้าใจอย่างชัดเจนเพื่อพิจารณาว่าควรจะ
ก�ำหนดเนื้อหาสาระและรายละเอียดอย่างไร โดยควรค�ำนึงถึงสิ่งต่าง ๆ ที่ส�ำคัญดังนี้
๑) ข้อมูลที่เชื่อถือได้ ข้อเขียนทางวิชาการ ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ และข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว แล้วน�ำมาสรุปผลของข้อมูลในแต่ละส่วน
๒) สภาพของข้อบัญญัติท้องถิ่นปัจจุบันเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว
๓) วัตถุประสงค์โดยทั่วไปของร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นใหม่
๔) ข้อเท็จจริงใดของข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ปัจจุบนั ทีถ่ อื ว่าไม่เหมาะสมหรือไม่ตรงตามความต้องการ
๕) ข้อเท็จจริงของปัญหาหรือข้อบกพร่องดังกล่าว
๖) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติท้องถิ่นมีข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตอย่างไรหรือไม่
๗) ผู้ยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นมีข้อสรุปที่จะเสนออย่างไร
๘) ข้อบัญญัติท้องถิ่นใหม่จะมีวิธีการบังคับอย่างไรให้บรรลุวัตถุประสงค์
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๓. ก�ำหนดโครงสร้างและรูปแบบร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น
ผู้ยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นต้องพิจารณาว่าหลักการของร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นที่จะยกร่าง
ขึ้นมานั้นเป็นแบบใด กล่าวคือ
๑) ถ้าไม่เคยมีขอ้ บัญญัตทิ อ้ งถิน่ ใช้บงั คับมาก่อนก็จะเป็นการยกร่างข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ใหม่
ครั้งแรก
๒) ถ้ามีข้อบัญญัติท้องถิ่นเดิมใช้บังคับเรื่องนั้นอยู่แล้วก็อาจเป็นไปได้ ๓ กรณี คือ
ก. เป็นร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นแก้ไขเพิ่มเติมข้อบัญญัติท้องถิ่นเดิมบางส่วน
ข. เป็นร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นปรับปรุงเพื่อยกเลิกข้อบัญญัติท้องถิ่นเดิมและใช้บังคับ
ข้อบัญญัติท้องถิ่นใหม่นี้แทน
ค. เป็นร่างข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ยกเลิกข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ เดิมและไม่ใช้บงั คับข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่
				เรื่องนั้นอีกแล้ว
๔. พิจารณาก�ำหนดโครงสร้างทั้งหมดและเนื้อหาสาระ
ผูย้ กร่างข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ต้องสร้างแบบร่างข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ตามหลักการทีไ่ ด้รบั มา และ
รายละเอียดของเนือ้ หาสาระโดยพิจารณาจากข้อมูลทีม่ อี ยูท่ งั้ หมด อย่างไรก็ตาม ข้อมูลทีม่ อี ยูน่ นั้ อาจยัง
ไม่ถกู ต้องหรือสมบูรณ์ครบถ้วนก็อาจจะต้องหาเพิม่ เติม หรือในกรณีทเี่ นือ้ หาสาระทีจ่ ะก�ำหนดเป็นเรือ่ ง
วิชาการหรือเทคนิคเฉพาะทางก็ควรขอข้อมูลหรือความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ เพื่อประกอบการ
พิจารณาด้วยก็จะดีกว่าการค้นหาเอง
๕. ศึกษาเปรียบเทียบข้อบัญญัติท้องถิ่นในลักษณะเดียวกันเพื่อเป็นตัวอย่าง
ผู้ยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นอาจน�ำข้อบัญญัติจากท้องถิ่นอื่นที่มีเนื้อหาสาระใกล้เคียง
กับเรือ่ งทีก่ ำ� ลังจะยกร่างมาศึกษาเปรียบเทียบเพือ่ เป็นต้นแบบในการยกร่างอาจจะช่วยท�ำให้ประหยัดเวลา
มากขึ้นก็ได้
๖. ถ้อยค�ำที่ใช้ในร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้นต้องมีความชัดเจน เป็นภาษาที่เข้าใจได้ง่าย
		 โดยถูกต้องตามหลักภาษาไทย เพื่อให้ทุกคนเข้าใจได้
ผู้ยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นอาจตรวจสอบความชัดเจนของเนื้อหาหรือข้อความที่เขียน
โดยให้บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นอ่านและวิจารณ์ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้น
ว่ามีความเข้าใจถูกต้องตามความประสงค์ของผู้ยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือไม่
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บทที่ ๒
แบบร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น
		
โครงสร้างและรูปแบบของร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น
โครงสร้างและรูปแบบของร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นอาจมีได้ ๓ ลักษณะ คือ
๑. แบบร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นฉบับแรก
๑.๑ เพื่อตราข้อบัญญัติท้องถิ่นขึ้นใช้บังคับใหม่ครั้งแรก
๑.๒ เพื่อยกเลิกข้อบัญญัติท้องถิ่นเดิมแล้วปรับปรุงเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นใหม่ทั้งฉบับ
๒. แบบร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นแก้ไขเพิ่มเติม
เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกความในบทบัญญัติต่าง ๆ ของข้อบัญญัติท้องถิ่นเดิม
๓. แบบร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นยกเลิก
เพื่อยกเลิกข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน โดยไม่มีการปรับปรุงเป็นข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นใหม่มาใช้บังคับแทน
กรอบการก�ำหนดบทบัญญัติ

ดังต่อไปนี้
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ประเด็นหลักที่สมควรก�ำหนดเป็นบทบัญญัติในร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นมี ๑๒ ส่วน คือ
๑. บันทึกหลักการและเหตุผล
๒. ชื่อร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น
๓. ค�ำปรารภ
๔. บทอาศัยอ�ำนาจและบทบัญญัติจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ
๕. วันใช้บังคับข้อบัญญัติท้องถิ่น
๖. บทยกเลิกกฎหมาย
๗. บทนิยาม
๘. บทรักษาการ
๙. บทบังคับ (การแบ่งหมวดหมู่เนื้อหาสาระที่ก�ำหนดใช้บังคับ)
๑๐. สภาพบังคับ
๑๑. บทเฉพาะกาล
๑๒. บัญชีท้ายข้อบัญญัติท้องถิ่น
ทัง้ นี้ โดยมีการจัดเรียงล�ำดับบทบัญญัตใิ นโครงสร้างทัว่ ไปของร่างข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ในรูปแบบ
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โครงสร้างทั่วไปของร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น
เอกสารส่วนที่ ๑ บันทึกหลักการและเหตุผล

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่าง...(ระบุชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น)...
พ.ศ. ...
----------------

๑. บั น ทึ ก หลั ก การและ
เหตุผล

หลักการ
          ...........................................................................................................
.....................................................................................................................
เหตุผล
          ........................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
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เอกสารส่วนที่ ๒ ตัวร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น
ร่าง
...(ระบุชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น)...
...........................................
พ.ศ. ...

๒. ชือ่ ร่างข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่

โดยทีเ่ ป็นการสมควร......................................................................... ๓. ค�ำปรารภ
....................................................................................................................
อาศัยอ�ำนาจ....................................................................................
.................................................................................อันเป็นพระราชบัญญัติ
ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา....ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท�ำได้
โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

๔. บทอาศัยอ�ำนาจและ
บทบัญญัติจ�ำกัดสิทธิและ
เสรี ภ าพของบุ ค คลตาม
รัฐธรรมนูญ

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติ...(ระบุชื่อร่างข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น)... พ.ศ. ...”
ข้อ ๒ ข้อบัญญัตนิ ใี้ ห้ใช้บงั คับในเขต................ตัง้ แต่.........เป็นต้นไป ๕. วันใช้บังคับ
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
๖. บทยกเลิก
(๑) ...................................................................................................
(๒) ...................................................................................................
ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้
๗. บทนิยาม
“.........” หมายความว่า ....................................................................
“.........” ให้หมายความรวมถึง..........................................................
“.........” แต่ไม่หมายความรวมถึง.....................................................
ข้อ ๕ ให้... (หัวหน้าผู้บริหารท้องถิ่น)... รักษาการให้เป็นไปตาม ๘. บทรักษาการ
ข้อบัญญัตินี้...
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หมวด ๑
.....................
ส่วนที่๑
....................

๙. บทบั ง คั บ (การแบ่ ง
หมวดหมู ่ เ นื้ อ หาสาระ
ที่ ก�ำหนดใช้บังคับ)

ข้อ ๖ ................................................................................................ (เนื้อหาสาระที่ก�ำหนดใช้
..................................................................................................................... บังคับ)
ข้อ ๗ ................................................................................................ (เนื้อหาสาระที่ก�ำหนดใช้
..................................................................................................................... บังคับ)
ส่วนที่ ๒
....................
ข้อ ๘ ................................................................................................ (เนื้อหาสาระที่ก�ำหนดใช้
..................................................................................................................... บังคับ)
ข้อ ๙ ................................................................................................ (เนื้อหาสาระที่ก�ำหนดใช้
..................................................................................................................... บังคับ)
หมวด...
บทก�ำหนดโทษ
ข้อ ๑๐ ............................................................................................. ๑๐. สภาพบังคับ
.....................................................................................................................
หมวด...
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๑๑ ............................................................................................. ๑๑. บทเฉพาะกาล
.....................................................................................................................
ประกาศใช้ ณ วันที่ ...................................................
ลงชื่อ.........................................
...(หัวหน้าผู้บริหารท้องถิ่น)...

คู่มือ
แบบการร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
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เอกสารส่วนที่ ๓ บัญชีและตารางท้ายข้อบัญญัติท้องถิ่น
บัญชีท้าย...(ระบุชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น)...
๑. ........................
๒. ........................
๓. ........................
๔. ........................
๕. ........................
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๑๒. บัญชีท้ายข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น

... บาท
... บาท
... บาท
... บาท
... บาท

คู่มือ
แบบการร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

		

ส่วนที่ ๑
บันทึกหลักการและเหตุผล

ความมุ่งหมายของบันทึกหลักการและเหตุผล
๑. ความมุ่งหมายของบันทึกหลักการ
เพื่อเป็นข้อผูกมัดและให้ผู้พิจารณาร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นทราบถึงขอบเขตในการมี
หรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้น หรือยกเลิกข้อบัญญัติที่มีใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน
๒. ความมุ่งหมายในการมีบันทึกเหตุผล
เพื่อแสดงให้สาธารณชนทราบถึงเหตุผลหรือความจ�ำเป็นที่จะต้องมีหรือแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้น และเป็นเครื่องมือประการหนึ่งในการพิจารณาตีความหรือค้นหาเจตนารมณ์
ของกฎหมาย หรือเหตุผลในการยกเลิกข้อบัญญัติที่มีใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน
แบบของกฎหมาย
๑. แบบของบันทึกหลักการ
(๑) กรณีที่เป็นร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นฉบับแรก
		
๑) กรณีที่เป็นร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นฉบับใหม่๑
กรณีนี้จะใช้ถ้อยค�ำว่า “ให้มีข้อบัญญัติ๒ ว่าด้วย...(ระบุชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น)...”
โดยไม่ต้องระบุสาระส�ำคัญเป็นหัวข้อที่มีการก�ำหนดในร่างข้อบัญญัติแต่อย่างใด
หลักการ
ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วย...(ระบุชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น)...

ได้แก่ กรณีที่ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นก�ำหนดเรื่องดังกล่าวขึ้นเป็นฉบับแรก โดยยังไม่เคยมีการตราข้อบัญญัติท้องถิ่น
เรื่องนั้นมาก่อน
๒
กรณีทเี่ ป็นองค์การบริหารส่วนต�ำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร จะใช้ชอื่ ว่า “ข้อบัญญัต”ิ
แต่ถ้าเป็นเทศบาลก็ให้ใช้ชื่อว่า “เทศบัญญัติ”
๑

คู่มือ
แบบการร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
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ตัวอย่างเช่น
- ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทั่วไป
- ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูล
		
๒) กรณีที่เป็นร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นฉบับปรับปรุง
		
กรณีนี้จะใช้ถ้อยค�ำว่า “ปรับปรุงข้อบัญญัติว่าด้วย...(ระบุชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น)...” เพื่อสื่อ
ให้เห็นว่าเป็นการน�ำข้อบัญญัตเิ ดิมมาปรับปรุงขึน้ ใหม่ โดยให้ยกเลิกข้อบัญญัตทิ ใี่ ช้บงั คับอยูเ่ ดิมในเรือ่ งนัน้ ด้วย
หลักการ
ปรับปรุงข้อบัญญัติว่าด้วย...(ระบุชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น)...
ตัวอย่างเช่น
- ปรับปรุงเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทั่วไป
- ปรับปรุงข้อบัญญัติว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูล
(๒) กรณีที่เป็นร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
		
๑) กรณีมีการแก้ไขเพิ่มเติมน้อย
กรณีนี้จะใช้ถ้อยค�ำว่า “แก้ไขเพิ่มเติม...(ระบุชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น)...เพื่อ...(ระบุเรื่อง
ที่แก้ไขเพิ่มเติม)...(แก้ไขเพิ่มเติมข้อ...)” โดยระบุเรื่องที่จะแก้ไขเพิ่มเติม เพิ่ม หรือยกเลิก และตอนท้ายจะมี
วงเล็บระบุข้อที่ต้องการแก้ไขเพิ่มเติม เพิ่ม หรือยกเลิกไว้ด้วย
หลักการ
แก้ไขเพิม่ เติมข้อบัญญัตวิ า่ ด้วย...(ระบุชอื่ ข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ )... เพือ่ ...(ระบุเรือ่ งทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม)...
(แก้ไขเพิ่มเติมข้อ...)
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คู่มือ
แบบการร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

ตัวอย่างเช่น
- แก้ไขเพิม่ เติมเทศบัญญัตวิ า่ ด้วยการจัดการมูลฝอยทัว่ ไป เพือ่ ก�ำหนดให้มกี ารคัดแยกมูลฝอย
จากแหล่งก�ำเนิด (แก้ไขเพิ่มเติมข้อ...)
- แก้ไขเพิ่มเติมข้อบัญญัติว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูล เพื่อเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมการก�ำจัด
สิ่งปฏิกูล (แก้ไขเพิ่มเติมข้อ...)
		
๒) กรณีมีการแก้ไขเพิ่มเติมมาก
กรณีนี้จะใช้ถ้อยค�ำว่า “แก้ไขเพิ่มเติม...(ระบุชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น)...ดังต่อไปนี้
				
( )...(ระบุเรื่องที่ประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติม)...(แก้ไขเพิ่มเติมข้อ...)
				
