เทศบัญญัตเิ ทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน
เรื่อง
สถานทีจ่ าหน่ ายอาหารและสถานทีส่ ะสมอาหาร
พ.ศ.๒๕๕๖

เทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน
อาเภอป่ าแดด จังหวัดเชียงราย

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่ างเทศบัญญัตเิ ทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงิน เกี่ยวกับพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
ของเทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงิน อาเภอป่ าแดด จังหวัดเชียงราย
----------------------------------------หลักการ
ตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ได้ กาหนดให้ อานาจแก่ราชการส่วนท้ องถิ่นในการตรา
ข้ อกาหนดของท้ องถิ่น เรื่ อง สุขลักษณะของกิจการที่ต้องควบคุมหรื อกากับดูแล เพื่อกิจการดังกล่าวให้ ปฏิบตั หิ รื อ
ดาเนินกิจการเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่ไม่ก่อให้ เกิดปั ญหาด้ านสาธารณสุขสิ่งแวดล้ อม หรื ออาจเป็ นอันตรายต่อ
สุขภาพ ในพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ได้ บญ
ั ญัตไิ ว้ ในหมวดต่าง ๆ ดังนี ้
หมวด ๓ เรื่ อง การจัดการสิ่งปฏิกลู และมูลฝอย
หมวด ๖ เรื่ อง การควบคุมการเลี ้ยงหรื อปล่อยสัตว์
หมวด ๗ เรื่ อง กิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
หมวด ๘ เรื่ อง การควบคุมกิจการตลาด
หมวด ๙ เรื่ อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
ประกอบกับกระทรวงมหาดไทย ได้ ประกาศจัดตังองค์
้ การบริหาร
ส่วนตาบลศรี โพธิ์เงินเป็ นเทศบาลตาบล
ศรี โพธิ์เงิน ตังแต่
้ วนั ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ โดยประกาศดังกล่าวกาหนดให้ บรรดาข้ อบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนตาบล
ที่ได้ ใช้ บงั คับในเรื่ องใดอยูก่ ่อนแล้ วคงใช้ บงั คับได้ ตอ่ ไปเป็ นการชัว่ คราว จนกว่าจะได้ มีการตราเทศบัญญัตใิ นเรื่ องนัน้
ขึ ้นใหม่
รวมถึงเพื่อปรับปรุงข้ อบังคับตาบล ข้ อบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนตาบลที่ได้ ดาเนินการไปแล้ ว ให้ เหมาะสม
และสอดคล้ องกับสภาพของสังคมปั จจุบนั
เหตุผล
เพื่อให้ การดูแลปั ญหาการสาธารณสุขสิ่งแวดล้ อม ในเขตพื ้นที่เทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงิน เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ให้ ครบถ้ วนถูกต้ อง เพื่อประโยชน์แก่สขุ ภาพและพลานามัยของ
ประชาชนโดยส่วนร่วม ขณะเดียวกันจะช่วยให้ เทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงินมีรายได้ จากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเพิ่มขึ ้น
อีกทางหนึง่ ด้ วย
นายกเทศมนตรี ตาบลศรี โพธิ์เงิน จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัตเิ ทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงิน จานวน ๕ ฉบับ
ที่ได้ ดาเนินการยกร่างปรับปรุงขึ ้นใหม่ ประกอบด้ วย
๑.เทศบัญญัตเิ ทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงิน เรื่ อง การจัดการสิ่งปฏิกลู และมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๖
๒.เทศบัญญัตเิ ทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงิน เรื่ อง
การควบคุมการเลี ้ยงสัตว์หรื อปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๖

-๒-

๓.เทศบัญญัตเิ ทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงิน เรื่ อง
กิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๖
๔.เทศบัญญัตเิ ทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงิน เรื่ อง การควบคุมกิจการตลาด พ.ศ.๒๕๕๖
๕.เทศบัญญัตเิ ทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงิน เรื่ อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
เพื่อให้ สภาเทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงิน พิจารณาอนุมตั ติ อ่ ไป

