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บันทกึหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างเทศบัญญัตเิทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงนิ เก่ียวกับพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
ของเทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงนิ  อ าเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย 

----------------------------------------- 
หลักการ 

 
 ตามพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ.๒๕๓๕ ได้ก าหนดให้อ านาจแก่ราชการสว่นท้องถ่ินในการตรา
ข้อก าหนดของท้องถ่ิน เร่ือง สขุลกัษณะของกิจการท่ีต้องควบคมุหรือก ากบัดแูล เพ่ือกิจการดงักลา่วให้ปฏิบตัหิรือ
ด าเนินกิจการเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ท่ีไมก่่อให้เกิดปัญหาด้านสาธารณสขุสิ่งแวดล้อม  หรืออาจเป็นอนัตรายตอ่
สขุภาพ ในพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ.๒๕๓๕ ได้บญัญตัไิว้ในหมวดตา่ง ๆ ดงันี  ้
 หมวด ๓ เร่ือง การจดัการสิ่งปฏิกลูและมลูฝอย  
 หมวด ๖ เร่ือง การควบคมุการเลีย้งหรือปลอ่ยสตัว์  
 หมวด ๗ เร่ือง กิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ  
 หมวด ๘ เร่ือง การควบคมุกิจการตลาด  
 หมวด ๙ เร่ือง สถานท่ีจ าหนา่ยอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  
 ประกอบกบักระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศจดัตัง้องค์การบริหาร สว่นต าบลศรีโพธ์ิเงินเป็นเทศบาลต าบล                
ศรีโพธ์ิเงิน ตัง้แตว่นัท่ี ๑ ตลุาคม ๒๕๕๔  โดยประกาศดงักลา่วก าหนดให้บรรดาข้อบญัญตัอิงค์การบริหารสว่นต าบล
ท่ีได้ใช้บงัคบัในเร่ืองใดอยูก่่อนแล้วคงใช้บงัคบัได้ตอ่ไปเป็นการชัว่คราว จนกวา่จะได้มีการตราเทศบญัญตัใินเร่ืองนัน้
ขึน้ใหม ่
 รวมถึงเพื่อปรับปรุงข้อบงัคบัต าบล ข้อบญัญตัอิงค์การบริหารสว่นต าบลท่ีได้ด าเนินการไปแล้ว ให้เหมาะสม
และสอดคล้องกบัสภาพของสงัคมปัจจบุนั  
 

เหตุผล 
 เพ่ือให้การดแูลปัญหาการสาธารณสขุสิ่งแวดล้อม ในเขตพืน้ท่ีเทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน เป็นไปตาม
พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ.๒๕๓๕ ให้ครบถ้วนถกูต้อง เพื่อประโยชน์แก่สขุภาพและพลานามยัของ
ประชาชนโดยสว่นร่วม ขณะเดียวกนัจะชว่ยให้เทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงินมีรายได้จากคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตเพิ่มขึน้
อีกทางหนึง่ด้วย 
 นายกเทศมนตรีต าบลศรีโพธ์ิเงิน จงึขอเสนอร่างเทศบญัญตัเิทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน  จ านวน ๕ ฉบบั                  
ท่ีได้ด าเนินการยกร่างปรับปรุงขึน้ใหม ่ ประกอบด้วย  
 ๑.เทศบญัญตัเิทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน เร่ือง การจดัการสิ่งปฏิกลูและมลูฝอย พ.ศ.๒๕๕๖  
 ๒.เทศบญัญตัเิทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน เร่ือง การควบคมุการเลีย้งสตัว์หรือปลอ่ยสตัว์  พ.ศ.๒๕๕๖ 



 
 
 

-๒- 
 
 
 ๓.เทศบญัญตัเิทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน เร่ือง  กิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ พ.ศ.๒๕๕๖ 
 ๔.เทศบญัญตัเิทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน เร่ือง การควบคมุกิจการตลาด พ.ศ.๒๕๕๖  
 ๕.เทศบญัญตัเิทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน เร่ือง สถานท่ีจ าหนา่ยอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.๒๕๕๖ 
 
   เพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน พิจารณาอนมุตัติอ่ไป 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ( ๑ ) 
เทศบัญญัตเิทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงนิ 

เร่ือง  สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 
พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

----------------------------------------------- 
  โดยท่ีเป็นการสมควรตราเทศบญัญตัเิทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน    วา่ด้วยสถานท่ีจ าหนา่ยอาหารและ
สถานท่ีสะสมอาหาร 
  อาศยัอ านาจตามความใน  มาตรา ๖๐  แหง่พระราชบญัญตัเิทศบาล พ .ศ. ๒๔๙๖  แก้ไขเพิ่มเตมิถึง 
(ฉบบัท่ี ๑๓ )   พ.ศ. ๒๕๕๒  ประกอบกบั  มาตรา  ๓๘  มาตรา  ๕๖  มาตรา  ๕๗  มาตรา  ๖๐  แหง่พระราชบญัญตัิ
การสาธารณสขุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อนัเป็นพระราชบญัญตัท่ีิมีบทบญัญตับิางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพ
ของบคุคลซึง่มาตรา ๒๙ ประกอบกบัมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ บญัญตัิ
ให้กระท าได้โดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญตัแิหง่กฎหมาย    เทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน โดยได้รับความเห็นชอบจาก
สภาเทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน  และผู้วา่ราชการจงัหวดัเชียงราย   จงึตราเทศบญัญตัไิว้ดงัตอ่ไปนี  ้
  ข้อ ๑ เทศบญัญตันีิเ้รียกวา่ “เทศบญัญตัิเทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน  เร่ือง สถานท่ีจ าหนา่ยอาหาร                 
และสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๖” 
  ข้อ ๒ เทศบญัญตันีิ ้ให้ใช้บงัคบัในเขตเทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน เม่ือได้ประกาศไว้ โดยเปิดเผย ณ 
ส านกังานเทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน แล้วเจ็ดวนั 
 
  ข้อ ๓ ให้ยกเลิก “ข้อ บญัญตัอิงค์การบริหารสว่นต าบลศรีโพธ์ิเงิน เร่ือง การควบคมุกิจการสถานท่ี
จ าหนา่ยอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๕๒ ”  โดยบรรดาเทศบญัญตั ิข้อบญัญตั ิข้อบงัคบั กฎ ระเบียบ 
และ ค าสัง่อ่ืนใดของเทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน ในสว่นท่ีได้ตราไว้แล้วในเทศบญัญตันีิ ้หรือซึง่ขดัหรือแย้งกบั                              
เทศบญัญตันีิ ้ให้ใช้เทศบญัญตันีิแ้ทน   
 

  ข้อ ๔ ในข้อบญัญตันีิ  ้
   “อาหาร” หมายความวา่ ของกินหรือเคร่ืองค า้จนุชีวิต ได้แก่  
    ( ๑) วตัถทุกุชนิดท่ีคนกิน ด่ืม อม หรือน าเข้าสูร่่างกายไมว่า่ด้วยวิธีใดๆ หรือในรูปลกัษณะ
ใดๆ แตไ่มร่วมถึงยา วตัถอุอกฤทธ์ิตอ่จิตและประสาท หรือยาเสพตดิให้โทษตามกฎหมายวา่ด้วยการนัน้ แล้วแตก่รณี  
    ( ๒) วตัถท่ีุมุง่หมายส าหรับใช้หรือใช้เป็นสว่นผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวตัถเุจือปน
อาหาร สี และเคร่ืองปรุงแตง่กลิ่นรส 
   “สถานท่ีจ าหนา่ยอาหาร” หมายความวา่ อาคาร สถานท่ีหรือบริเวณใดๆ ท่ีมิใชท่ี่หรือทาง
สาธารณะ ท่ีจดัไว้เพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนส าเร็จและจ าหนา่ยให้ผู้ ซือ้สามารถบริโภคได้ทนัที  
ทัง้นีไ้มว่า่จะเป็นการจ าหนา่ยโดยจดัให้มีบริเวณไว้ส าหรับการบริโภค ณ ท่ีนัน้ หรือน าไปบริโภคท่ีอ่ืนก็ตาม  