( )...(ระบุเรื่องที่ประสงค์จะเพิ่ม)...(เพิ่มข้อ...)
				
( )...(ระบุเรื่องที่ประสงค์จะยกเลิก)...(ยกเลิกข้อ...)”
หลักการ
แก้ไขเพิ่มเติม...(ระบุชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น)...ดังต่อไปนี้
( )...(ระบุเรื่องที่ประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติม)...(แก้ไขเพิ่มเติมข้อ...)
( )...(ระบุเรื่องที่ประสงค์จะเพิ่ม)...(เพิ่มข้อ...)
( )...(ระบุเรื่องที่ประสงค์จะยกเลิก)...(ยกเลิกข้อ...)
ตัวอย่างเช่น
- แก้ไขเพิ่มเติมเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทั่วไป ดังต่อไปนี้
(๑) ก�ำหนดให้มีการคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งก�ำเนิด (เพิ่มเติมข้อ...)
(๒) ก�ำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการก�ำจัดมูลฝอยทั่วไป (เพิ่มเติมข้อ... และบัญชี
อัตราค่าธรรมเนียมท้ายเทศบัญญัติ)
(๓) แก้ไขเพิ่มเติมอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการขนมูลฝอยทั่วไป (แก้ไขเพิ่มเติมบัญชี
อัตราค่าธรรมเนียมท้ายเทศบัญญัติ)
(๓) กรณีที่เป็นร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นฉบับยกเลิก
		
๑) กรณีที่ยกเลิกข้อบัญญัติท้องถิ่นฉบับเดียว
กรณีนี้จะใช้ถ้อยค�ำว่า “ยกเลิก...(ระบุชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น)...”

คู่มือ
แบบการร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
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หลักการ
ยกเลิก...(ระบุชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น)...
ตัวอย่างเช่น
- ยกเลิกเทศบัญญัติก�ำหนดเขตควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๔๕
		
๒) กรณีที่ยกเลิกข้อบัญญัติท้องถิ่นฉบับเดียวแต่มีฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
กรณีนี้จะใช้ถ้อยค�ำว่า “ยกเลิกข้อบัญญัติว่าด้วย...(ระบุชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น)...”
หลักการ
ยกเลิกข้อบัญญัติว่าด้วย...(ระบุชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น)...
ตัวอย่างเช่น
- ยกเลิกเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ๓
		
๓) กรณีที่ยกเลิกข้อบัญญัติท้องถิ่นหลายฉบับ
กรณีนจี้ ะใช้ถอ้ ยค�ำว่า “ยกเลิก...(ระบุชอื่ ข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ )... (ระบุชอื่ ข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ )...
		
และ...(ระบุชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น)...”
หลักการ
ยกเลิก...(ระบุชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น)... (ระบุชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น)... และ...(ระบุชื่อข้อบัญญัติ
  ท้องถิ่น)...

๓

เป็นตัวอย่างกรณีที่มีเทศบัญญัติควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และมีการแก้ไขเพิ่มเติมอีกหลายฉบับ
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คู่มือ
แบบการร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

ตัวอย่างเช่น
- ยกเลิกเทศบัญญัติการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๔๕ เทศบัญญัติการจัดการสิ่งปฏิกูล
พ.ศ. ๒๕๔๕ และเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
๒. แบบบันทึกเหตุผล
การเขียนบันทึกเหตุผลในข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ทัง้ ในกรณีเป็นข้อบัญญัตใิ หม่ ข้อบัญญัตฉิ บับแก้ไข
เพิ่มเติม หรือข้อบัญญัติฉบับยกเลิก มีแนวทางในการปฏิบัติเป็นอย่างเดียวกัน คือ ต้องเขียนบรรยาย
เหตุผลของการมีขอ้ บัญญัติ การปรับปรุง การแก้ไขเพิม่ เติม หรือการยกเลิกดังกล่าว เพือ่ อธิบายให้ผอู้ า่ น
สามารถเข้าใจว่าเหตุใดทีต่ อ้ งมีการตราข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ดังกล่าวใช้บงั คับ ส่วนเนือ้ ความในการบรรยาย
เหตุผลนัน้ จะสัน้ หรือยาว จะเป็นวรรคเดียว หรือแยกเขียนเป็นเรือ่ ง ๆ ก็แล้วแต่ความเหมาะสม โดยมีรปู แบบ
โดยทั่วไปดังนี้
เนือ่ งจาก/โดยที.่ ...........................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................... จึงจ�ำเป็นต้องตราข้อบัญญัตนิ ี้
แนวทางในการเขียนบันทึกเหตุผล
๑) อธิบายให้สามารถเข้าใจได้ว่าร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าวมีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ใด
หรือเพราะเหตุใด โดยเขียนให้เป็นรูปธรรมให้มากทีส่ ดุ เพือ่ ให้ผอู้ า่ นเข้าใจชัดแจ้งถึงความเป็นมาและเหตุผล
ในการตราข้อบัญญัตินั้น ๆ
๒) อธิบายให้ทราบถึงสาระส�ำคัญของร่างข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ในกรณีเป็นร่างฉบับแก้ไขเพิม่ เติม
หรือปรับปรุง ต้องอธิบายให้ทราบว่ามีการแก้ไขเพิม่ เติม หรือปรับปรุง ในประเด็นส�ำคัญทีแ่ ตกต่างไปจากเดิม
อย่างไร
๓) มีเนื้อความกระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย
ลักษณะเนื้อหาของบันทึกเหตุผล
(๑) กรณีที่เป็นร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นฉบับแรก
		
๑) กรณีที่เป็นร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นฉบับใหม่
		
เนือ้ หาจะเป็นการเสนอข้อเท็จจริงเกีย่ วกับความจ�ำเป็นและเหตุผลทีต่ อ้ งมีการตราข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นนั้น ๆ ขึ้น

คู่มือ
แบบการร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
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ตัวอย่างเช่น
- โดยที่การจัดการมูลฝอยทั่วไปที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ของประชาชน การจัดการมูลฝอยทั่วไปที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะจะควบคุมและป้องกันไม่ให้มี
การแพร่กระจายของโรคและไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร�ำคาญต่อประชาชน และไม่ก่อให้เกิดมลพิษ
ต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ซึ่งการจัดการมูลฝอยทั่วไปมีขั้นตอนการด�ำเนินการหลายขั้นตอนตั้งแต่การเก็บ
ขน และก�ำจัด สมควรก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และมาตรการเกีย่ วกับสุขลักษณะในการจัดการมูลฝอยทัว่ ไป
หลักเกณฑ์การอนุญาตให้บคุ คลใดเป็นผูด้ ำ� เนินกิจการรับท�ำการเก็บ ขน หรือก�ำจัดมูลฝอยทัว่ ไปโดยท�ำเป็น
ธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ และอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ
ขน หรือก�ำจัดมูลฝอยทัว่ ไปของราชการส่วนท้องถิน่ และอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้บคุ คลใด
เป็นผู้ด�ำเนินกิจการรับท�ำการเก็บ ขน หรือก�ำจัดมูลฝอยทั่วไปโดยท�ำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ จึงตราเทศบัญญัตินี้
		
๒) กรณีที่เป็นร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นฉบับปรับปรุง
		
เนื้อหาจะเป็นการเสนอข้อเท็จจริงว่าข้อบัญญัติที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันมีความไม่เหมาะสม
อย่างไรจึงจ�ำเป็นต้องปรับปรุงข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้น
ตัวอย่างเช่น
- เนื่องจากเทศบัญญัติควบคุมสถานที่จ�ำหน่ายอาหาร พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้ใช้บังคับมาเป็นระยะ
เวลานานและมีหลักเกณฑ์ในการควบคุมสถานทีจ่ ำ� หน่ายอาหารทีไ่ ม่เหมาะสมกับการด�ำเนินการในปัจจุบนั
ทัง้ ในขัน้ ตอนการปรุงประกอบอาหารและขัน้ ตอนการจ�ำหน่ายอาหาร ประกอบกับรัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
สาธารณสุขได้มกี ารออกกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานทีจ่ ำ� หน่ายอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ต่าง ๆ จะต้องปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการควบคุมสถานทีจ่ ำ� หน่ายอาหารในเขตท้องถิน่
ให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงดังกล่าว จึงจ�ำเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้
(๒) กรณีที่เป็นร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
เนื้อหาจะเป็นการเสนอข้อเท็จจริงว่าข้อบัญญัติที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันมีข้อบกพร่องอย่างไร
จึงจ�ำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้น
ตัวอย่างเช่น
		- เนือ่ งจากรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุขได้มกี ารออกกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะ
ของตลาด พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึง่ มีผลใช้บงั คับในเขตเทศบาลด้วย ดังนัน้ เทศบาลจะต้องแก้ไขเพิม่ เติมหลักเกณฑ์
ในการควบคุมตลาดในเขตท้องถิ่นบางประการให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงดังกล่าว จึงจ�ำเป็นต้องตรา
เทศบัญญัตินี้
(๓) กรณีที่เป็นร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นฉบับยกเลิก
เนือ้ หาจะอธิบายให้ทราบว่าข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ทีใ่ ช้บงั คับอยูใ่ นปัจจุบนั มีขอ้ เสียอย่างไร หรือมี
เหตุผลใดที่มีผลให้ไม่มีความจ�ำเป็นต้องมีข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันอีกต่อไป จึงมีความ
จ�ำเป็นต้องยกเลิกข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้น
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คู่มือ
แบบการร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

ตัวอย่างเช่น
- เนือ่ งจากพืน้ ทีใ่ นเขตเทศบาล...........ได้ถกู ก�ำหนดให้เป็นพืน้ ทีส่ ขี าวมีกรอบและเส้นทะแยง
สีเขียวตามความในกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด..........พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นที่ดินประเภท
อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม
การอยู่อาศัย พาณิชยกรรม สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันราชการ การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ และการอนุรักษ์ และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือสาธารณประโยชน์ และที่ดิน
ประเภทนี้ห้ามประกอบกิจการซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุอย่างเด็ดขาด เพื่อให้สามารถใช้บังคับกฎหมายได้
ตามวัตถุประสงค์ตามกฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมจังหวัด..........พ.ศ. ๒๕๕๘ ท�ำให้ไม่มคี วามจ�ำเป็น
ต้องมีเทศบัญญัติควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทการสะสมวัสดุหรือสิ่งของที่ช�ำรุด
ใช้แล้วหรือเหลือใช้ อีกต่อไป และสมควรยกเลิกเทศบัญญัติควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เรื่อง การสะสมวัสดุหรือสิ่งของที่ช�ำรุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงจ�ำเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้

คู่มือ
แบบการร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
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ส่วนที่ ๒
ชื่อร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น

หลักการ
ร่างข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ทุกฉบับต้องมีชอื่ เพือ่ ให้ทราบถึงเรือ่ ง สาระส�ำคัญ และขอบเขตในการ
ใช้ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้น
l ตามแบบกฎหมายของไทย ชื่อร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นจะปรากฏอยู่ ๒ แห่ง คือ
๑) ในส่วนหัวเรื่อง
๒) ในร่างข้อ ๑
l

ชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น
มี ๕ ประเภท ได้แก่
๑) องค์การบริหารส่วนต�ำบล
๒) เทศบาล
๓) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
๔) เมืองพัทยา
๕) กรุงเทพมหานคร

เรียกว่า
เรียกว่า
เรียกว่า
เรียกว่า
เรียกว่า

“ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�ำบล”
“เทศบัญญัติ”
“ข้อบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนจังหวัด”
“ข้อบัญญัติเมืองพัทยา”
“ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร”

แบบของกฎหมาย
(๑) รูปแบบการก�ำหนดชื่อในส่วนหัว
		
๑) กรณีที่เป็นร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นฉบับแรก
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ร่าง
...(ระบุชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น)...
..................................
พ.ศ. ...

คู่มือ
แบบการร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

ตัวอย่างเช่น

		

ร่าง
เทศบัญญัติเทศบาลต�ำบล ก.
การจัดการมูลฝอยทั่วไป
พ.ศ. ...

		 ๒) กรณีที่เป็นร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

		

ร่าง
...(ระบุชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น)...
.................. (ฉบับที่...)
พ.ศ. ...

ตัวอย่างเช่น

		

ร่าง
เทศบัญญัติเทศบาลต�ำบล ก.
การจัดการมูลฝอยทั่วไป (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ...

คู่มือ
แบบการร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
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		 ๓) กรณีที่เป็นร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นฉบับยกเลิก
			 (ก) กรณีที่ยกเลิกข้อบัญญัติท้องถิ่นฉบับเดียว

		

ร่าง
...(ระบุชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น)...
ยกเลิก...(ระบุชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่นที่จะยกเลิก)...
พ.ศ. ...

ตัวอย่างเช่น
ร่าง
เทศบัญญัติเทศบาลต�ำบล ก.
ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลต�ำบล ก. การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๑
พ.ศ. ...
		
			 (ข) กรณีที่ยกเลิกข้อบัญญัติท้องถิ่นหลายฉบับ
ร่าง
...(ระบุชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น)...
ยกเลิก...(ระบุชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่นที่จะยกเลิก)... ...(ระบุชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่นที่จะยกเลิก)...
และ...(ระบุชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่นที่จะยกเลิก)...
พ.ศ. ...
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คู่มือ
แบบการร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

ตัวอย่างเช่น
ร่าง
เทศบัญญัติเทศบาลต�ำบล ก.
ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลต�ำบล ก. การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๑
เทศบัญญัติเทศบาลต�ำบล ก. การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๕๑
และเทศบัญญัติเทศบาลต�ำบล ก. ควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๕
พ.ศ. ...
		
(๒) รูปแบบการก�ำหนดชื่อในร่างข้อ ๑
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “...(ระบุชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น).................... พ.ศ. ...”
ตัวอย่างเช่น
- ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต�ำบล ก. ................. พ.ศ. ...”