พ.ศ.๒๕๕๖

(๑)
เทศบัญญัตเิ ทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงิน
เรื่อง สถานที่จาหน่ ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
พ.ศ. ๒๕๕๖
----------------------------------------------โดยที่เป็ นการสมควรตราเทศบัญญัตเิ ทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงิน ว่าด้ วยสถานที่จาหน่ายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหาร
อาศัยอานาจตามความใน มาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๑๓ ) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับ มาตรา ๓๘ มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็ นพระราชบัญญัตทิ ี่มีบทบัญญัตบิ างประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรี ภาพ
ของบุคคลซึง่ มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติ
ให้ กระทาได้ โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย เทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงิน โดยได้ รับความเห็นชอบจาก
สภาเทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงิน และผู้วา่ ราชการจังหวัดเชียงราย จึงตราเทศบัญญัตไิ ว้ ดงั ต่อไปนี ้
ข้ อ ๑ เทศบัญญัตนิ ี ้เรี ยกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงิน เรื่ อง สถานที่จาหน่ายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้ อ ๒ เทศบัญญัตนิ ี ้ ให้ ใช้ บงั คับในเขตเทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงิน เมื่อได้ ประกาศไว้ โดยเปิ ดเผย ณ
สานักงานเทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงิน แล้ วเจ็ดวัน
ข้ อ ๓ ให้ ยกเลิก “ข้ อ
บัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนตาบลศรี โพธิ์เงิน เรื่ อง การควบคุมกิจการสถานที่
จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๕๒ ” โดยบรรดาเทศบัญญัติ ข้ อบัญญัติ ข้ อบังคับ กฎ ระเบียบ
และ คาสัง่ อื่นใดของเทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงิน ในส่วนที่ได้ ตราไว้ แล้ วในเทศบัญญัตนิ ี ้ หรื อซึง่ ขัดหรื อแย้ งกับ
เทศบัญญัตนิ ี ้ ให้ ใช้ เทศบัญญัตนิ ี ้แทน
ข้ อ ๔ ในข้ อบัญญัตนิ ี ้
“อาหาร” หมายความว่า ของกินหรื อเครื่ องค ้าจุนชีวิต ได้ แก่
(
๑) วัตถุทกุ ชนิดที่คนกิน ดื่ม อม หรื อนาเข้ าสูร่ ่างกายไม่วา่ ด้ วยวิธีใดๆ หรื อในรูปลักษณะ
ใดๆ แต่ไม่รวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ตอ่ จิตและประสาท หรื อยาเสพติดให้ โทษตามกฎหมายว่าด้ วยการนัน้ แล้ วแต่กรณี
(
๒) วัตถุที่มงุ่ หมายสาหรับใช้ หรื อใช้ เป็ นส่วนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวัตถุเจือปน
อาหาร สี และเครื่ องปรุงแต่งกลิ่นรส
“สถานที่จาหน่ายอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่หรื อบริเวณใดๆ ที่มิใช่ที่หรื อทาง
สาธารณะ ที่จดั ไว้ เพื่อประกอบอาหารหรื อปรุงอาหารจนสาเร็จและจาหน่ายให้ ผ้ ซู ื ้อสามารถบริโภคได้ ทนั ที
ทังนี
้ ้ไม่วา่ จะเป็ นการจาหน่ายโดยจัดให้ มีบริเวณไว้ สาหรับการบริโภค ณ ที่นนั ้ หรื อนาไปบริโภคที่อื่นก็ตาม

(๒)
“สถานที่สะสมอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่หรื อบริเวณใดๆ ที่มิใช่ที่หรื อทาง
สาธารณะ ที่จดั ไว้ สาหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็ นของสดหรื อของแห้ งหรื ออาหารในรูปลักษณะอื่นใดซึง่ ผู้ซื ้อต้ อง
นาไปทา ประกอบหรื อปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง
“ตลาด” หมายความว่า สถานที่ซงึ่ ปกติจดั ไว้ ให้ ผ้ คู ้ าใช้ เป็ นที่ชมุ นุมเพื่อจาหน่ายสินค้ า
ประเภทสัตว์ เนื ้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรื ออาหารอันมีสภาพเป็ นของสด ประกอบหรื อปรุงแล้ ว หรื อของเสียง่าย ทังนี
้ ้ไม่วา่
จะมีการจาหน่ายสินค้ าประเภทอื่นด้ วยหรื อไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึง่ จัดไว้ สาหรับให้ ผ้ คู ้ าใช้ เป็ นที่
ชุมนุมเพื่อจาหน่ายสินค้ าประเภทดังกล่าวเป็ นประจาหรื อครัง้ คราวหรื อตามวันที่กาหนด
“เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรี ตาบลศรี โพธิ์เงิน
“เจ้ าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้ าพนักงานซึง่ ได้ รับการแต่งตังจาก
้
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงสาธารณสุขให้ ปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
“ผู้ได้ รับแต่งตังจากเจ้
้
าพนักงานท้ องถิ่น” หมายความว่า ข้ าราชการหรื อพนักงานส่วนท้ องถิ่น
ซึง่ ได้ รับแต่งตังจากเจ้
้
าพนักงานท้ องถิ่นให้ ปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ในเขตอานาจ
ของเทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงิน
“สิ่งปฏิกลู ” หมายความว่า อุจจาระหรื อปั สสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใดซึง่ เป็ นสิ่ง
โสโครกหรื อมีกลิ่นเหม็น
“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้ า เศษอาหาร เศษสินค้ า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก
ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้ า มูลสัตว์หรื อซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี ้ยงสัตว์
หรื อที่อื่น และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื ้อ มูลฝอยที่เป็ นพิษหรื ออันตรายจากชุมชน
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้ าน เรื อน โรง ร้ าน แพ คลังสินค้ า สานักงาน หรื อสิ่งที่สร้ างขึ ้น
อย่างอื่นซึง่ บุคคลอาจเข้ าอยูห่ รื อเข้ าใช้ สอยได้
“ที่หรื อทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรื อทางซึง่ มิใช่เป็ นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ ประโยชน์หรื อใช้ สญ
ั จรได้
ข้ อ ๕ ผู้ใดจะจัดตังสถานที
้
่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรื อพื ้นที่ใดซึง่ มีพื ้นที่
เกินสองร้ อยตารางเมตรและมิใช่เป็ นการขายของในตลาดต้ องได้ รับใบอนุญาตจากเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นตามมาตรา
๕๖ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ถ้ าสถานที่ดงั กล่าวมีพื ้นที่ไม่เกินสองร้ อยตารางเมตรต้ องแจ้ ง
ต่อเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นเพื่อขอหนังสือรับรองการแจ้ งตามมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข
พ.ศ.๒๕๓๕ ก่อนการจัดตัง้
ข้ อ