 
 

( ๒ ) 
 

   “สถานท่ีสะสมอาหาร” หมายความวา่ อาคาร สถานท่ีหรือบริเวณใดๆ ท่ีมิใชท่ี่หรือทาง
สาธารณะ ท่ีจดัไว้ส าหรับเก็บอาหารอนัมีสภาพเป็นของสดหรือของแห้งหรืออาหารในรูปลกัษณะอ่ืนใดซึง่ผู้ ซือ้ต้อง
น าไปท า ประกอบหรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลงั 
    “ตลาด” หมายความวา่ สถานท่ีซึง่ปกตจิดัไว้ให้ผู้ ค้าใช้เป็นท่ีชมุนมุเพ่ือจ าหนา่ยสินค้า
ประเภทสตัว์ เนือ้สตัว์ ผกั ผลไม้ หรืออาหารอนัมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือของเสียง่าย ทัง้นีไ้มว่า่
จะมีการจ าหนา่ยสินค้าประเภทอ่ืนด้วยหรือไมก็่ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึง่จดัไว้ส าหรับให้ผู้ ค้าใช้เป็นท่ี
ชมุนมุเพ่ือจ าหนา่ยสินค้าประเภทดงักลา่วเป็นประจ าหรือครัง้คราวหรือตามวนัท่ีก าหนด  
   “เจ้าพนกังานท้องถ่ิน” หมายความวา่ นายกเทศมนตรีต าบลศรีโพธ์ิเงิน 
   “เจ้าพนกังานสาธารณสขุ” หมายความวา่ เจ้าพนกังานซึง่ได้รับการแตง่ตัง้จาก 
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสขุให้ปฏิบตักิารตามพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ.๒๕๓๕ 
   “ผู้ ได้รับแตง่ตัง้จากเจ้าพนกังานท้องถ่ิน” หมายความวา่ ข้าราชการหรือพนกังานสว่นท้องถ่ิน
ซึง่ได้รับแตง่ตัง้จากเจ้าพนกังานท้องถ่ินให้ปฏิบตักิารตามพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ.๒๕๓๕ ในเขตอ านาจ
ของเทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน 
   “สิ่งปฏิกลู” หมายความวา่ อจุจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใดซึง่เป็นสิ่ง
โสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 
   “มลูฝอย” หมายความวา่ เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวตัถ ุถงุพลาสตกิ 
ภาชนะท่ีใสอ่าหาร เถ้า มลูสตัว์หรือซากสตัว์    รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเลีย้งสตัว์                    
หรือท่ีอ่ืน และหมายความรวมถึงมลูฝอยตดิเชือ้ มลูฝอยท่ีเป็นพิษหรืออนัตรายจากชมุชน  
   “อาคาร” หมายความวา่ ตกึ บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลงัสินค้า ส านกังาน หรือสิ่งท่ีสร้างขึน้
อยา่งอ่ืนซึง่บคุคลอาจเข้าอยูห่รือเข้าใช้สอยได้  
   “ท่ีหรือทางสาธารณะ”  หมายความวา่ สถานท่ีหรือทางซึง่มิใชเ่ป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สญัจรได้ 
 

  ข้อ ๕ ผู้ใดจะจดัตัง้สถานท่ีจ าหนา่ยอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพืน้ท่ีใดซึง่มีพืน้ท่ี
เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใชเ่ป็นการขายของในตลาดต้องได้รับใบอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถ่ินตามมาตรา 
๕๖ แหง่พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ.๒๕๓๕  ถ้าสถานท่ีดงักลา่วมีพืน้ท่ีไมเ่กินสองร้อยตารางเมตรต้องแจ้ง
ตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ินเพ่ือขอหนงัสือรับรองการแจ้งตามมาตรา ๔๘ แหง่พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ                  
พ.ศ.๒๕๓๕  ก่อนการจดัตัง้ 
 