คู่มือ
แบบการร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
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ส่วนที่ ๓
ค�ำปรารภ

๑. ความมุ่งหมาย
เพือ่ แจ้งให้ทราบว่าข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ทีต่ ราขึน้ ใช้บงั คับนัน้ เป็นข้อบัญญัตใิ หม่ทไี่ ม่เคยมีการใช้
บังคับมาก่อน หรือเป็นข้อบัญญัตทิ ปี่ รับปรุงข้อบัญญัตทิ ใี่ ช้บงั คับอยู่ หรือเป็นเพียงข้อบัญญัตทิ แี่ ก้ไขเพิม่
เติมข้อบัญญัติที่ใช้บังคับอยู่ หรือเป็นข้อบัญญัติที่ยกเลิกข้อบัญญัติที่ใช้บังคับอยู่ โดยเริ่มด้วยถ้อยค�ำว่า
“โดยที่เป็นการสมควร...”
๒. แบบกฎหมาย
ค�ำปรารภจะก�ำหนดให้ทราบว่าสมควรให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยเรื่องใด หรือแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบัญญัติว่าด้วยเรื่องใด หรือปรับปรุงข้อบัญญัติว่าด้วยเรื่องใด หรือยกเลิกกฎหมายว่าด้วยเรื่องใด
(๑) กรณีที่เป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นฉบับแรก
		
๑.๑) กรณีที่เป็นร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นฉบับใหม่
- จะใช้ถ้อยค�ำว่า “โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบัญญัติว่าด้วย............”
โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบัญญัติว่าด้วย............
ตัวอย่างเช่น
- โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทั่วไป
		
๑.๒) กรณีที่เป็นร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นฉบับปรับปรุง
- จะใช้ถ้อยค�ำว่า “โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบัญญัติว่าด้วย..........”
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบัญญัติว่าด้วย..........
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คู่มือ
แบบการร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

ตัวอย่างเช่น
- โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทั่วไป
(๒) กรณีที่เป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
- จะใช้ถอ้ ยค�ำว่า “โดยทีเ่ ป็นการสมควรแก้ไขเพิม่ เติมข้อบัญญัตวิ า่ ด้วย..........”
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบัญญัติว่าด้วย..........
ตัวอย่างเช่น
- โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทั่วไป
(๓) กรณีที่เป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นฉบับยกเลิก
- จะใช้ถ้อยค�ำว่า “โดยที่เป็นการสมควรยกเลิกข้อบัญญัติว่าด้วย............”
โดยที่เป็นการสมควรยกเลิกข้อบัญญัติว่าด้วย............
ตัวอย่างเช่น
		- โดยทีเ่ ป็นการสมควรยกเลิกเทศบัญญัตเิ ทศบาลต�ำบล ก. ว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทัว่ ไป
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ส่วนที่ ๔
บทอาศัยอ�ำนาจและบทบัญญัติจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ
		
๑. จุดมุ่งหมาย
๑) เพือ่ ให้ทราบว่าการตราข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ฉบับนัน้ อาศัยอ�ำนาจตามกฎหมายแม่บทฉบับใด
และมาตราใดบ้าง
๒) เพื่อให้ทราบว่าข้อบัญญัติท้องถิ่นฉบับนั้นมีบทบัญญัติที่เป็นการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลตามบทบัญญัติมาตราใดของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา
เห็นว่า “จะต้องอ้างเฉพาะมาตราในหมวดว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย” เท่านั้น
๒. แบบกฎหมาย
ข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ เป็นกฎหมายระดับอนุบญ
ั ญัตซิ งึ่ จะตรามาใช้บงั คับได้จะต้องมีกฎหมายแม่บท
(พระราชบัญญัตหิ รือกฎหมายในระดับเทียบเท่า) บัญญัตใิ ห้กระท�ำได้ ดังนัน้ การยกร่างข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่
จึงต้องเขียนข้อความที่กล่าวถึงการอาศัยอ�ำนาจจากกฎหมายแม่บทไว้ด้วย
ลักษณะของข้อบัญญัติท้องถิ่นจะมีสาระที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแม่บท ๒ รูปแบบ คือ
รูปแบบที่ ๑ ข้อบัญญัติท้องถิ่นตราขึ้นโดยอาศัยอ�ำนาจตามกฎหมายจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ นัน้ เท่านัน้ (กล่าวคือ ทัง้ ในส่วนของกระบวนการและในส่วนของเนือ้ หาสาระอ้างอิง
อ�ำนาจมาจากกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับเดียว)
รูปแบบที่ ๒ ข้อบัญญัติท้องถิ่นตราขึ้นโดยอาศัยอ�ำนาจตามกฎหมายจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ นัน้ และกฎหมายอืน่ ทีใ่ ห้อำ� นาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (กล่าวคือ ในส่วนของ
กระบวนการจะอ้างอิงอ�ำนาจมาจากกฎหมายจัดตัง้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แต่ในส่วนของเนือ้ หาสาระ
จะอ้างอิงอ�ำนาจมาจากกฎหมายอื่นที่ให้อ�ำนาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
แบบการเขียนบทอาศัยอ�ำนาจ
รูปแบบที่ ๑ ข้อบัญญัติท้องถิ่นตราขึ้นโดยอาศัยอ�ำนาจตามกฎหมายจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเท่านั้น
				
- ใช้ถอ้ ยค�ำว่า “อาศัยอ�ำนาจตามมาตรา ... มาตรา ... และมาตรา ... แห่ง...
(ชื่อกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น)...”
รูปแบบที่ ๒ ข้อบัญญัติท้องถิ่นตราขึ้นโดยอาศัยอ�ำนาจตามกฎหมายจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นและกฎหมายอื่นที่ให้อ�ำนาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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- ใช้ถอ้ ยค�ำว่า “อาศัยอ�ำนาจตามมาตรา ... มาตรา ... และมาตรา ... แห่ง...
(ชื่อกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น)... ประกอบมาตรา ... มาตรา ... และมาตรา ... แห่ง...
(ชื่อกฎหมายอื่นที่ให้อ�ำนาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)...”
แบบการเขียนบทบัญญัติจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
กรณีการตราพระราชบัญญัติ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒
เห็นชอบให้ก�ำหนดแบบการเขียนบทบัญญัติจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลไว้ดังนี้
			๑. กรณีพระราชบัญญัติฉบับแรกและพระราชบัญญัติฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
				
“พระราชบัญญัติน้ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ�ำกัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ... ประกอบกับมาตรา ... มาตรา ... และมาตรา ... ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท�ำได้โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย”
			๒. กรณีพระราชบัญญัติยกเลิก
- ไม่ตอ้ งมีบทจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ เนือ่ งจาก
ไม่มีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ส�ำหรับกรณีกฎหมายระดับอนุบัญญัติทั้งหมดที่อาศัยอ�ำนาจตามกฎหมายแม่บท
(พระราชบัญญัติ) ตราออกมาใช้บังคับอยู่ก่อนแล้วให้ใช้ได้ต่อไป โดยไม่ต้องแก้ไขบทบัญญัติในส่วนของ
บทอาศัยอ�ำนาจแต่ประการใด แต่กรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือมีการตราออกมาใช้บังคับใหม่จะต้องมี
บทบัญญัตจิ ำ� กัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลด้วย ทัง้ นี้ ให้ใช้ถอ้ ยค�ำตามแบบทีใ่ ช้กบั กฎหมายแม่บทฉบับ
นั้นโดยไม่ต้องค�ำนึงว่ากฎหมายอนุบัญญัติฉบับนั้นจะเกี่ยวข้องกับเรื่องใดบ้าง ดังนี้
(๑) กรณีทเี่ ป็นข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ฉบับแรกและกรณีทเ่ี ป็นข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ฉบับแก้ไขเพิม่ เติม
			รูปแบบที่ ๑ ข้อบัญญัติท้องถิ่นตราขึ้นโดยอาศัยอ�ำนาจตามกฎหมายจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นฉบับเดียวเท่านั้น
อาศัยอ�ำนาจตามมาตรา ... มาตรา ... และมาตรา ... แห่ง...(ชือ่ กฎหมายจัดตัง้ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ นัน้ )... อันเป็นพระราชบัญญัตทิ มี่ บี ทบัญญัตบิ างประการเกีย่ วกับการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึง่ มาตรา ... ประกอบกับมาตรา ... มาตรา ... และมาตรา ... ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระท�ำได้โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
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			รูปแบบที่ ๒ ข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ตราขึน้ โดยอาศัยอ�ำนาจตามกฎหมายจัดตัง้ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้นและกฎหมายอื่นที่ให้อ�ำนาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาศัยอ�ำนาจตามมาตรา ... มาตรา ... และมาตรา ... แห่ง...(ชือ่ กฎหมายจัดตัง้ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ นัน้ )... ประกอบมาตรา ... มาตรา ... และมาตรา ... แห่ง...(ชือ่ กฎหมายอืน่ ให้อำ� นาจแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น)... อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ�ำกัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ... ประกอบกับมาตรา ... มาตรา ... และมาตรา ... ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท�ำได้โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
(๒) กรณีที่เป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นฉบับยกเลิก
ไม่ตอ้ งมีบทจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ เนือ่ งจากไม่มผี ลกระทบ
ต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
อาศัยอ�ำนาจตามมาตรา ... มาตรา ... และมาตรา ... แห่ง...(ชือ่ กฎหมายจัดตัง้ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น)...
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ส่วนที่ ๕
วันใช้บังคับข้อบัญญัติท้องถิ่น

๑. ความมุ่งหมาย
๑) เพื่อก�ำหนดสภาพบังคับของข้อบัญญัติท้องถิ่นว่ามีผลใช้บังคับตั้งแต่เมื่อใด
๒) เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีห่ รือผูต้ อ้ งถูกบังคับตามข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ มีเวลาแก้ไขหรือเตรียมความพร้อม
ด้านต่าง ๆ เช่น การออกประกาศ ระเบียบต่าง ๆ การจัดเตรียมสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ การฝึกอบรม
ผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น
๒. แบบกฎหมาย
หลั ก โดยทั่วไปวันใช้บังคับกฎหมายจะก�ำ หนดให้ ใช้ บัง คับตั้ งแต่ วันถั ดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เพือ่ ให้ประชาชนหรือผูอ้ ยูภ่ ายใต้บงั คับแห่งกฎหมายได้รบั ทราบล่วงหน้า
ว่ากฎหมายจะใช้บังคับหลังจากวันประกาศกฎหมายโดยเปิดเผยในราชกิจจานุเบกษาแล้ว และถือได้ว่า
มีความชัดเจนในระยะเวลาการใช้บงั คับกฎหมาย โดยจะเริม่ ต้นใช้บงั คับกฎหมายตัง้ แต่เวลา ๐๐.๐๑ นาฬิกา
เป็นต้นไป และให้ก�ำหนดเป็น “วัน” เสมอ และเขียนเป็นตัวอักษรแทนตัวเลข
ข้อยกเว้น กรณีที่มีกฎหมายเฉพาะก�ำหนดให้มีการเผยแพร่หรือเปิดเผยด้วยวิธีการอย่างอื่น
(มาตรา ๑๐๔ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐)
ข้อบัญญัติท้องถิ่นมีหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดเกี่ยวกับวันใช้บังคับกฎหมายหลายรูปแบบดังนี้
(๑) องค์การบริหารส่วนต�ำบล
มาตรา ๗๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสภาต�ำบลและองค์การบริหารส่วนต�ำบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ ก�ำหนดว่า “เมือ่ สภาองค์การบริหารส่วนต�ำบลและนายอ�ำเภอให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลลงชื่อและประกาศ
เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�ำบลต่อไป” บทบัญญัติดังกล่าวนี้ มีค�ำพิพากษาศาลปกครองกลาง
ที่ ๔๑๖/๒๕๔๗ ได้มีค�ำวินิจฉัยว่า ...โดยในเรื่องการมีผลบังคับใช้ของข้อบัญญัติของท้องถิ่นดังกล่าว
มาตรา ๗๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัตสิ ภาต�ำบลและองค์การบริหารส่วนต�ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ก�ำหนดว่า
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�ำบลที่ผ่านความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต�ำบล
และนายอ�ำเภอแล้ว ให้ประธานคณะกรรมการบริหารลงชื่อและประกาศเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหาร
มาตรา ๑๐ บทบัญญัติมาตรา ๗ และมาตรา ๙ ไม่กระทบถึงข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายเฉพาะก�ำหนดให้
มีการเผยแพร่หรือเปิดเผย ด้วยวิธีการอย่างอื่น
๔
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ส่วนต�ำบลต่อไป โดยในข้อบัญญัติดังกล่าวได้ก�ำหนดให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบลนับแต่
วันถัดจากที่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่ส�ำนักงานแล้วเจ็ดวัน ซึ่งศาลเห็นว่าการออกข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลเป็นกรณีที่กฎหมายเฉพาะไม่ได้ก�ำหนดการเผยแพร่หรือเปิดเผยด้วยวิธีการอื่นเอาไว้
และเมื่อข้อบัญญัติดังกล่าวมีลักษณะเป็นกฎที่มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง จึงถือเป็นข้อมูล
ข่าวสารของราชการตามมาตรา ๗ วรรคหนึง่ (๔) แห่งพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
จึงต้องน�ำลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
ดังนั้น รูปแบบของการก�ำหนดวันใช้บังคับข้อบัญญัติท้องถิ่นจึงเป็นดังนี้
ข้อ ๒ ข้อบัญญัตนิ ใี้ ห้ใช้บงั คับในเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบล........ ตัง้ แต่วนั ถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
(๒) เทศบาล
มาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ก�ำหนดว่า “นอกจากทีไ่ ด้มกี ฎหมาย
บัญญัตไิ ว้เป็นอย่างอืน่ เทศบัญญัตนิ นั้ ให้ใช้บงั คับได้ เมือ่ ประกาศไว้โดยเปิดเผยทีส่ ำ� นักงานเทศบาลแล้ว
เจ็ดวัน เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉิน ถ้ามีความระบุไว้ในเทศบัญญัตินั้นว่าให้ใช้บังคับทันที ก็ให้ใช้บังคับในวัน
ที่ได้ประกาศนั้น”
ดังนั้น รูปแบบของการก�ำหนดวันใช้บังคับข้อบัญญัติท้องถิ่นจึงเป็นดังนี้
ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาล........ ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่
ส�ำนักงานเทศบาลแล้วเจ็ดวัน
หรือ
ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาล........ ตั้งแต่วันที่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่
ส�ำนักงานเทศบาล
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(๓) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
		