๖ ความในข้ อ ๕ ไม่ใช้ บงั คับแก่การประกอบกิจการดังนี ้
(๑) การประกอบกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ

(๒) การขายของในตลาด
(๓) การจาหน่ายสินค้ าในที่หรื อทางสาธารณะ
(๓)
ข้ อ
๗ ผู้ได้ รับใบอนุญาตหรื อได้ รับหนังสือรับการแจ้ งให้ จดั ตังสถานที
้
่จาหน่ายอาหารหรื อสถานที่
สะสมอาหารต้ องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
๑) สถานที่จาหน่ายอาหาร
ก. ไม่ตงอยู
ั ้ ใ่ นพื ้นที่ที่จะเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ หรื อที่อื่นใด ซึง่ เจ้ าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่า
เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
ข. พื ้นทาด้ วยวัสดุถาวร ทาความสะอาดง่าย
ค. จัดให้ มีน ้าใช้ อย่างพอเพียง โดยมีคณ
ุ ภาพน ้าเทียบเท่าน ้าประปา
ง. ต้ องมีอา่ งล้ างมือใช้ การได้ ดี เพียงพอตามจานวนเกณฑ์ที่กาหนดในพระราชบัญญัตริ ักษา
ความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยของบ้ านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕
จ. ต้ องมีรางระบายน ้าเสียที่ถกู หลักสุขาภิบาล ผ่านบ่อดักเศษมูลฝอย บ่อดักไขมัน ก่อนระบาย
ลงสูท่ อ่ สาธารณะ
ฉ. จัดให้ มีแสงสว่าง และการระบายอากาศเพียงพอตามที่เจ้ าพนักงานสาธารณสุขแนะนา
ช. จัดให้ มีส้วมที่ถกู สุขลักษณะ และจานวนเพียงพอ
ซ. จัดให้ มีอปุ กรณ์ดบั เพลิง ติดตังในที
้ ่ที่สามารถหยิบใช้ ได้ ง่าย และต้ องมีการตรวจสอบทุกปี
ฌ. สถานที่รับประทานอาหาร/ที่ปรุงอาหาร สะอาดเป็ นระเบียบอยูเ่ สมอ
ญ. จัดให้ มีภาชนะอุปกรณ์ เครื่ องใช้ ตา่ ง ๆ ที่ถกู สุขลักษณะและเพียงพอตามคาแนะนาของ
เจ้ าพนักงานสาธารณสุข
ฎ. จัดให้ มีที่สาหรับทาความสะอาดอุปกรณ์ เครื่ องใช้ ตา่ ง ๆ ถูกสุขลักษณะและเพียงพอ
ตามคาแนะนาของเจ้ าพนักงานสาธารณสุข
ฏ. ปฏิบตั กิ ารอื่น ๆ ให้ ถกู ต้ องตามสุขลักษณะที่เจ้ าพนักงานสาธารณสุขแนะนาหรื อตามคาสัง่
เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
๒) สถานที่สะสมอาหาร
ก. ไม่ตงอยู
ั ้ ใ่ นพื ้นที่ที่จะเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ หรื อที่อื่นใด ซึง่ เจ้ าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่า
เป็ นอันตรายแก่สขุ ภาพ
ข. พื ้นทาด้ วยวัสดุถาวร ทาความสะอาดง่าย
ค. จัดให้ มีแสงสว่าง และการระบายอากาศเพียงพอ
ง. ต้ องมีรางระบายน ้าถูกสุขลักษณะ มีความลาดเอียง น ้าไหลสูท่ อ่ สาธารณะได้ สะดวก
จ. สถานที่สะสมอาหาร สะอาด มีความเป็ นระเบียบอยูเ่ สมอ