มาตรา ๕๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ก�ำหนดว่า
“ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปิดประกาศข้อบัญญัติที่ประกาศใช้บังคับแล้วไว้ ณ ที่ท�ำการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้”
ดังนั้น รูปแบบของการก�ำหนดวันใช้บังคับข้อบัญญัติท้องถิ่นจึงเป็นดังนี้
ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด......เมื่อได้ปิดประกาศไว้
ณ ที่ท�ำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยเปิดเผย
(๔) เมืองพัทยา
มาตรา ๗๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ ก�ำหนดว่า
“ข้อบัญญัตินั้นให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยาและให้มีผลใช้บังคับได้ ดังนี้
(๑) ถ้าเป็นข้อบัญญัติว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจาก
วันประกาศเป็นต้นไปหรือตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อบัญญัตินั้น
(๒) ถ้าเป็นข้อบัญญัติอื่น ให้มีผ ลใช้ บัง คั บเมื่ อ พ้ นเจ็ ด วั นนั บแต่ วันประกาศ เว้ นแต่
ข้อบัญญัตินั้นจะก�ำหนดไว้เป็นประการอื่น แต่ต้องไม่เร็วกว่าวันถัดจากวันประกาศ”
ดังนั้น รูปแบบของการก�ำหนดวันใช้บังคับข้อบัญญัติท้องถิ่นจึงเป็นดังนี้
ข้ อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเมื อ งพั ท ยาได้ เ มื่ อ พ้ นเจ็ ดวั นนั บแต่ วันประกาศไว้
ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา
หรือ
ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บงั คับในเขตเมืองพัทยาได้เมื่อพ้น......วัน (แต่ต้องไม่เร็วกว่าวันถัดจาก
วันประกาศ) นับแต่วันประกาศไว้ ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา
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(๕) กรุงเทพมหานคร
		
มาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘
ก�ำหนดว่า “เมื่อสภากรุงเทพมหานครได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและลงมติเห็นชอบแล้ว
ให้ ป ระธานสภากรุ ง เทพมหานครส่ ง ให้ ผู ้ ว ่ า ราชการกรุ ง เทพมหานครภายในเจ็ ด วั น นั บ แต่ วั น ที่
สภากรุงเทพมหานครมีมติเห็นชอบ และให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามในร่างข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานครทีผ่ า่ นความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานครแล้วประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพือ่ ใช้
บังคับเป็นกฎหมายภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั ร่างข้อบัญญัตจิ ากประธานสภากรุงเทพมหานคร”
ดังนั้น รูปแบบของการก�ำหนดวันใช้บังคับข้อบัญญัติท้องถิ่นจึงเป็นดังนี้
ข้ อ ๒ ข้ อ บั ญ ญั ติ นี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ ในเขตกรุ ง เทพมหานครนั บ แต่ วั น ถั ด จากวั น ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
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ส่วนที่ ๖
บทยกเลิกกฎหมาย

๑. ความมุ่งหมาย
๑) เพื่อระบุว่ากฎหมายใดจะถูกยกเลิกไม่ใช้บังคับอีกต่อไป
๒) ในกรณีการปรับปรุงกฎหมายอันเป็นการให้มีกฎหมายใหม่แทนที่กฎหมายเดิมก็ต้องมี
การบัญญัติไว้เสมอว่าประสงค์จะยกเลิกกฎหมายใดบ้าง
๓) กรณีการตรากฎหมายขึ้นใหม่ซึ่งยังไม่เคยมีกฎหมายใดบัญญัติรองรับมาก่อน แต่หาก
ประสงค์จะยกเลิกกฎหมายฉบับใดพร้อมด้วยในคราวเดียวกันก็อาจก�ำหนดให้มีบทยกเลิกได้
๒. แบบกฎหมาย
๒.๑) หลัก
๑) ต้องระบุชื่อกฎหมายที่จะยกเลิกให้ชัดเจนและครบถ้วนทุกฉบับ
๒) การยกเลิกกฎหมายระดับใดต้องยกเลิกด้วยกฎหมายระดับเดียวกัน ไม่วา่ จะยกเลิก
ทั้งฉบับหรือยกเลิกบางเรื่องก็ตาม
๓) ไม่ใช้วธิ กี ารก�ำหนดบทยกเลิกกฎหมายทีข่ ดั หรือแย้งในลักษณะรูปแบบของบทกวาด
(Sweeping Clause) ที่เรียกว่า “บทยกเลิกบทบัญญัติที่ขัดหรือแย้ง” เพราะจะมีปัญหาในการตีความ
และท�ำให้เกิดความไม่แน่นอนในการใช้บงั คับกฎหมายซึง่ เป็นการไม่ถกู ต้อง ยกเว้น กรณีทกี่ ฎหมายใหม่
มีฐานะเป็น “กฎหมายกลาง (Uniform Law)” ซึ่งถือเป็นความจ�ำเป็นพิเศษ
๒.๒) ต�ำแหน่งของการเขียน
โดยปกติจะบัญญัติไว้ในข้อ ๓ เสมอ
๒.๓) รูปแบบของกฎหมาย
		
แบบที่ ๑ การยกเลิกข้อบัญญัติท้องถิ่นฉบับเดียว
ให้ เ ขี ย นต่ อ เนื่ อ งกั น ไปในบรรทั ด เดี ย วกั บ ค� ำ ว่ า “ให้ ย กเลิ ก ” แล้ ว ตามด้ ว ยชื่ อ
ของข้อบัญญัตนิ นั้ ๆ ซึง่ กรณีนตี้ อ้ งมีขอ้ บัญญัตฉิ บับนัน้ เพียงฉบับเดียวโดยไม่มกี ารแก้ไขเพิม่ เติมเป็นฉบับที่ ๒
ฉบับที่ ๓ ฉบับที่ ๔ เป็นต้น แต่อย่างใด
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ข้อ ๓ ให้ยกเลิก...(ระบุชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น)...
ตัวอย่างเช่น
- ข้อ ๓ ให้ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาล...การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๔๕
		
แบบที่ ๒ การยกเลิกข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ หลายฉบับ (ซึง่ เป็นข้อบัญญัตใิ นกลุม่ เดียวกัน)
เนื่ อ งจากข้ อ บั ญ ญั ติ ที่ จ ะยกเลิ ก นั้ น ได้ มี ก ารแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ตามมาอี ก หลายฉบั บ
เป็นฉบับที่ ๒ ฉบับที่ ๓ ฉบับที่ ๔ เป็นต้น ดังนัน้ เมือ่ ประสงค์จะยกเลิกข้อบัญญัตฉิ บับนัน้ แล้วก็จะต้องยกเลิก
ข้อบัญญัตฉิ บับแก้ไขเพิม่ เติมด้วยโดยจัดเรียงไปตามล�ำดับของฉบับทีน่ อ้ ยไปหาฉบับทีม่ ากขึน้ โดยแยกเขียน
เป็นแต่ละวงเล็บ ดังนัน้ การเรียงล�ำดับก็จะเริม่ จากข้อบัญญัตซิ งึ่ ประกาศใช้บงั คับเป็นฉบับทีห่ นึง่ แล้วตามด้วย
ฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมทุก ๆ ฉบับ
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ...(ระบุชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น)...
(๒) ...(ระบุชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น)...(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ...
(๓) ...(ระบุชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น)...(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ...
ตัวอย่างเช่น
- ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) เทศบัญญัติเทศบาล...การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๔๕
(๒) เทศบัญญัติเทศบาล...การจัดการมูลฝอยทั่วไป (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗
(๓) เทศบัญญัติเทศบาล...การจัดการมูลฝอยทั่วไป (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙
		
แบบที่ ๓ การยกเลิกข้อบัญญัติฉบับอื่น ๆ ซึ่งมิใช่เป็นข้อบัญญัติฉบับเดียวกัน
การยกเลิกข้อบัญญัติในรูปแบบนี้มีลักษณะเป็นการยกเลิกข้อบัญญัติที่มีเนื้อหาสาระ
คล้ายคลึงกันหรือใกล้เคียงกัน โดยสามารถยกเลิกข้อบัญญัติหลายฉบับได้ และในข้อบัญญัติดังกล่าวนั้น
อาจจะมีการแก้ไขเพิม่ เติมผสมอยูด่ ว้ ยก็สามารถยกเลิกได้ ซึง่ ต้องจัดเรียงให้ชดั เจนและเหมาะสม โดยเริม่ ต้น
เรียงข้อบัญญัตทิ จี่ ะยกเลิกจากข้อบัญญัตทิ มี่ ชี อื่ อย่างเดียวกันก่อน ส�ำหรับข้อบัญญัตอิ นื่ ซึง่ เป็นคนละฉบับ
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ก็ให้จดั เรียงในล�ำดับถัดไป โดยถือตามเวลาก่อนหรือหลังของการประกาศใช้เป็นกฎหมาย ทัง้ นี้ หากข้อบัญญัติ
ในแต่ละฉบับมีการแก้ไขเพิม่ เติมด้วยก็ตอ้ งน�ำมารวมไว้ดว้ ยกันโดยเรียงตามล�ำดับภายในกลุม่ ของข้อบัญญัติ
เดียวกันก่อนที่จะไปถึงข้อบัญญัติต่างกลุ่มที่เป็นข้อบัญญัติคนละฉบับกัน
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ...(ระบุชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น ๑)...
(๒) ...(ระบุชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น ๑)... (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ...
(๓) ...(ระบุชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น ๑)... (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ...
(๔) ...(ระบุชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น ๒)...
(๕) ...(ระบุชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น ๒)... (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ...
(๖) ...(ระบุชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น ๒)... (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ...
(๗) ...(ระบุชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น ๓)...
(๘) ...(ระบุชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น ๓)... (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ...
(๙) ...(ระบุชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น ๓)... (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ...
ตัวอย่างเช่น
- ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) เทศบัญญัติควบคุมกิจการเลี้ยงสุกร พ.ศ. ๒๕๔๕
(๒) เทศบัญญัติควบคุมกิจการเลี้ยงสุกร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗
(๓) เทศบัญญัติควบคุมกิจการเลี้ยงสุกร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙
(๔) เทศบัญญัติควบคุมกิจการเลี้ยงไก่ พ.ศ. ๒๕๔๗
(๕) เทศบัญญัติควบคุมกิจการเลี้ยงไก่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
(๖) เทศบัญญัติควบคุมกิจการเลี้ยงไก่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙
(๗) เทศบัญญัติควบคุมกิจการเลี้ยงสัตว์น�้ำ พ.ศ. ๒๕๔๘
(๘) เทศบัญญัติควบคุมกิจการเลี้ยงสัตว์น�้ำ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
(๙) เทศบัญญัติควบคุมกิจการเลี้ยงสัตว์น�้ำ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐
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ส่วนที่ ๗
บทนิยาม

๑. ความมุ่งหมาย
บทนิยามไม่ใช่สิ่งจ�ำเป็นที่จะต้องมีในกฎหมายหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นทุกฉบับเสมอไป
บทนิยามก�ำหนดขึน้ เพือ่ ความมุง่ หมายในการอธิบายความหมายของถ้อยค�ำหรือข้อความทีใ่ ช้
ในกฎหมายหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น เนื่องจากการเขียนถ้อยค�ำในบทบัญญัติของกฎหมายหรือข้อบัญญัติ
ท้องถิน่ นัน้ อาจมีความหมายทีไ่ ม่แน่นอนหรือมีความเข้าใจทีไ่ ม่ตรงกันจึงต้องก�ำหนดบทนิยามขึน้ เพือ่ ให้
เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน นอกจากนี้ ยังอาจใช้บทนิยามเป็นเทคนิคในการย่อข้อความในร่างกฎหมาย
หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นให้สั้นลงเพื่อจะได้ไม่ต้องเขียนถ้อยค�ำให้ยาวเกินไปก็ได้
ดังนั้น จึงพอสรุปได้ว่าก�ำหนดบทนิยามขึ้น เพื่อ
(๑) ก�ำหนดขอบเขตและความหมายของถ้อยค�ำให้ชัดเจนแน่นอน
(๒) ก�ำหนดขอบเขตและความหมายของถ้อยค�ำให้กว้างกว่าปกติทั่วไปที่เข้าใจ
(๓) ก�ำหนดขอบเขตและความหมายของถ้อยค�ำที่กว้างเกินไปให้มีขอบเขตที่แคบลง
(๔) อธิบายศัพท์ทางเทคนิค หรือใช้แทนข้อความในกฎหมาย หรือย่อค�ำหรือข้อความในกฎหมายนัน้
๒. รูปแบบค�ำนิยาม
(๑) หลักเกณฑ์การก�ำหนดบทนิยาม
๑) ถ้าต้องการให้มีความหมายโดยทั่วไปตามพจนานุกรมไม่ต้องก�ำหนดค�ำนิยาม
๒) ก�ำหนดค�ำนิยามเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนของถ้อยค�ำที่ใช้ในร่างข้อบัญญัติ
ท้องถิน่ นัน้ เพือ่ ไม่ให้เกิดข้อสงสัยหรือเปิดโอกาสให้มกี ารตีความ และต้องไม่กำ� หนดกว้างเกินไปจนไม่ทราบ
ขอบเขตของบทนิยามนั้น ใช้ถ้อยค�ำที่ท�ำให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจน ค�ำเรียบง่าย ไม่ฟุ่มเฟือย
๓) เมือ่ มีการก�ำหนดค�ำนิยามแล้วความหมายของค�ำ ๆ นัน้ จะต้องแปลตามกรอบทีก่ ำ� หนดนัน้
ไม่อาจแปลความตามทางศีลธรรม วัฒนธรรมของประชาชน หรือตามความก้าวหน้าในทางเทคโนโลยี
เพื่อขยายความหรือจ�ำกัดความได้
๔) หลีกเลีย่ งการก�ำหนดบทนิยามโดยให้ขนึ้ อยูก่ บั การออกกฎหมายล�ำดับรอง เพราะผูใ้ ช้
กฎหมายจะไม่ทราบหลักเกณฑ์วา่ จะต้องอยูภ่ ายใต้บงั คับของกฎหมายนัน้ เมือ่ ใด เว้นแต่เป็นลักษณะการขยาย
เพิ่มเติมกลุ่มเป้าหมายซึ่งได้ก�ำหนดหลักการไว้ในบทนิยามนั้นแล้ว
๕) เมื่อใช้ค�ำใดเป็นบทนิยามแล้วต้องแปลความและใช้ให้เหมือนกันทั้งหมดในกฎหมาย
หรือข้อบัญญัตินั้น
๖) ไม่ก�ำหนดค�ำนิยามเป็นบทบังคับในกฎหมายหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น
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๗) หลีกเลี่ยงการก�ำหนดค�ำนิยามที่ขัดแย้งกับความหมายธรรมดาเพราะจะขัดแย้ง
กับความเข้าใจของบุคคลโดยทั่วไป แต่จ�ำเป็นต้องก�ำหนดให้กว้างกว่าความหมายโดยปกติก็ให้ก�ำหนด
ความหมายตามปกติ ไ ว้ ใ นส่ ว นต้ น เพื่ อ เป็ น หลั ก ก่ อ น แล้ ว จึ ง ก� ำ หนดความหมายที่ อ ยู ่ น อกเหนื อ
จากความหมายปกติไว้ตอนท้าย
๘) การก�ำหนดบทนิยามที่เป็นศัพท์ทางเทคนิค เช่น ซอฟต์แวร์ เป็นต้น สามารถก�ำหนดได้
แต่จะต้องจ�ำกัดขอบเขตความหมายไว้ตามที่ก�ำหนดไว้เท่านั้น
๙) บทนิยามทีม่ งุ่ หมายจะใช้เฉพาะกับบทบัญญัตบิ างข้อสามารถก�ำหนดไว้ในบทบัญญัติ
เฉพาะข้อนั้นได้ โดยก�ำหนดอยู่ในวรรคท้ายต่อจากสาระของข้อนั้น
๑๐) ในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบัญญัติท้องถิ่นและต้องการจะก�ำหนดบทนิยาม
ต้องตรวจสอบว่ามีบทนิยามค�ำนัน้ อยูแ่ ล้วหรือไม่ ถ้ามีอยูแ่ ล้วก็ตอ้ งใช้ตามบทนิยามนัน้ และถ้าแก้ไขเพิม่ เติม
ข้อบัญญัตแิ ล้วท�ำให้บทนิยามค�ำใดไม่มที ใี่ ช้อกี แล้วก็ตอ้ งยกเลิกบทนิยามค�ำนัน้ เพือ่ ไม่ให้เกิดความสับสน
๑๑) การก�ำหนดบทนิยามโดยการอ้างบทนิยามตามกฎหมายอื่นนั้นสามารถกระท�ำได้
แต่หากกฎหมายทีอ่ า้ งถึงนัน้ มีการแก้ไขเพิม่ เติมความหมายของบทนิยามก็จะเปลีย่ นแปลงไปด้วย ดังนัน้
หากไม่ประสงค์จะให้เป็นเช่นนั้นต้องใช้วิธีลอกความหมายตามกฎหมายอื่นนั้นมาบัญญัติไว้ในบทนิยาม
ในข้อบัญญัติท้องถิ่น
(๒) ต�ำแหน่งของบทนิยามทั่วไป
		- บัญญัตไิ ว้ตอ่ จากบทยกเลิก และก่อนทีจ่ ะเป็นเนือ้ ความทีเ่ ป็นบทบังคับของข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่
(๓) การใช้ถ้อยค�ำในการก�ำหนดขอบเขตความหมายของค�ำนิยาม
มี ๓ ลักษณะ คือ
๑) ใช้ค�ำว่า “หมายความว่า” เมื่อต้องการก�ำหนดขอบเขตและความหมายของถ้อยค�ำ
ให้ชดั เจนแน่นอน หรือการอธิบายศัพท์ทางเทคนิค หรือใช้แทนข้อความในกฎหมาย หรือย่อค�ำหรือข้อความ
ในข้อบัญญัตินั้น
๒) ใช้ค�ำว่า “ให้หมายความรวมถึง” เมื่อต้องการก�ำหนดขอบเขตและความหมาย
ของถ้อยค�ำให้กว้างกว่าปกติทั่วไปที่เข้าใจ
๓) ใช้ค�ำว่า “แต่ไม่หมายความรวมถึง” เมื่อต้องการก�ำหนดขอบเขตและความหมาย
ของถ้อยค�ำที่กว้างเกินไปให้มีขอบเขตที่แคบลง
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(๔) รูปแบบการเขียนค�ำนิยาม
		
(ก) กรณีเป็นบทนิยามในข้อบัญญัติท้องถิ่นฉบับแรก
ข้อ ... ในข้อบัญญัตินี้
“.......” หมายความว่า ...............................
ใช้ในกรณีที่เป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นฉบับแรก โดยรูปแบบการเขียนบทนิยามจะขึ้นต้นด้วย
“ในข้อบัญญัตินี้” เพื่ออธิบายว่าความหมายของค�ำนิยามต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้น
มีความหมายเฉพาะอย่างไร
อย่างไรก็ดี ค�ำนิยามบางค�ำไม่ได้ประสงค์ที่จะใช้กับข้อบัญญัติท้องถิ่นทั้งฉบับ แต่จะใช้
กับเฉพาะบางหมวดหรือบางส่วนของข้อบัญญัติท้องถิ่นก็ได้ ซึ่งต�ำแหน่งของค�ำนิยามในกรณีนี้ก็จะอยู่ที่
หมวดหรือส่วนนั้น ๆ และรูปแบบการเขียนก็จะแตกต่างกันไปตามความประสงค์ เช่น ใช้ถ้อยค�ำว่า
“ในหมวดนี้” “ในส่วนนี้” เป็นต้น
ตัวอย่างเช่น
ข้อ ๓ ในเทศบัญญัตินี้
“การจัดการมูลฝอยทั่วไป” หมายความว่า กระบวนการด�ำเนินการตั้งแต่การเก็บ ขน
และก�ำจัดมูลฝอยทั่วไป
		
(ข) กรณีเป็นการแก้ไขบทนิยามในข้อบัญญัติท้องถิ่นฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
		
ในการแก้ไขค�ำนิยามในบทนิยามของข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ฉบับแก้ไขเพิม่ เติมนัน้ จะต้องอ้างถึง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นเดิม แต่หากเคยมีการแก้ไขเพิ่มเติมมาแล้วก็ให้อ้างข้อบัญญัติท้องถิ่นที่แก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งสุดท้ายเพื่อให้ทราบว่าบทนิยามนั้นเคยมีการแก้ไขหรือไม่ ในกรณีที่มีการแก้ไขค�ำนิยามหลายค�ำ
ติดต่อกันให้เขียนเรียงการยกเลิกค�ำนิยามติดต่อกันไป แต่ถา้ ไม่ตดิ ต่อกันก็ตอ้ งแยกการเขียนแก้ไขเพิม่ เติม
ในลักษณะเดียวกับการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในส่วนอื่น ๆ ที่ไม่ติดต่อกัน
			 ๑) การแก้ไขบทนิยามทั้งข้อ
ข้อ ... ให้ยกเลิกความในข้อ ... ของ...(ระบุชอื่ ข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ )... และให้ใช้ความต่อไปนีแ้ ทน
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รูปแบบนีใ้ ช้กบั กรณีทเี่ ป็นการยกเลิกบทนิยามหมดทัง้ ข้อ โดยจะเหมือนกับการแก้ไข
เพิ่มเติมบทบัญญัติของข้อบัญญัติท้องถิ่นตามปกติ
		
ตัวอย่างเช่น
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓ ของเทศบัญญัตเิ ทศบาลต�ำบล ก. ............. พ.ศ. ๒๕๔๕
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๓ ในเทศบัญญัตินี้
“การจัดการมูลฝอยทัว่ ไป” หมายความว่า กระบวนการด�ำเนินการตัง้ แต่การคัดแยก
การเก็บ การขน การน�ำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ และการก�ำจัดมูลฝอยทั่วไป”
			 ๒) การแก้ไขบทนิยามค�ำเดียว
ข้อ ... ให้ยกเลิกความในบทนิยามค�ำว่า “........” ในข้อ ... ของ...(ระบุชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น)...
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
รูปแบบนีใ้ ช้กบั กรณีทเี่ ป็นการแก้ไขบทนิยามค�ำเดียว และในกรณีทเี่ ป็นค�ำนิยามทีม่ ี
การก�ำหนดเป็นวงเล็บไว้ก็จะต้องใส่วงเล็บข้อไว้ด้วยเพื่อจะได้สอดคล้องกับรูปแบบของบทนิยามเดิม
		
ตัวอย่างเช่น
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก ความในบทนิ ย ามค� ำ ว่ า “การจั ดการมู ล ฝอยทั่ วไป” ในข้ อ ๓
ของเทศบัญญัติเทศบาลต�ำบล ก. ............. พ.ศ. ๒๕๔๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน”
“การจัดการมูลฝอยทัว่ ไป” หมายความว่า กระบวนการด�ำเนินการตัง้ แต่การคัดแยก
การเก็บ การขน การน�ำกลับมาใช้ใหม่ และการก�ำจัดมูลฝอยทั่วไป”
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			๓) การแก้ไขบทนิยามหลายค�ำ
ข้อ ... ให้ยกเลิกความในบทนิยามค�ำว่า “........” “........” และ “.........” ในข้อ ... ของ...(ระบุ
ชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น)... และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
			รูปแบบนีใ้ ช้ในกรณีทเี่ ป็นการแก้ไขบทนิยามหลายค�ำนิยามทีอ่ ยูใ่ นต�ำแหน่งติดต่อกัน
แต่ถา้ ค�ำนิยามทีแ่ ก้ไขอยูใ่ นต�ำแหน่งทีไ่ ม่ตดิ ต่อกันจะต้องแยกการเขียนบทยกเลิกท�ำนองเดียวกับการแก้ไข
เพิ่มเติมบทบัญญัติทั่วไป
		
ตัวอย่างเช่น
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยามค�ำว่า “การจัดการมูลฝอยทั่วไป” และ “มูลฝอย
น�ำกลับมาใช้ใหม่” ในข้อ ๓ ของเทศบัญญัตเิ ทศบาลต�ำบล ก. ........ พ.ศ. ๒๕๔๕ และให้ใช้ความต่อไปนีแ้ ทน
“การจัดการมูลฝอยทัว่ ไป” หมายความว่า กระบวนการด�ำเนินการตัง้ แต่การคัดแยก
การเก็บ การขน การน�ำกลับมาใช้ใหม่ และการก�ำจัดมูลฝอยทั่วไป
“มูลฝอยน�ำกลับมาใช้ใหม่” หมายความว่า มูลฝอยทัว่ ไปทีส่ ามารถน�ำกลับมาใช้ใหม่
หรือน�ำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้”
		
(ค) กรณีเป็นการเพิ่มเติมบทนิยามในข้อบัญญัติท้องถิ่นฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
			๑) การเพิ่มเติมบทนิยามทั้งข้อ
ข้อ ... ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ... ของ...(ระบุชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น)...
รูปแบบนี้ใช้กับกรณีที่เป็นการเพิ่มเติมบทนิยามทั้งข้อ
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ตัวอย่างเช่น
			ข้อ ๓ ให้เพิม่ ความต่อไปนีเ้ ป็นข้อ ๓ ของเทศบัญญัตเิ ทศบาลต�ำบล ก. ......... พ.ศ. ๒๕๔๕
“ข้อ ๓ ในเทศบัญญัตินี้
“การจัดการมูลฝอยทัว่ ไป” หมายความว่า กระบวนการด�ำเนินการตัง้ แต่การคัดแยก
การเก็บ การขน การน�ำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ และการก�ำจัดมูลฝอยทั่วไป”
			๒) การเพิ่มเติมค�ำนิยามที่ติดต่อกัน
ข้อ ... ให้เพิ่มบทนิยามค�ำว่า “........” “........” และ “.........” ระหว่างบทนิยามค�ำว่า “.......”
และค�ำว่า “........” ในข้อ ... ของ...(ระบุชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น)...
			ในการเพิ่มเติมบทนิยามจะต้องก�ำหนดให้ชัดเจนว่าบทนิยามที่เพิ่มเติมนั้นไปเพิ่ม
ในส่วนใดของบทนิยาม โดยใช้รปู แบบข้างต้นมาปรับปรุงถ้อยค�ำให้สอดคล้องกัน กล่าวคือ ถ้าหากเพิม่ เติม
เป็นค�ำสุดท้ายของข้อที่เป็นบทนิยามก็ควรใช้ความว่า “ให้เพิ่มบทนิยามค�ำว่า “.......” ต่อท้ายบทนิยาม
ค�ำว่า “.......” ในข้อ ... หรือกรณีที่เป็นการเพิ่มเติมค�ำนิยามในอนุข้อย่อยของบทนิยามก็จะใช้ความว่า
“ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (...) ของบทนิยามค�ำว่า “.......” ในข้อ ...
		
ตัวอย่างเช่น
ข้อ ๓ ให้เพิ่มบทนิยามค�ำว่า “มูลฝอยน�ำกลับมาใช้ใหม่” ระหว่างบทนิยามค�ำว่า
“มูลฝอยทัว่ ไป” และค�ำว่า “มูลฝอยติดเชือ้ ” ในข้อ ๓ ของเทศบัญญัตเิ ทศบาลต�ำบล ก. .......... พ.ศ. ๒๕๔๕
		
(ง) กรณีที่เป็นการยกเลิกบทนิยามในข้อบัญญัติท้องถิ่นฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
รูปแบบการยกเลิกบทนิยามมีเพียงแบบเดียว
ข้อ ... ให้ยกเลิกบทนิยามค�ำว่า “.......” ในข้อ ... ของ...(ระบุชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น)...
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ส่วนที่ ๘
บทรักษาการ

๑. ความมุ่งหมาย
(๑) เพื่อให้มีเจ้าของเรื่องที่แน่นอน เป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย
เช่น การวางระเบียบการปฏิบัติ การเตรียมงบประมาณ การสั่งการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ เป็นต้น
(๒) เพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อกับทางราชการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายนั้นได้
อย่างถูกต้อง เพราะจะทราบว่าหน่วยงานใดเป็นเจ้าของเรื่อง
๒. แบบกฎหมาย
(ก) หลักการ
๑) ข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ตราขึ้นใช้บังคับใหม่โดยก�ำหนดให้เจ้าหน้าที่ต้องด�ำเนินการ
หรือปฏิบตั กิ ารใด ๆ เพือ่ ให้บรรลุไปตามวัตถุประสงค์ในการตราข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ จ�ำเป็นต้องมีการก�ำหนด
ให้ผบู้ ริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รับผิดชอบในการด�ำเนินการหรือปฏิบตั กิ ารดังกล่าวด้วย
จึงต้องก�ำหนดบทรักษาการไว้
๒) ข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ตราขึ้นเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อบัญญัติเดิม โดยหลักย่อมถือว่า
บทบัญญัติที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นบัญญัติขึ้นมาแทนที่บทบัญญัติในข้อบัญญัติเดิมโดยอัตโนมัติ แต่ในกรณี
ทีใ่ นข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมนัน้ เองมีบทบัญญัตเิ ป็นเอกเทศซึง่ ก�ำหนดให้ฝา่ ยบริหารต้องปฏิบตั กิ าร
ใด ๆ ด้วย ข้อบัญญัติท้องถิ่นฉบับแก้ไขเพิ่มเติมนั้นก็ต้องมีบทรักษาการด้วยเช่นกัน
๓) ข้อบัญญัตทิ อ้ งถิ่นที่ตราขึ้นเพื่อยกเลิกข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ฉบับใดฉบับหนึ่ง ปกติไม่ต้อง
มีบทรักษาการ เพราะข้อบัญญัติท้องถิ่นในเรื่องนั้นเป็นอันใช้บังคับไม่ได้อีกต่อไปแล้ว เว้นแต่ในกรณี
ทีใ่ นข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ทีย่ กเลิกนัน้ ก�ำหนดให้ฝา่ ยบริหารต้องปฏิบตั กิ ารใด ๆ เพือ่ ผลแห่งการยกเลิกนัน้ ข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นฉบับยกเลิกนั้นก็ต้องมีบทรักษาการด้วย
(ข) ต�ำแหน่งของบทรักษาการ
		