ฉ. ปฏิบตั กิ ารอื่น ๆ ให้ ถกู ต้ องตามสุขลักษณะที่เจ้ าพนักงานสาธารณสุขแนะนาหรื อตามคาสัง่
เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
(๔)
๓) สุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้จาหน่ายอาหาร หรื อผู้ชว่ ย
ก. ต้ องไม่ป่วยเป็ นโรคติดต่อ หรื อเป็ นพาหะนาโรคติดต่อที่ระบุไว้ ในพระราชบัญญัตโิ รคติดต่อ
พ.ศ.๒๕๒๓ รวมถึงโรคพยาธิ ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ
ข. ต้ องแต่งกายให้ สะอาดถูกต้ องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร และมีสขุ วิทยาส่วนบุคคลที่ดี
ในขณะสัมผัสอาหาร
ค. ผู้ประกอบการค้ าอาหารทุกคนมีใบรับรองแพทย์ตามหลักเกณฑ์การตรวจสุขภาพประจาปี
และผ่านการอบรมด้ านสุขาภิบาลอาหารที่เจ้ าหน้ าที่สว่ นท้ องถิ่นเป็ นผู้จดั
ง. ปฏิบตั กิ ารอื่น ๆ ให้ ถกู ต้ องตามสุขลักษณะที่เจ้ าพนักงานสาธารณสุขแนะนาหรื อตามคาสัง่
เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
ข้ อ
๘ ผู้ใดประสงค์จะขอจัดตังสถานที
้
่จาหน่ายอาหารหรื อสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรื อ
พื ้นที่ใดซึง่ มีพื ้นที่เกินสองร้ อยตารางเมตรและมิใช่เป็ นการขายของในตลาดจะต้ องยื่นคาขอรับใบอนุญาตตามแบบที่
กาหนดไว้ ท้ายเทศบัญญัตนิ ี ้ พร้ อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี ้
(๑) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / ข้ าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๒) สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
(๓) อื่นๆ ตามที่เทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงิน ประกาศกาหนด
ข้ อ ๙ เมื่อได้ รับคาขอรับใบอนุญาตหรื อคาขอต่ออายุใบอนุญาตให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นตรวจความ
ถูกต้ องและความสมบูรณ์ของคาขอ ถ้ าปรากฏว่าคาขอดังกล่าวไม่ถกู ต้ องหรื อไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรื อ
เงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในข้ อบัญญัตนิ ี ้ ให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นรวบรวมความไม่ถกู ต้ องหรื อความไม่สมบูรณ์นนทั
ั ้ งหมด
้
และแจ้ งให้ ผ้ ขู ออนุญาตแก้ ไขให้ ถกู ต้ องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจาเป็ นที่จะต้ องส่งคืนคาขอแก่ผ้ ขู อ
อนุญาต ก็ให้ สง่ คืนคาขอพร้ อมทังแจ้
้ งความไม่ถกู ต้ องหรื อความไม่สมบูรณ์ให้ ทราบภายในสิบห้ าวันนับแต่วนั ได้ รับ
คาขอ
เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นต้ องออกใบอนุญาตหรื อมีหนังสือแจ้ งคาสัง่ ไม่อนุญาตพร้ อมด้ วยเหตุผลให้ ผ้ ขู อ
อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วนั ได้ รับคาขอซึง่ มีรายละเอียดถูกต้ องหรื อครบถ้ วนตามที่กาหนดใน
เทศบัญญัตนิ ี ้
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็ นที่เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรื อยังไม่อาจมีคาสัง่ ไม่อนุญาตได้
ภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ ขยายเวลาออกไปได้ อีกไม่เกินสองครัง้ ครัง้ ละไม่เกินสิบห้ าวัน แต่ต้องมีหนังสือ

แจ้ งการขยายเวลาและเหตุจาเป็ นแต่ละครัง้ ให้ ผ้ ขู ออนุญาตทราบก่อนสิ ้นกาหนดเวลาตามวรรคสองหรื อตามที่ได้
ขยายเวลาไว้ แล้ วนัน้ แล้ วแต่กรณี

(๕)
ข้ อ ๑๐ ผู้ได้ รับอนุญาตต้ องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้ าวันนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือแจ้ งการ
อนุญาตจากเจ้ าพนักงานท้ องถิ่น หากไม่มารับภายในกาหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอนั สมควรให้ ถือว่าสละสิทธิ์
ข้ อ ๑๑ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ ตามเทศบัญญัตนิ ี ้ให้ มีอายุหนึง่ ปี นับแต่วนั ที่ออกใบอนุญาต
และให้ ใช้ ได้ เพียงในเขตอานาจของเทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงิน เท่านัน้
การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้ องยื่นคาขอก่อนใบอนุญาตสิ ้นอายุ เมื่อได้ ยื่นคาขอพร้ อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้ วให้ ประกอบกิจการต่อไปได้ จนกว่าเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นจะสัง่ ไม่ตอ่ อายุใบอนุญาต
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ ตอ่ อายุใบอนุญาตให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ตามข้ อ ๘ และข้ อ ๙ โดยอนุโลม
ข้ อ ๑๒ ผู้ได้ รับใบอนุญาตต้ องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กาหนดไว้ ท้าย
เทศบัญญัตนิ ี ้ในวันที่มารับใบอนุญาตสาหรับกรณีที่เป็ นการขอรับใบอนุญาตครัง้ แรก หรื อก่อนใบอนุญาตสิ ้นอายุ
สาหรับกรณีที่เป็ นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยงั ดาเนินกิจการนัน้ ถ้ ามิได้ เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่
กาหนด ให้ ชาระค่าปรับเพิ่มขึ ้นอีกร้ อยละยี่สิบของจานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระเว้ นแต่ผ้ ไู ด้ รับใบอนุญาตจะได้ บอก
เลิกการดาเนินกิจการนันก่
้ อนถึงกาหนดการเสียค่าธรรมเนียมครัง้ ต่อไป
ในกรณีที่ผ้ มู ีหน้ าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึง่ ค้ างชาระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครัง้ ให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นมีอานาจสัง่ ให้ ผ้ นู นหยุ
ั ้ ดการดาเนินกิจการไว้ จนกว่าจะได้ เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
จนครบจานวน
ข้ อ ๑๓ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตนิ ี ้ ให้ เป็ นรายได้ ของเทศบาลตาบล
ศรี โพธิ์เงิน
ข้ อ ๑๔ ผู้ได้ รับใบอนุญาตให้ เป็ นผู้ดาเนินกิจการตามเทศบัญญัตนิ ี ้จะพึงเรี ยกเก็บค่าบริการจาก
ผู้ใช้ บริการได้ ไม่เกินอัตราค่าบริการขันสู
้ งตามที่กาหนดไว้ ท้ายเทศบัญญัตนิ ี ้
ข้ อ ๑๕ ผู้ได้ รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตนิ ี ้ ต้ องแสดงใบอนุญาตไว้ โดยเปิ ดเผยและเห็นได้ ง่าย
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้ อ ๑๖ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาลาย หรื อชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ ผ้ ไู ด้ รับใบอนุญาตยื่น
คาขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้ าวันนับแต่วนั ที่ได้ ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลาย หรื อชารุด ตามแบบที่
กาหนดไว้ ท้ายเทศบัญญัตนิ ี ้

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขดังต่อไปนี ้

(๖)
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ ผ้ ยู ื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตนาสาเนาบันทึกการแจ้ ง
ความต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่แห่งท้ องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นประกอบด้ วย
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทาลาย หรื อชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ ผ้ ยู ื่นคาขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนาใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นประกอบด้ วย
ข้ อ ๑๗ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้ อบังคับนี ้ ไม่ปฏิบตั หิ รื อปฏิบตั ไิ ม่ถกู ต้ องตามบท
แห่งพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕ หรื อเทศบัญญัตินี ้ หรื อเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในใบอนุญาตในเรื่ องที่กาหนดไว้ เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่
ได้ รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี ้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นมีอานาจสัง่ พักใช้ ใบอนุญาตได้ ภายในเวลาที่เห็นสมควร
แต่ต้องไม่เกินสิบห้ าวัน
ข้ อ ๑๘ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นมีอานาจออกคาสัง่ เพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
(๑) ถูกสัง่ พักใช้ ใบอนุญาตตังแต่
้ สองครัง้ ขึ ้นไปและมีเหตุที่จะต้ องถูกสัง่ พักใช้ ใบอนุญาตอีก
(๒) ต้ องคาพิพากษาถึงที่สดุ ว่าได้ กระทาความผิดตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไม่ปฏิบตั หิ รื อปฏิบตั ไิ ม่ถกู ต้ องตามบทแห่งพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรื อเทศบัญญัตินี ้ หรื อเงื่อนไขที่ระบุไว้ ใน
ใบอนุญาตในเรื่ องที่กาหนดไว้ เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้ รับใบอนุญาตตาม เทศบัญญัตินี ้ และการไม่ปฏิบตั ิ
หรื อปฏิบตั ไิ ม่ถกู ต้ องนันก่
้ อให้ เกิดอันตรายอย่างร้ ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรื อมีผลกระทบต่อสภาวะ
ความเป็ นอยูท่ ี่เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน
ข้ อ ๑๙ คาสัง่ พักใช้ ใบอนุญาตและคาสัง่ เพิกถอนใบอนุญาต ให้ ทาเป็ นหนังสือแจ้ งให้ ผ้ รู ับใบอนุญาต
ทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรื อผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคาสัง่ ดังกล่าว ให้ สง่ คาสัง่ โดยทางไปรษณีย์ตอบ
รับ หรื อให้ ปิดคาสัง่ นันไว้
้ ในที่เปิ ดเผยเห็นได้ ง่าย ณ ภูมิลาเนาหรื อสานักทาการงานของผู้รับใบอนุญาต และให้ ถือว่า
ผู้รับใบอนุญาตนันได้
้ รับทราบคาสัง่ แล้ วตังแต่
้ เวลาที่คาสัง่ ไปถึง หรื อวันปิ ดคาสัง่ แล้ วแต่กรณี
ข้ อ ๒๐ ผู้ถกู สัง่ เพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสาหรับการประกอบกิจการที่ถกู เพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้ จนกว่าจะพ้ นกาหนดหนึง่ ปี นับแต่วนั ที่ถกู สัง่ เพิกถอนใบอนุญาต