กรณีที่ ๑ ข้อบัญญัติท้องถิ่นฉบับนั้นมีการแบ่งหมวดหมู่
ให้กำ� หนดไว้ในบททัว่ ไป โดยอยูต่ อ่ จากบทนิยามและอยูก่ อ่ นการแบ่งหมวดหมู่
		
กรณีที่ ๒ ข้อบัญญัติท้องถิ่นฉบับนั้นไม่มีการแบ่งหมวดหมู่
ให้ก�ำหนดไว้เป็นข้อสุดท้ายของข้อบัญญัติท้องถิ่น
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(ค) รูปแบบของกฎหมาย
ข้อ ... ให้...(หัวหน้าผู้บริหารท้องถิ่น)...รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้... และให้มีอ�ำนาจ
ออกข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสั่ง เพื่อปฏิบัติการตามข้อบัญญัตินี้

คู่มือ
แบบการร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

39

		

ส่วนที่ ๙
บทบังคับ
(การแบ่งหมวดหมู่เนื้อหาสาระที่ก�ำหนดใช้บังคับ)

๑. ความมุ่งหมาย
กรณีการร่างข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ทีม่ เี นือ้ หาค่อนข้างยาวและมีสาระหลายเรือ่ งนัน้ ผูร้ า่ งข้อบัญญัติ
ควรจะเขียนและจัดเรียงเนือ้ หาสาระของข้อบัญญัตใิ ห้เป็นไปตามล�ำดับต่อเนือ่ งกันไปและสอดคล้องกัน
ตามล�ำดับของเรื่องอย่างเป็นระบบ โดยต้องค�ำนึงด้วยว่าเหตุการณ์ใดเป็นเรื่องที่สมควรเกิดขึ้นก่อน
และเกิดขึน้ ภายหลัง เพือ่ ให้ขอ้ บัญญัตนิ นั้ อ่านแล้วไม่สบั สนหรือวกวนเสียเวลาในการอ่านและค้นหาเรือ่ ง
ที่ต้องการทราบ
การแบ่งหมวดหมู่กฎหมายเป็นเทคนิคการร่างกฎหมายที่น�ำมาใช้เพื่อแบ่งแยกและจัดเรียง
เนื้อหาสาระตามล�ำดับความส�ำคัญของเรื่องออกเป็นกลุ่ม ๆ โดยความมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ใช้กฎหมาย
และผูอ้ ยูภ่ ายใต้บงั คับกฎหมายมีความรูค้ วามเข้าใจในเนือ้ หาของกฎหมายเป็นอย่างดี ตลอดจนยังท�ำให้
การอ่านและการค้นหาเรื่องที่ต้องการทราบเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว
๒. แนวทางในการแบ่งหมวดหมู่
การที่ผู้ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นจะแบ่งหมวดหมู่ในข้อบัญญัติอย่างเป็นระบบได้นั้น ผู้ร่างจะต้องรู้
และเข้าใจถึงเนื้อหาสาระของข้อบัญญัตินั้นทั้งฉบับเสียก่อน เพื่อพิจารณาแบ่งแยกและจัดเรียงเนื้อหา
สาระให้เป็นไปตามล�ำดับของเรื่องที่ต้องการบัญญัติด้วย ดังนี้
๑) วิธกี ารแบ่งแยกและจัดเรียงล�ำดับเนือ้ หาสาระของข้อบัญญัตนิ นั้ ควรแบ่งแยกและจัดเรียง
บทบัญญัติในเรื่องเดียวกันไว้ในหมวดเดียวกัน และใช้ชื่อของหมวดให้ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด ส�ำหรับ
เรื่องที่มีลักษณะใช้บังคับทั่วไปไม่เข้ากับเนื้อหาสาระของหมวดใดก็ควรใส่ไว้ในหมวดทั่วไป
๒) บทบัญญัติทั่วไปต้องอยู่ในล�ำดับก่อนบทบัญญัติเฉพาะเรื่อง เนื่องจากบทบัญญัติทั่วไปนั้น
เป็นบทบัญญัติที่น�ำไปใช้กับเนื้อหาสาระในส่วนอื่น ๆ ของข้อบัญญัติฉบับนั้นทั้งฉบับ ส่วนบทบัญญัติ
เฉพาะเรื่องนั้นจะเป็นบทบัญญัติที่ใช้บังคับกับกรณีใดกรณีหนึ่งเท่านั้น ซึ่งในการจัดแบ่งหมวดนั้น
มักก�ำหนดให้มี “หมวด ๑ บททั่วไป” ส่วนบทบัญญัติเฉพาะเรื่องจัดเรียงไว้ในหมวดอื่นในล�ำดับถัดมา
ต่อจากหมวดทั่วไป และตามล�ำดับเหตุการณ์ของเรื่องทั้งหมด
๓) บทบัญญัตทิ ใี่ ช้บงั คับเป็นหลักนีจ้ ะก�ำหนดไว้กอ่ นบทเฉพาะกาลซึง่ บทบัญญัตเิ หล่านีจ้ ะมีผล
ใช้บงั คับตลอดไปจนกว่าข้อบัญญัตดิ งั กล่าวจะถูกยกเลิกหรือถูกแก้ไขเพิม่ เติม ส�ำหรับบทเฉพาะกาลจะมี
ผลใช้บังคับเพียงช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นหรือเพื่อรองรับเรื่องอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
๔) ในกรณีที่มีการเพิ่มบทบัญญัติซึ่งจ�ำเป็นจะต้องมีการล�ำดับเลขข้อในข้อบัญญัติด้วยนั้น
ให้ใช้รูปแบบระบบตัวเลขแทรกต่อจากเลขข้อก่อนหน้าเป็นเลขทับ (ข้อ.../...) ตามล�ำดับ เช่น ข้อ ๑๐/๑
ข้อ ๑๐/๒ เป็นต้น
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คู่มือ
แบบการร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

๓. รูปแบบของกฎหมาย
หากพิจารณาเฉพาะในส่วนของตัวร่างข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ซึง่ เป็นส่วนทีต่ อ้ งจัดท�ำต่อจากหลักการ
และเหตุผลจะเห็นได้วา่ ร่างข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ไม่วา่ จะเป็นการก�ำหนดขึน้ ใหม่ทงั้ ฉบับหรือกรณีการปรับปรุง
ข้อบัญญัติโดยยกเลิกข้อบัญญัติเดิมจะมีโครงสร้างในการแบ่งหมวดหมู่ในลักษณะเดียวกัน ดังนี้

		

ร่าง
...(ระบุชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น)...
.........................................
พ.ศ. ...

โดยที่เป็นการสมควรให้มี (ปรับปรุง) ข้อบัญญัติว่าด้วย...........................................................
..............................................................
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติ....................... พ.ศ. ...”
ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขต................................... ตั้งแต่...................................
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ข้อบัญญัติ........................... พ.ศ. ...
(๒) ข้อบัญญัติ........................... พ.ศ. ...
ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้
“..........” หมายความว่า ....................................................
“..........” หมายความว่า ....................................................

ข้อ ๕ ให้...(หัวหน้าผูบ้ ริหารท้องถิน่ )...เป็นผูร้ กั ษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตนิ ี้ และให้มอี ำ� นาจ
ออกระเบียบ ประกาศ หรือค�ำสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

คู่มือ
แบบการร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
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หมวด ๑
...(ชื่อเรื่อง)...

ข้อ ...

		

หมวด ๒
...(ชื่อเรื่อง)...

ข้อ ...

		

หมวด ๓
...(ชื่อเรื่อง)...

ข้อ ...

		

หมวด ๔
บทก�ำหนดโทษ

ข้อ ...

		

หมวด ๕
บทเฉพาะกาล

ข้อ ...
ประกาศ ณ วันที่.........................
ลงชื่อ.....................................
...(หัวหน้าผู้บริหารท้องถิ่น)...
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คู่มือ
แบบการร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

ในกรณีที่เนื้อหาของร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นมีรายละเอียดปลีกย่อยมาก หากก�ำหนดเป็นหมวด
เพียงอย่างเดียวจะไม่ครอบคลุมเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมด ผูร้ า่ งก็สามารถใช้วธิ กี ารเพิม่ ในส่วนทีเ่ ป็นข้อย่อย
ให้แยกเป็นส่วน ๆ และก�ำหนดไว้ในหมวดนั้นได้ โดยการก�ำหนดแบ่งเป็น “ส่วนที่” ได้ ตามตัวอย่างดังนี้

		

หมวด ๑
...(ชื่อเรื่อง)...
ส่วนที่ ๑
...(ชื่อเรื่อง)...

ข้อ ...

		

ส่วนที่ ๒
...(ชื่อเรื่อง)...

ข้อ ...

		

หมวด ๒
...(ชื่อเรื่อง)...
ส่วนที่ ๑
...(ชื่อเรื่อง)...

ข้อ ...

		

ส่วนที่ ๒
...(ชื่อเรื่อง)...

ข้อ ...

คู่มือ
แบบการร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
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ส่วนที่ ๑๐
สภาพบังคับ

๑. ความมุ่งหมาย
๑) จูงใจให้คนท�ำตามโดยไม่กล้าท�ำผิดกฎหมาย
๒) ป้องกันไม่ให้เกิดผลร้าย โดยการห้ามหรือให้หยุดการกระท�ำ
๓) เยียวยาความเสียหาย
๒. สภาพบังคับตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
สภาพบังคับตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มี ๒ ลักษณะ คือ
๑) โทษทางอาญา ได้แก่ โทษจ�ำคุกและโทษปรับ
๒) มาตรการทางปกครอง ได้แก่ การสัง่ ห้ามกระท�ำการ การสัง่ ให้หยุด การสัง่ พักใช้หรือเพิกถอน
ใบอนุญาต
ทั้ ง นี้ สภาพบั ง คั บ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕ มี ก� ำ หนดไว้ แ ล้ ว
ตามพระราชบัญญัตินี้ ดังนั้น ในร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นจึงไม่จ�ำเป็นต้องก�ำหนดรายละเอียดของสภาพ
บังคับก็ได้ หรืออาจก�ำหนดเพียงข้อความว่าให้มสี ภาพบังคับตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
เท่านั้นก็ได้ ดังนี้
ข้อ... ผูใ้ ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามข้อบัญญัตนิ ตี้ อ้ งระวางโทษตามทีก่ ำ� หนดไว้ตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
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คู่มือ
แบบการร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

		

ส่วนที่ ๑๑
บทเฉพาะกาล

๑. ความมุ่งหมาย
๑) เพือ่ ให้การด�ำเนินการของรัฐหรือองค์กรทีม่ กี ฎหมายรองรับสามารถด�ำเนินการต่อเนือ่ งต่อไป
โดยไม่หยุดชะงัก จนกว่ากลไกตามกฎหมายใหม่จะมีความพร้อมหรือสามารถด�ำเนินการได้
๒) เพื่อรองรับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหรือขจัดข้อขัดแย้งในเรื่องต่าง ๆ
๓) เพือ่ รองรับการด�ำเนินการอย่างใดอย่างหนึง่ ของเอกชนทีม่ ขี นึ้ ก่อนทีจ่ ะตรากฎหมาย ให้สามารถ
ด�ำเนินการได้ตามกฎหมายต่อไปจนกว่ากฎหมายที่ตราขึ้นนั้นจะมีผลใช้บังคับ
๔) เพื่อก�ำหนดกลไกหรือมาตรการทางกฎหมายใช้บังคับเป็นการชั่วคราวในระยะแรกของ
การใช้บังคับกฎหมาย
๕) เพือ่ รองรับสิทธิประโยชน์ทบี่ คุ คลได้รบั มาโดยผลของกฎหมายเดิมทีถ่ กู ยกเลิกให้คงมีอยูต่ อ่ ไป
บทเฉพาะกาลอาจมีความจ�ำเป็นต้องก�ำหนดไว้ในข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ฉบับแรกหรือข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่
ฉบับปรับปรุงหรือข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ฉบับแก้ไขเพิม่ เติมก็ได้ ถ้าข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ นัน้ มีผลต่อการก่อให้เกิด
หรือสิ้นสุดของสิทธิ หน้าที่ หรือประโยชน์ต่อบุคคล
๒. แบบของบทเฉพาะกาล
เรื่องที่อาจจ�ำเป็นต้องก�ำหนดเป็นบทเฉพาะกาลของข้อบัญญัติท้องถิ่นแต่ละเรื่องมีความ
แตกต่างกัน อีกทัง้ ประเด็นในข้อเท็จจริงก็มคี วามหลากหลายมาก ดังนัน้ จึงไม่มรี ปู แบบทีแ่ น่นอนตายตัว
จึงขอยกเป็นตัวอย่างของบทเฉพาะกาลที่มีหลักการเพื่อรองรับสิทธิประโยชน์ของบุคคล ดังนี้
๑) รองรับค�ำร้องหรือค�ำขออนุญาตที่ได้ยื่นไว้ตามข้อบัญญัติท้องถิ่นเดิม
- ใช้ถ้อยค�ำว่า “ข้อ ... ให้ถือว่า...(ชื่อค�ำขออนุญาตตามข้อบัญญัติท้องถิ่นเดิม)... ที่ค้าง
การพิจารณาอยู่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็น... (ชื่อค�ำขออนุญาตตามข้อบัญญัติท้องถิ่นใหม่)...ที่ยื่น
ไว้ตามข้อบัญญัตินี้”
๒) รองรับใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัติท้องถิ่นเดิม
- ใช้ถ้อยค�ำว่า “ข้อ ... บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตาม...(ชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่นเดิม)...
ก่อนวันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าใบอนุญาตนั้น ๆ จะสิ้นอายุ”

คู่มือ
แบบการร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
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ส่วนที่ ๑๒
บัญชีท้ายข้อบัญญัติท้องถิ่น