ข้ อ
๒๑ ผู้ใดประสงค์จะขอจัดตังสถานที
้
่จาหน่ายอาหารหรื อสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรื อ
พื ้นที่ใดซึง่ มีพื ้นที่ไม่เกินสองร้ อยตารางเมตรและมิใช่เป็ นการขายของในตลาดจะต้ องแจ้ งต่อเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นตาม
แบบที่กาหนดไว้ ท้ายเทศบัญญัตนิ ี ้ พร้ อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี ้
(๑) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / ข้ าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๒) สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
(
๓) อื่นๆ ตามที่เทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงิน ประกาศกาหนด
(๗)
เมื่อเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นได้ รับแจ้ ง ให้ ออกใบรับแก่ผ้ แู จ้ งเพื่อใช้ เป็ นหลักฐานในการประกอบกิจการ
ตามที่แจ้ งได้ ชวั่ คราวในระหว่างเวลาที่เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นยังมิได้ ออกหนังสือรับรองการแจ้ ง
ให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นตรวจการแจ้ งให้ ถกู ต้ องตามแบบที่กาหนดใน
เทศบัญญัตนิ ี ้ตามวรรคหนึง่
ถ้ าการแจ้ งเป็ นไปโดยถูกต้ องให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้ งให้ ผ้ แู จ้ งภายในเจ็ดวันทาการ
นับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ ง
ในใบรับแจ้ งหรื อหนังสือรับรองการแจ้ ง เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นจะกาหนดเงื่อนไขให้ ผ้ แู จ้ งหรื อผู้ได้ รับ
หนังสือรับรองการแจ้ งปฏิบตั เิ ป็ นการเฉพาะรายก็ได้
ในกรณีที่การแจ้ งไม่ถกู ต้ องหรื อไม่สมบูรณ์ให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นแจ้ งให้ ผ้ แู จ้ งทราบภายในเจ็ดวัน
ทาการนับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ ง ถ้ าผู้แจ้ งไม่ดาเนินการแก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายในเจ็ดวันทาการนับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งจาก
เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น ให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นมีอานาจสัง่ ให้ การแจ้ งของผู้แจ้ งเป็ นอันสิ ้นผล แต่ถ้าผู้แจ้ งได้ ดาเนินการ
แก้ ไขภายในเวลาที่กาหนดแล้ ว ให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้ งให้ ผ้ แู จ้ งภายในเจ็ดวันทาการนับแต่
วันที่ได้ รับการแจ้ งซึง่ มีรายละเอียดถูกต้ องตามแบบที่กาหนดในเทศบัญญัตนิ ี ้ตามวรรคหนึง่
ข้ อ
๒๒ ผู้ได้ รับหนังสือรับรองการแจ้ งต้ องแสดงหนังสือรับรองการแจ้ งไว้ โดยเปิ ดเผยและเห็นได้ ง่าย
ณ สถานที่ดาเนินกิจการตลอดเวลาที่ดาเนินกิจการ
ข้ อ ๒๓ ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจ้ งสูญหาย ถูกทาลาย หรื อชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ ผ้ ไู ด้ รับ
หนังสือรับรองการแจ้ งยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ งภายในสิบห้ าวันนับแต่วนั ที่ได้ ทราบถึงการสูญหาย
ถูกทาลาย หรื อชารุด ตามแบบที่กาหนดไว้ ท้ายเทศบัญญัตนิ ี ้
การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ งให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
(๑) ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้ งสูญหาย ให้ ผ้ ยู ื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ งนา
สาเนาบันทึกการแจ้ งความต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่แห่งท้ องที่ที่หนังสือรับรองการแจ้ งสูญหายมาแสดงต่อ
เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นประกอบด้ วย
(๒) ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้ งถูกทาลาย หรื อชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ ผ้ ยู ื่นขอรับใบ
แทนหนังสือรับรองการแจ้ งนาใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นประกอบด้ วย

ข้ อ
๒๔ เมื่อผู้แจ้ งตามมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ประสงค์จะเลิกกิจการหรื อโอนการดาเนินกิจการให้ แก่บคุ คลอื่นให้ แจ้ งให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นทราบด้ วย

(๘)
ข้ อ
๒๕ ในกรณีที่ผ้ ดู าเนินกิจการใดดาเนินกิจการตามที่ระบุไว้ ในข้ อบัญญัตนิ ี ้โดยมิได้ แจ้ งต่อ
เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นตามมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และเคยได้ รับโทษตาม
พระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เพราะเหตุที่ฝ่าฝื นดาเนินกิจการโดยมิได้ แจ้ งต่อเจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
มาแล้ วครัง้ หนึง่ ยังฝ่ าฝื นดาเนินกิจการโดยมิได้ แจ้ งต่อเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นต่อไป ให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
มีอานาจสัง่ ให้ ผ้ นู นหยุ
ั ้ ดดาเนินการไว้ จนกว่าจะได้ ดาเนินการแจ้ งต่อเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นตามมาตรา ๔๘
แห่งพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ถ้ ายังฝ่ าฝื นอีกให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นมีอานาจสัง่ ห้ ามการดาเนิน
กิจการนันไว้
้ ตามเวลาที่กาหนดซึง่ ต้ องไม่เกินสอง ปี ก็ได้
ข้ อ
๒๖ การแจ้ งของเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นและคาสัง่ ของเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นให้ ทาเป็ นหนังสือแจ้ งให้
ผู้แจ้ งหรื อผู้ดาเนินการทราบในกรณีที่ไม่พบตัวหรื อไม่ยอมรับหนังสือให้ สง่ หนังสือการแจ้ งหรื อคาสัง่ โดยทางไปรษณีย์
ตอบรับหรื อปิ ดหนังสือนันไว้
้ ในที่เปิ ดเผยเห็นได้ ง่าย ณ ภูมิลาเนาหรื อสานักทาการงานของผู้ที่ต้องรับหนังสือและให้
ถือว่าผู้นนได้
ั ้ ทราบหนังสือดังกล่าวแล้ วตังแต่
้ เวลาที่หนังสือไปถึงหรื อวันปิ ดหนังสือ แล้ วแต่กรณี
ข้ อ ๒๗ ให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นมีอานาจแต่งตังข้
้ าราชการหรื อพนักงานส่วนท้ องถิ่นเพื่อให้ ปฏิบตั ิ
หน้ าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึง่ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตอานาจของเทศบาลตาบล
ศรี โพธิ์เงิน ในเรื่ องใดหรื อทุกเรื่ องก่อได้
ข้ อ ๒๘ ผู้ใดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ติ ามเทศบัญญัตนิ ี ้ต้ องระวางโทษตามที่กาหนดไว้ ในบทกาหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้ อ ๒๙ ให้ นายกเทศมนตรี ตาบลศรี โพธิ์เงิน เป็ นผู้รักษาการให้ เป็ นไปตามเทศบัญญัตนิ ี ้ และให้ มี
อานาจออกระเบียบ ประกาศ หรื อคาสัง่ เพื่อปฏิบตั กิ ารให้ เป็ นไปตามเทศบัญญัตนิ ี ้
ประกาศ คาสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ นั้นเมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิ ดเผย ณ สานักงานเทศบาลตาบล
ศรี โพธิ์ เงินให้ใช้บงั คับได้
ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
สิ ทธิราช บาเหน็ด
(นายสิ ทธิราช บาเหน็ด)
นายกเทศมนตรี ตาบลศรี โพธิ์ เงิน

(๙)
บัญชีอัตราค่ าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการแจ้ ง
สถานที่จาหน่ ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕

พื ้นที่ประกอบการ
พื ้นที่ประกอบการ
พื ้นที่ประกอบการ
พื ้นที่ประกอบการ
พื ้นที่ประกอบการ
พื ้นที่ประกอบการ

ไม่เกิน ๑๐ ตารางเมตร
ตังแต่
้ ๑๑ – ๒๕ ตารางเมตร
ตังแต่
้ ๒๖ –๕๐ ตารางเมตร
ตังแต่
้ ๕๑ – ๑๐๐ ตารางเมตร
ตังแต่
้ ๑๐๑ – ๒๐๐ ตารางเมตร

ค่าธรรมนียม
ฉบับละ(บาท)
๑๐๐
๒๐๐
๓๐๐
๔๐๐
๕๐๐

บัญชีอัตราค่ าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
การจัดตัง้ สถานที่จาหน่ ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร
ลาดับที่
๑
๒

พื ้นที่ประกอบการ
พื ้นที่ประกอบการ ตังแต่
้ ๒๐๐ – ๔๐๐ ตารางเมตร
พื ้นที่ประกอบการ ตังแต่
้ ๔๐๑ ตารางเมตรขึ ้นไป

ค่าธรรมนียม
ฉบับละ(บาท)
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐

แบบคาขอรับใบอนุญาต
เขียน

ที่ ……………………………………..

วันที่ ………. เดือน…………………..พ.ศ…………
ข้ าพเจ้ า ………………………………………..อายุ……………….. ปี สัญชาติ ……………………….
อยูบ่ ้ านเลขที่ ……………. หมูท่ ี่ ……….. ตรอก/ซอย …………………………. ถนน …………………………..
แขวง/ตาบล ………………………. เขต/อาเภอ ………..…………… เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต ……………….
…………………………………….. จังหวัด ………………………… หมายเลขโทรศัพท์ ……………………...
ขอยื่นคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
( ) สถานที่จาหน่ายอาหารหรื อสะสมอาหาร ประเภท …………………………………………
โดยมีพื ้นที่ประกอบการ ………………… ตารางเมตร
( ) กิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท ………………………………………………….
……………………. มีคนงาน …………. คน ใช้ เครื่ องจักรขนาด ………………. แรงม้ า
( ) กิจการตลาด ที่มีการจาหน่าย ………………….. ( เป็ นประจา/เป็ นครัง้ คราว/ตามวันนัด )
( ) กิจการจาหน่ายสินค้ าในที่ /ทางสาธารณสุข จาหน่ายสินค้ าประเภท ………………………
ณ บริเวณ ………………………………. โดยวิธีการ ……………………………………..
( ) กิจการรับทาการเก็บ ขนหรื อกาจัดสิ่งปฏิกลู มูลฝอยโดยทาเป็ นธุรกิจ ประเภท
 เก็บขนสิ่งปฏิกลู โดยมีแหล่งกาจัดที่ ……………………………………………….
 เก็บขนและกาจัดสิ่งปฏิกลู โดยมีระบบกาจัดอยูท่ ี่ .………………………………
 เก็บขนมูลฝอย โดยมีแหล่งกาจัดที่ ….………………………………………….
 เก็บขนและกาจัดมูลฝอย โดยมีแหล่งกาจัดที่ ……………………………………..
( ) กิจการอื่นๆ ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ได้ แก่.............. ………………………
...............................................................................................................................................................
ต่อ ( เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น ) ………………………………………… พร้ อมคาขอนี ้ ข้ าพเจ้ าได้ แนบหลักฐานและ
เอกสารมาด้ วย ดังนี ้คือ
1) สาเนาบัตรประจาตัว …………………………………….. ( ประชาชน/ข้ าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ )
2) สาเนาทะเบียนบ้ าน
3) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง คือ
3.1 .……………………………………………………………………………………
3.2 …………………………………………………………………………………….
4) ..……………………………………………………………………………………………..
5) …..…………………………………………………………………………………………..

( ด้ านหลังคาขอรับใบอนุญาต )
แผนผังแสดงที่ตงสถานประกอบกิ
ั้
จการโดยสังเขป

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อความในแบบคาขอใบอนุญาตนี ้เป็ นความจริงทุกประการ
( ลงชื่อ ) ………………………………. ผู้ขอรับใบอนุญาต
( ……………………………. )
ความเห็นของเจ้ าพนักงานสาธารณสุข
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
( ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกาหนดเงื่อนไขดังนี ้ …………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
( ) เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ ………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
( ลงชื่อ ) …………………………………. เจ้ าพนักงานสาธารณสุข
( ……………………………….. )
ตาแหน่ง ………………………………….. วันที่…../………/……..
คาสั่งของเจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
( ) อนุญาตให้ ประกอบกิจการได้
( ) ไม่อนุญาตให้ ประกอบกิจการ
( ลงชื่อ ) …………………………………. เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
( ……………………………….. )
ตาแหน่ง ………………………….. วันที่…../………/……..