๑. ความมุ่งหมาย
๑) เพือ่ ก�ำหนดรายละเอียดของกฎหมายทีส่ ำ� คัญซึง่ มีเนือ้ หาในหัวข้อหรือประเด็นเรือ่ งเดียวกัน
ค่อนข้างมากให้กะทัดรัด สามารถอ่านเข้าใจได้ง่าย แต่ถ้าก�ำหนดไว้ในบทบัญญัติรายข้อโดยการอธิบาย
ความจะท�ำให้บทบัญญัติกฎหมายเยิ่นเย้อ
๒) เพือ่ น�ำเรือ่ งทีจ่ ะต้องมีการแก้ไขเพิม่ เติมอยูเ่ สมอเมือ่ มีสถานการณ์เปลีย่ นแปลงไป โดยไม่ตอ้ ง
เสนอแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติอื่นใด เช่น อัตราค่าธรรมเนียม เป็นต้น
๓) ท�ำให้ผใู้ ช้กฎหมายสามารถท�ำความเข้าใจในสาระของกฎหมายได้ดขี นึ้ โดยไม่ตอ้ งเสียเวลา
ในการท�ำความเข้าใจกับบทบัญญัติที่เป็นรายละเอียด
๒. แบบบัญชีท้ายข้อบัญญัติท้องถิ่น
๑) ถ้าในบทบัญญัติของข้อบัญญัติท้องถิ่นใช้ถ้อยค�ำว่า “บัญชีท้ายข้อบัญญัตินี้” แล้ว ไม่ว่า
เรื่องใด ๆ ที่จะก�ำหนดไว้ตอนท้ายข้อบัญญัติท้องถิ่นจะมีการตีตารางเป็นช่อง ๆ ไว้เสมอ
๒) ถ้าในบทบัญญัติของข้อบัญญัติท้องถิ่นใช้ถ้อยค�ำว่า “อัตราท้ายข้อบัญญัตินี้” แล้ว จะไม่มี
การตีตารางในตอนท้ายข้อบัญญัติท้องถิ่นแต่อย่างใด
ทัง้ นี้ บัญชีทา้ ยข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ จะต้องสอดคล้องและมีจำ� นวนเรือ่ งเท่ากับทีก่ ำ� หนดในเนือ้ หา
สาระของข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้น
ตัวอย่าง แบบบัญชีท้ายข้อบัญญัติท้องถิ่น แบบที่ ๑
บัญชีท้าย
...(ระบุชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น)...
ล�ำดับที่
๑

๒
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รายการ
๑.๑ ...(ชื่อรายการ)...
๑.๑.๑ ...(ชื่อเรื่อง)...
๑.๑.๒ ...(ชื่อเรื่อง)...
...(ชื่อรายการ)...

(เรื่องที่ข้อบัญญัติต้องการก�ำหนด)
...
...
...
...

คู่มือ
แบบการร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

ตัวอย่าง แบบบัญชีท้ายข้อบัญญัติท้องถิ่น แบบที่ ๒
อัตราค่าธรรมเนียมท้าย
...(ระบุชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น)...

		
๑. ...(ชื่อค่าธรรมเนียม)...
๒. ...(ชื่อค่าธรรมเนียม)...
๓. ...(ชื่อค่าธรรมเนียม)...
   ฯลฯ

ฉบับละ ... บาท
ฉบับละ ... บาท
ฉบับละ ... บาท
     ฯลฯ

คู่มือ
แบบการร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
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สรุปโครงสร้างและรูปแบบของข้อบัญญัติท้องถิ่น
ส่วนที่ ๑ หลักการและเหตุผล

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่าง...(ระบุชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น)...
พ.ศ. ...

๑. บั น ทึ ก หลั ก การและ
เหตุผล

หลักการ
        .......................................................................................................
..............................................
เหตุผล
        .......................................................................................................
..............................................
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ส่วนที่ ๒ ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น
๒.๑) แบบทั่วไป
ร่าง
...(ระบุชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น)...
.........................................
พ.ศ. ...

๒. ชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น

โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบัญญัติว่าด้วย.................................... ๓. ค�ำปรารภ
..............................................................................
อาศัยอ�ำนาจ.....................................................................................
.......................................อันเป็นพระราชบัญญัตทิ มี่ บี ทบัญญัตบิ างประการ
เกีย่ วกับการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึง่ มาตรา...ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัตใิ ห้กระท�ำได้โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย

๔. บทอาศัยอ�ำนาจและ
บทบัญญัติจ�ำกัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลตาม
รัฐธรรมนูญ

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติ...(ระบุชื่อร่างข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น)... พ.ศ. ...”
ข้อ ๒ ข้อบัญญัตนิ ใี้ ห้ใช้บงั คับในเขต................ตัง้ แต่.........เป็นต้นไป ๕. วันใช้บังคับ
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) .............................................................
(๒) ............................................................

๖. บทยกเลิก

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้
“.........” หมายความว่า .................................
“.........” ให้หมายความรวมถึง.........................
“.........” แต่ไม่หมายความรวมถึง....................

๗. บทนิยาม

ข้อ ๕ ให้... (หัวหน้าผู้บริหารท้องถิ่น)... รักษาการให้เป็นไปตาม ๘. บทรักษาการ
ข้อบัญญัตินี้...
คู่มือ
แบบการร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
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ข้อ ๖ ........................................................................................... ๙. บทบังคับ
................................................................................................................. (สาระหรือเนื้อหา
ที่ก�ำหนดใช้บังคับ)
ข้อ ๗ ........................................................................................... ๑๐. สภาพบังคับ
.................................................................................................................
ข้อ ๘ ............................................................................................ ๑๑. บทเฉพาะกาล
.................................................................................................................

ประกาศใช้ ณ วันที่ ............................
ลงชื่อ...............................................
...(หัวหน้าผู้บริหารท้องถิ่น)...

อัตราค่าธรรมเนียม

๑๒. บัญชีท้ายข้อบัญญัติ

(๑) ..............                 ... บาท
(๒) ..............                 ... บาท
(๓) ..............                 ... บาท
(๔) ..............                 ... บาท
(๕) ..............                 ... บาท
(๖) ..............                 ... บาท

50

คู่มือ
แบบการร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

๒.๒) แบบแบ่งหมวดหมู่
ร่าง
...(ระบุชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น)...
.........................................
พ.ศ. ...

๒. ชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น

โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบัญญัติว่าด้วย.................................... ๓. ค�ำปรารภ
..............................................................
อาศัยอ�ำนาจ.....................................................................................
.......................................อั น เป็ น กฎหมายที่ มี บ ทบั ญ ญั ติ บ างประการ
เกีย่ วกับการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึง่ มาตรา...ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัตใิ ห้กระท�ำได้โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย

๔. บทอาศัยอ�ำนาจและ
บทบัญญัติจ�ำกัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลตาม
รัฐธรรมนูญ

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติ...(ระบุชื่อร่างข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น)... พ.ศ. ...”
ข้อ ๒ ข้อบัญญัตนิ ใี้ ห้ใช้บงั คับในเขต................ตัง้ แต่.........เป็นต้นไป ๕. วันใช้บังคับ
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) .............................................................
(๒) ............................................................

๖. บทยกเลิก

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้
“.........” หมายความว่า .................................
“.........” ให้หมายความรวมถึง.........................
“.........” แต่ไม่หมายความรวมถึง....................

๗. บทนิยาม

ข้อ ๕ ให้... (หัวหน้าผู้บริหารท้องถิ่น)... รักษาการให้เป็นไปตาม ๘. บทรักษาการ
ข้อบัญญัตินี้...
คู่มือ
แบบการร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
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หมวด ๑
...(ชื่อเรื่อง)...
ส่วนที่ ๑
...(ชื่อเรื่อง)...

๙. แบ่งหมวดหมู่

ข้อ ๖ ............................................................................................. (สาระหรือเนื้อหา
...............................................................................
ที่ก�ำหนดใช้บังคับ)
ข้อ ๗ ............................................................................................. (สาระหรือเนื้อหา
...............................................................................
ที่ก�ำหนดใช้บังคับ)
หมวด ๒
...(ชื่อเรื่อง)...
ข้อ ๘ ............................................................................................. (สาระหรือเนื้อหา
...............................................................................
ที่ก�ำหนดใช้บังคับ)
ข้อ ๙ ............................................................................................. (สาระหรือเนื้อหา
...............................................................................
ที่ก�ำหนดใช้บังคับ)
หมวด...
บทก�ำหนดโทษ

๑๐. สภาพบังคับ

ข้อ ๑๐ .............................................................................................
....................................................................................................................
หมวด...
บทเฉพาะกาล

๑๑. บทเฉพาะกาล

ข้อ ๑๑ .............................................................................................
.....................................................................................................................
ประกาศใช้ ณ วันที่ ......................
ลงชื่อ..............................................
...(หัวหน้าผู้บริหารท้องถิ่น)...
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คู่มือ
แบบการร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

อัตราค่าธรรมเนียม

๑๒. บัญชีท้ายข้อบัญญัติ

(๑) ..............                 ... บาท
(๒) ..............                 ... บาท
(๓) ..............                 ... บาท
(๔) ..............                 ... บาท
(๕) ..............                 ... บาท
(๖) ..............                 ... บาท

คู่มือ
แบบการร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
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๒.๓) แบบแก้ไขเพิ่มเติม
ร่าง
...(ระบุชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น)...
.........................................
พ.ศ. ...

ชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น

โดยทีเ่ ป็นการสมควรแก้ไขเพิม่ เติมข้อบัญญัตวิ า่ ด้วย........................ ค�ำปรารภ
................................................................
อาศัยอ�ำนาจ...................................................................................
..........................................อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกีย่ วกับการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึง่ มาตรา...ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัตใิ ห้กระท�ำได้โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย

บทอาศัยอ�ำนาจและ
บทบัญญัติจ�ำกัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลตาม
รัฐธรรมนูญ

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติ...(ระบุชื่อร่างข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น)... พ.ศ. ...”
ข้อ ๒ ข้อบัญญัตนิ ใี้ ห้ใช้บงั คับในเขต................ตัง้ แต่.........เป็นต้นไป วันใช้บังคับ
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ... ของ ...(ระบุชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น)... (การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
แก้ไขความทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้เดิม
และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน
ทั้งข้อ)
“ข้อ ... ................................................................................
..........................................”
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในวรรค...ของข้อ ... ของ ...(ระบุชอื่ ข้อบัญญัติ (การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
แก้ไขความบางวรรคของ
ท้องถิ่น)... และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน
“..................................................................................................... ข้อที่บัญญัติไว้เดิม)
....................................................”
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คู่มือ
แบบการร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๕ ให้เพิม่ ความต่อไปนีเ้ ป็นข้อ ... ของ ...(ระบุชอื่ ข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ )... (การแก้ไขเพิม่ เติมโดยเพิม่
“ข้อ ... ................................................................................ ความเป็นบทบัญญัตขิ อ้ ใหม่)
..................................................”
ข้อ ๖ ให้ยกเลิกข้อ ... ของ ...(ระบุชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น)...

(การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
ยกเลิกข้อที่บัญญัติไว้เดิม
ทั้งข้อ)

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในหมวด ... ข้อ ... ข้อ ... และข้อ ... ของ ...
(ระบุชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น)... และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน
“ข้อ ... ................................................................................
..................................................”

(การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
ยกเลิ ก หมวดและข้ อ ใน
หมวดที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ เ ดิ ม
ทั้งหมวด)

ข้อ ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ... ...(ชื่อหมวด)... ข้อ ... ข้อ ... (การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
เพิ่มหมวดและข้อขึ้นใหม่
และข้อ ... ของ ...(ระบุชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น)...
ทั้งหมวด)
“หมวด ...”
บทเฉพาะกาล
............................
ข้อ ... ..............................................................................................
ข้อ ... ..............................................................................................
ข้อ ... ..............................................................................................
ข้อ ... ให้... (หัวหน้าผู้บริหารท้องถิ่น)... รักษาการให้เป็นไปตาม บทรักษาการ
ข้อบัญญัตินี้...
ประกาศใช้ ณ วันที่ ......................
ลงชื่อ................................................
      ...(หัวหน้าผู้บริหารท้องถิ่น)...

คู่มือ
แบบการร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
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บทที่ ๓
หลักการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นและการบังคับใช้กฎหมาย
		

ผู้เสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น
๑. หัวหน้าคณะผู้บริหารของท้องถิ่น
๒. สมาชิกสภาท้องถิ่น
๓. ราษฎรในเขตท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น
ล�ำดับขั้นตอนการด�ำเนินการ
๑. สภาท้องถิ่นพิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบ
๒. นายอ�ำเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบ
๓. หัวหน้าคณะผู้บริหารของท้องถิ่นลงนาม
๔. การประกาศใช้
๑) ประกาศไว้โดยเปิดเผยทีส่ ำ� นักงานท้องถิน่ (เทศบาล/องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เมืองพัทยา)
๒) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (องค์การบริหารส่วนต�ำบล/กรุงเทพมหานคร)
การใช้มาตรการกฎหมายการสาธารณสุข
๑. ตราข้อบัญญัติท้องถิ่น และประกาศใช้
๒. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ “ข้อบัญญัติท้องถิ่น”
๓. ประชุมชี้แจงประชาชน/ผู้ประกอบการ
๔. ด�ำเนินการตรวจตรา และ พบเหตุแนะน�ำ และ แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่น
๕. เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกค�ำสั่ง
๖. ด�ำเนินคดี (กรณีที่กระท�ำความผิด)
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คู่มือ
แบบการร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

บทที่ ๔
ข้อหารือทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
		

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ให้อ�ำนาจแก่ราชการส่วนท้องถิ่นในการออก
ข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ เพือ่ เป็นกฎหมายทีส่ ามารถน�ำมาบังคับใช้ในแต่ละท้องถิน่ ได้อย่างเหมาะสม แต่เนือ่ งจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แต่ละแห่งมีบริบททีแ่ ตกต่างกันไป จึงมีขอ้ ค�ำถามและประเด็นหารือเกีย่ วกับ
การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นที่น่าสนใจ และสามารถน�ำมาเป็นแนวทางการปฏิบัติได้ต่อไป ดังนี้
๑. ขณะทีย่ งั ไม่มรี ฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับถาวร องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีต่ อ้ งการ
จะออกข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ จะสามารถท�ำได้หรือไม่
และควรอ้างอิงกฎหมายที่ให้อ�ำนาจใดบ้าง
มีความเห็นว่า การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเป็นผลทางกฎหมายตามหลักการในการออก
ข้อบัญญัติท้องถิ่น ได้แก่
๑) ต้องมีบทบัญญัติแห่งกฎหมายแม่บทก�ำหนดให้อ�ำนาจไว้อย่างชัดเจน
๒) ต้องออกข้อบัญญัติท้องถิ่นไม่เกินกว่าขอบเขตที่กฎหมายแม่บทให้อ�ำนาจไว้
๓) ต้องออกข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ตามกระบวนการ ขัน้ ตอน และระยะเวลาทีก่ ฎหมายก�ำหนด
ส� ำ หรั บ การออกข้ อ บั ญ ญั ติ ท ้ อ งถิ่ น ที่ ไ ปเกี่ ย วข้ อ งกั บ รั ฐ ธรรมนู ญ ก็ เ นื่ อ งจากมาตรา ๒๙
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ วรรคสาม ก�ำหนดให้น�ำเรื่อง “ต้องระบุบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญทีใ่ ห้อำ� นาจในการตรากฎหมายนัน้ มาใช้บงั คับกับกฎทีอ่ อกโดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติ
๑
แห่งกฎหมายด้วยโดยอนุโลม” เท่านัน้ หลังจากทีค่ ณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ท�ำการรัฐประหาร

มาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติว่า “การจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้จะกระท�ำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่
รัฐธรรมนูญนี้ก�ำหนดไว้และเท่าที่จ�ำเป็น และจะกระทบกระเทือนสาระส�ำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้
กฎหมายตามวรรคหนึง่ ต้องมีผลใช้บงั คับเป็นการทัว่ ไป และไม่มงุ่ หมายให้ใช้บงั คับแก่กรณีใดกรณีหนึง่ หรือ
แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง ทั้งต้องระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อ�ำนาจในการตรากฎหมายนั้นด้วย
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสองให้น�ำมาใช้บังคับกับกฎที่ออกโดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายด้วยโดยอนุโลม”
๑
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เมือ่ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยได้มกี ารประกาศให้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
สิ้นสุดลง และต่อมาได้ประกาศให้ใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว ซึ่งไม่มีบทบัญญัติ
ในลักษณะเดียวกันกับมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนั้น ในการ
ออกข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เมือ่ ไม่มบี ทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ
ให้ตอ้ งระบุบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญทีใ่ ห้อำ� นาจในการตรากฎหมายนัน้ ก็สามารถออกข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ได้
โดยไม่จ�ำเป็นต้องอ้างรัฐธรรมนูญแต่ประการใด
โดยสรุปการออกข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้อา้ งอิง
อ�ำนาจตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งจะเกี่ยวกับส่วนที่เป็นเนื้อหา
ของข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ นัน้ และอ้างอิงอ�ำนาจตามบทบัญญัตขิ องกฎหมายจัดตัง้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
นั้น ๆ ซึ่งจะเกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอนในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
๒. หากมีการออกกฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์หรือมาตรการควบคุมในเรื่องใด องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องน�ำมาก�ำหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือไม่
มี ค วามเห็นว่า กรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุ ข ได้ ใช้ อ� ำ นาจตามมาตรา ๖
แห่งพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกกฎกระทรวงในเรือ่ งใดก็ตาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ทุกแห่งสามารถใช้หลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดไว้ในกฎกระทรวงไปใช้บงั คับในพืน้ ทีข่ องตนเองได้โดยตรง (ยกเว้น
พื้นที่ที่กฎกระทรวงก�ำหนดยกเว้นไม่ให้ใช้บังคับไว้เอง) หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใดจะน�ำ
หลักเกณฑ์ตามกฎกระทรวงมาก�ำหนดไว้ในข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ เพือ่ ให้เป็นหลักเกณฑ์ของข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่
ตนเองก็ได้
๓. ขณะนี้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งเป็น
ประกาศฉบับใหม่โดยมีการปรับปรุงรายชื่อกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจากประกาศฉบับเดิม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต้องด�ำเนินการออกข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ในเรือ่ งกิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ที่ต้องการควบคุมในพื้นที่ใหม่หรือไม่
มีความเห็นว่า ข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ว่าด้วยกิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพออกตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นการอาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่การออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ ง กิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ
พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นอ�ำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๓๑
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แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และโดยที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการ
ทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ มีผล
บังคับใช้ถัดจากวันลงราชกิจจานุเบกษา คือ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ซึ่งมีผลใช้บังคับต่อเนื่อง
กับประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ ง กิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๓๘ ดังนัน้ หากกิจการใด
ตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่นว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเดิมมีรายชื่อเดียวกันกับ
รายชื่อกิจการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘
ก็เป็นกิจการตามมาตรา ๓๑ ทีก่ ำ� หนดให้ตอ้ งมีการควบคุมในข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ตามผลของมาตรา ๓๒(๑) ๒
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้ว
๔. หากเทศบาลไม่ได้ก�ำหนดแบบหนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาตไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่น
หนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาตที่ท้องถิ่นออกให้แก่ผู้ประกอบการสามารถใช้ได้หรือไม่
และชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
มีความเห็นว่า ตามมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ก�ำหนดว่า
“การแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบเพื่อด�ำเนินกิจการตามมาตรา ๓๘ และหนังสือรับรองการแจ้ง
ให้เป็นไปตามแบบทีก่ ำ� หนดในข้อก�ำหนดของท้องถิน่ ” และมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ ก�ำหนดว่า “ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติให้การประกอบกิจการใดหรือการกระท�ำใด
ต้องได้รบั ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิน่ ให้ราชการส่วนท้องถิน่ มีอำ� นาจออกข้อก�ำหนดของท้องถิน่
ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอ และการออกใบอนุญาตในเรื่องนั้นได้”
ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอ�ำนาจก�ำหนดรูปแบบของหนังสือรับรองการแจ้ง
และแบบของใบอนุญาตไว้ในข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ได้ และเมือ่ มีการก�ำหนดรูปแบบของหนังสือรับรองการแจ้ง
และแบบของใบอนุญาตไว้ในข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ แล้ว ในการออกหนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาตก็ตอ้ ง
ใช้แบบทีก่ ำ� หนดไว้กบั ผูป้ ระกอบกิจการทุกราย แต่ถา้ มิได้มกี ารก�ำหนดรูปแบบของหนังสือรับรองการแจ้ง
และแบบของใบอนุญาตไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่นก็ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นใช้รูปแบบของหนังสือรับรองการแจ้ง

มาตรา ๓๒ เพื่อประโยชน์ในการก�ำกับดูแลการประกอบกิจการที่ประกาศตามมาตรา ๓๑ ให้ราชการ
ส่วนท้องถิ่นมีอ�ำนาจออกข้อก�ำหนดของท้องถิ่นดังต่อไปนี้
(๑) ก�ำหนดประเภทของกิจการตามมาตรา ๓๑ บางกิจการหรือทุกกิจการให้เป็นกิจการทีต่ อ้ งมีการควบคุม
ภายในท้องถิ่นนั้น
(๒) ก�ำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปส�ำหรับให้ผู้ด�ำเนินกิจการตาม (๑) ปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพ
หรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ด�ำเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ
๒
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และแบบของใบอนุญาตตามทีเ่ ห็นสมควรเพราะหนังสือรับรองการแจ้งและใบอนุญาตเป็นค�ำสัง่ ทางปกครอง
อย่างหนึง่ ทัง้ นี้ โดยจะต้องใช้รปู แบบของหนังสือรับรองการแจ้งและแบบของใบอนุญาตตามทีเ่ ห็นสมควรนัน้
กับผู้ประกอบกิจการทุกรายเช่นเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จึงสมควรก�ำหนดรูปแบบของหนังสือรับรองการแจ้ง
และแบบของใบอนุญาตไว้ในข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ เพือ่ ให้เป็นทีร่ บั ทราบโดยทัว่ กันและป้องกันปัญหาทีอ่ าจจะ
เกิดกับผู้ที่ไม่ได้รับทราบมาก่อนได้
๕. เทศบาลต�ำบล ก. ได้จัดท�ำคู่มือส�ำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอ�ำนวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และภายหลังพบว่าเอกสารหลักฐานประกอบการ
ขอรับใบอนุญาตหรือการแจ้งเพือ่ ขอหนังสือรับรองการแจ้งไม่ตรงกับทีก่ ำ� หนดไว้ในข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่
จะมีแนวทางปฏิบัติอย่างไร
มีความเห็นว่า ตามปกติเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขอรับใบอนุญาตหรือการแจ้ง
เพื่อขอหนังสือรับรองการแจ้งที่ก�ำหนดไว้ในคู่มือส�ำหรับประชาชนต้องตรงกับที่ก�ำหนดไว้ในข้อบัญญัติ
ท้องถิน่ แต่หากไม่ตรงกัน องค์กรปกครองส่วนถิน่ ควรพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของคูม่ อื ส�ำหรับประชาชน
ที่ประกาศให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วไปตามพระราชบัญญัติการอ�ำนวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
๖. วิธีการประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�ำบลไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะเช่นนี้
องค์การบริหารส่วนต�ำบลจะมีแนวทางปฏิบัติอย่างไร
มีความเห็นว่า เนื่องจากพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗
ก�ำหนดว่า “หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการดังต่อไปนี้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
...(๔) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ค�ำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ
ทัง้ นี้ เฉพาะทีจ่ ดั ให้มขี นึ้ โดยมีสภาพอย่างกฎ เพือ่ ให้มผี ลเป็นการทัว่ ไปต่อเอกชนทีเ่ กีย่ วข้อง” และมาตรา ๘
ก�ำหนดว่า “ข้อมูลข่าวสารทีต่ อ้ งลงพิมพ์ตามมาตรา ๗ (๔) ถ้ายังไม่ได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาจะน�ำ
มาใช้บังคับในทางที่ไม่เป็นคุณแก่ผู้ใดไม่ได้ เว้นแต่ผู้นั้นจะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารนั้นตามความเป็นจริง
มาก่อนแล้วเป็นเวลาพอสมควร” ประกอบกับมาตรา ๑๐ ก�ำหนดว่า “บทบัญญัติมาตรา ๗ และมาตรา ๙
ไม่กระทบถึงข้อมูลข่าวสารของราชการทีม่ กี ฎหมายเฉพาะก�ำหนดให้มกี ารเผยแพร่หรือเปิดเผยด้วยวิธกี าร
อย่างอื่น”
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ดังนั้น กรณีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�ำบลซึ่งพระราชบัญญัติสภาต�ำบลและองค์การ
บริหารส่วนต�ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ไม่ได้ก�ำหนดวิธีการประกาศใช้ ไว้เป็นการเฉพาะ เช่นนี้องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลจึงต้องน�ำข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนต�ำบลไปลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
๗. หากปรากฏว่าประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบลมีการเจ็บป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกซึง่ อาจ
แพร่ระบาดได้ โดยมียุงลายเป็นพาหะของโรคติดต่อชนิดนี้ และตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรือ่ ง ก�ำหนดให้แหล่งเพาะพันธ์ยงุ ลายเป็นเหตุรำ� คาญ ได้กำ� หนดว่าอาคารหรือสถานทีใ่ ด ๆ ทีม่ ภี าชนะ
หรือเศษวัสดุทมี่ นี ำ�้ ขังจนเป็นแหล่งเพาะพันธุย์ งุ ลายนัน้ เพือ่ เป็นการป้องกันและควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์
ของยุงลายองค์การบริหารส่วนต�ำบลสามารถออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�ำบลได้หรือไม่
มีความเห็นว่า แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายส่วนหนึ่งเป็นเศษวัตถุสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว เช่น กระป๋อง
กะลา ยางรถยนต์เก่าซึง่ ยุงลายสามารถวางไข่ได้ เป็นต้น ในส่วนนีเ้ ข้าข่ายเป็น “มูลฝอย” ตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่ยงั มีสงิ่ ซึง่ ยุงลายวางไข่ได้แต่ไม่ใช่มลู ฝอยตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ เช่น แจกัน กระถางต้นไม้ จายรองขาตูก้ บั ข้าว หลุมบ่อบริเวณรอบ ๆ บ้านพักอาศัย เป็นต้น
ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย องค์การบริหารส่วนต�ำบลสามารถ
ออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�ำบลเพื่อให้ประชาชนมีการจัดการสิ่งต่าง ๆ ข้างต้นไม่ให้เป็นแหล่ง
เพาะพันธ์ยุงลาย โดยในส่วนที่เข้าข่ายเป็น “มูลฝอย” ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ให้อาศัยอ�ำนาจตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และส่วนทีไ่ ม่ใช่มลู ฝอย
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้อาศัยอ�ำนาจตามมาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติ
สภาต�ำบลและองค์การบริหารส่วนต�ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ในการออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�ำบล
ควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย
๘. ราชการส่วนท้องถิ่นสามารถก�ำหนดการงดเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บ ขน มูลฝอยไว้
ในข้อบัญญัติท้องถิ่นได้หรือไม่
มีความเห็นว่า มาตรา ๒๐ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ก�ำหนดว่าให้
ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ�ำนาจออกข้อก�ำหนดของท้องถิ่น “ก�ำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการ
ของราชการส่วนท้องถิน่ หรือบุคคลอืน่ ทีร่ าชการส่วนท้องถิน่ มอบให้ดำ� เนินการแทน ในการเก็บ ขน หรือ
ก�ำจัดสิง่ ปฏิกลู หรือมูลฝอยไม่เกินอัตราทีก่ ำ� หนดในกฎกระทรวง ทัง้ นี้ การจะก�ำหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การก�ำจัดสิง่ ปฏิกลู หรือมูลฝอยราชการส่วนท้องถิน่ นัน้ จะต้องด�ำเนินการให้ถกู ต้องด้วยสุขลักษณะตามที่
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ก�ำหนดในกฎกระทรวง” ดังนั้น ราชการส่วนท้องถิ่นจึงมีอ�ำนาจเฉพาะการก�ำหนดอัตรค่าธรรมเนียมไม่เกิน
อัตราทีก่ ำ� หนดในกฎกระทรวงเท่านัน้ ส่วนอ�ำนาจการยกเว้นค่าธรรมเนียมเป็นอ�ำนาจของรัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงสาธารณสุขตามมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
อย่างไรก็ตาม หากราชการส่วนท้องถิน่ ต้องการแบ่งเบาภาระของประชาชนก็สามารถก�ำหนด
ค่าธรรมเนียมที่จะจัดเก็บในข้อบัญญัติท้องถิ่นในอัตราที่ต�่ำ ๆ ตามที่เห็นสมควรได้

มาตรา ๕ ให้รฐั มนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตนิ ี้ และให้มอี ำ� นาจแต่งตัง้ เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข กับออกกฎกระทรวงก�ำหนดค่าธรรมเนียมหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม และก�ำหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้

๓
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