แบบคาขอต่ ออายุใบอนุญาต
เขียนที่ ……………………………………..
วันที่ ………. เดือน…………………..พ.ศ…………
ข้ าพเจ้ า ………………………………………..อายุ……………….. ปี สัญชาติ ……………………….
อยูบ่ ้ านเลขที่ ……………. หมูท่ ี่ ……….. ตรอก/ซอย …………………………. ถนน …………………………..
แขวง/ตาบล ………………………. เขต/อาเภอ ………..…………… เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต ……………….
…………………………………….. จังหวัด ………………………… หมายเลขโทรศัพท์ ……………………...
ขอยื่นคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการประเภท ………………………………………………………
……………………………………………………………. ตามใบอนุญาตเล่มที่ ………. เลขที่ ………/………
ออกให้ เมื่อวันที่ ………. เดือน ………………… พ.ศ………ต่อ (เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น) ………………………..
พร้ อมคาขอนี ้ ข้ าพเจ้ าได้ แนบหลักฐานและเอกสารมาด้ วย ดังนี ้คือ
1) สาเนาบัตรประจาตัว …………..………….. ( ประชาชน/ข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ )
2) สาเนาทะเบียนบ้ าน
3) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง คือ
3.1 .……………………………………………………………………………………
3.2 …………………………………………………………………………………….
4) ..……………………………………………………………………………………………..
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อความในแบบคาขอใบอนุญาตนี ้เป็ นความจริงทุกประการ
( ลงชื่อ ) ………………………………. ผู้ขอรับใบอนุญาต
( ……………………………. )
ความเห็นของเจ้ าพนักงานสาธารณสุข
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
( ) เห็นสมควรอนุญาต
( ) เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ ……………………
………………………………………………………….
( ลงชื่อ ) ……………………. เจ้ าพนักงานสาธารณสุข
( ……………………………….. )
ตาแหน่ง …………………… วันที่…../………/……..

คาสั่งของเจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
( ) อนุญาต ให้ ประกอบกิจการได้
( ) ไม่อนุญาตให้ ประกอบกิจการ
( ลงชื่อ ) …………………….
( ……………………………….. )
ตาแหน่ง ……………………….
วันที่…../………/……..

แบบคาขอหนังสือรับรองการแจ้ ง
เลขที่ ………./…………

เขียนที่ ……………………………………
วันที่ ……… เดือน ………………..พ.ศ………….
ข้ าพเจ้ า………………………………………………………อายุ ………. ปี สัญชาติ………..อยู่
บ้ านเลขที่………. หมูท่ ี่ ……ตรอก/ซอย …………………………………….. ถนน .………………………..
ตาบล/แขวง ……………………… อาเภอ/เขต …………………จังหวัด …………….. โทรศัพท์ ..……………
ข้ อ 1) ขอยื่นคาขอหนังสือรับรองการแจ้ งเพื่อประกอบกิจการ ประเภท ….……………………………
………( สถานที่จาหน่าย/สะสมอาหาร ) ………ชื่อสถานประกอบการ……………..….. ตังอยู
้ บ่ ้ านเลขที่ ……..
หมูท่ ี่ …. ตรอก/ซอย …………….………... ถนน ……………………….ตาบล/แขวง ..……………………….
อาเภอ/เขต …………………………… เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต ……………………….………………………
จังหวัด ………………………. ต่อ ……………. ( เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น ) ………………………………
ข้ อ 2) ข้ าพเจ้ าจะปฏิบตั ติ ามข้ อกาหนดด้ านสุขลักษณะตาม ………………… ( เทศบัญญัติ/ข้ อบังคับ
สุขาภิบาล/ข้ อบังคับตาบล/ข้ อบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร ) ..………. พร้ อมคาขอนี ้ ได้ แนบหลักฐานและเอกสาร
มาด้ วยแล้ ว ดังนี ้คือ
2.1 สาเนาบัตรประจาตัว ………………………( ประชาชน/ข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ )
2.2 สาเนาทะเบียนบ้ าน
2.3 หลักฐานอื่น ๆ ……………………………………………………………………………..
3.1 …..………………..………………………………………………………………
3.2 ……………………………………………………………………………………
4) ………………………………………………………………………………………………
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อความในแบบคาขอหนังสือรับรองการแจ้ งนี ้เป็ นความจริงทุกประการ
( ลงชื่อ ) ……………………………. ผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้ ง
( ……………………………. )
ใบรับแจ้ ง
ข้ าพเจ้ า (นาย/นาง/นางสาว……………………………………ตาแหน่ง………………………. กลุม่
งาน/ฝ่ าย……………………..( กองอนามัยสิ่งแวดล้ อม เทศบาล ………./ สานักงานสุขาภิบาล…………/
สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบล…… /เขต……. ) ……………………… โทรศัพท์ ..………………………
ได้ รับคาขอหนังสือรับรองการแจ้ ง เลขที่ ……./…….. จาก (นาย/นาง/นางสาว ) ………………………………..
( ลงชื่อ ) ………………………………….
( ………………………………… )
ตาแหน่ง …………………………………