   ข้อ ๖ ความในข้อ ๕ ไมใ่ช้บงัคบัแก่การประกอบกิจการดงันี  ้
(๑) การประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ  



(๒) การขายของในตลาด 
(๓) การจ าหนา่ยสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ 

( ๓ ) 
 
   ข้อ ๗ ผู้ ได้รับใบอนญุาตหรือได้รับหนงัสือรับการแจ้งให้จดัตัง้สถานท่ีจ าหนา่ยอาหารหรือสถานท่ี
สะสมอาหารต้องปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้  

๑) สถานท่ีจ าหนา่ยอาหาร 
ก. ไมต่ัง้อยูใ่นพืน้ท่ีท่ีจะเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ หรือท่ีอ่ืนใด ซึง่เจ้าพนกังานสาธารณสขุเห็นวา่

เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ 
ข. พืน้ท าด้วยวสัดถุาวร ท าความสะอาดง่าย 
ค. จดัให้มีน า้ใช้อยา่งพอเพียง โดยมีคณุภาพน า้เทียบเทา่น า้ประปา  
ง. ต้องมีอา่งล้างมือใช้การได้ดี เพียงพอตามจ านวนเกณฑ์ท่ีก าหนดในพระราชบญัญตัรัิกษา

ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕  
จ. ต้องมีรางระบายน า้เสียท่ีถกูหลกัสขุาภิบาล ผา่นบอ่ดกัเศษมลูฝอย บอ่ดกัไขมนั ก่อนระบาย

ลงสูท่อ่สาธารณะ 
ฉ. จดัให้มีแสงสวา่ง และการระบายอากาศเพียงพอตามท่ีเจ้าพนกังานสาธารณสขุแนะน า  
ช. จดัให้มีส้วมท่ีถกูสขุลกัษณะ และจ านวนเพียงพอ 
ซ. จดัให้มีอปุกรณ์ดบัเพลิง ตดิตัง้ในท่ีท่ีสามารถหยิบใช้ได้ง่าย และต้องมีการตรวจสอบทกุปี  
ฌ. สถานท่ีรับประทานอาหาร/ท่ีปรุงอาหาร สะอาดเป็นระเบียบอยูเ่สมอ  
ญ. จดัให้มีภาชนะอปุกรณ์ เคร่ืองใช้ตา่ง ๆ ท่ีถกูสขุลกัษณะและเพียงพอตามค าแนะน าของ          

เจ้าพนกังานสาธารณสขุ 
ฎ. จดัให้มีท่ีส าหรับท าความสะอาดอปุกรณ์ เคร่ืองใช้ตา่ง ๆ ถกูสขุลกัษณะและเพียงพอ                 

ตามค าแนะน าของเจ้าพนกังานสาธารณสขุ 
ฏ. ปฏิบตักิารอ่ืน ๆ ให้ถกูต้องตามสขุลกัษณะท่ีเจ้าพนกังานสาธารณสขุแนะน าหรือตามค าสัง่

เจ้าพนกังานท้องถ่ิน 
๒) สถานท่ีสะสมอาหาร 

ก. ไมต่ัง้อยูใ่นพืน้ท่ีท่ีจะเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ หรือท่ีอ่ืนใด ซึง่เจ้าพนกังานสาธารณสขุเห็นวา่
เป็นอนัตรายแก่สขุภาพ 

ข. พืน้ท าด้วยวสัดถุาวร ท าความสะอาดง่าย 
ค. จดัให้มีแสงสวา่ง และการระบายอากาศเพียงพอ 
ง. ต้องมีรางระบายน า้ถกูสขุลกัษณะ มีความลาดเอียง น า้ไหลสูท่อ่สาธารณะได้สะดวก  
จ. สถานท่ีสะสมอาหาร สะอาด มีความเป็นระเบียบอยูเ่สมอ  



ฉ. ปฏิบตักิารอ่ืน ๆ ให้ถกูต้องตามสขุลกัษณะท่ีเจ้าพนกังานสาธารณสขุแนะน าหรือตามค าสัง่
เจ้าพนกังานท้องถ่ิน 
 

( ๔ ) 
 

๓) สขุลกัษณะสว่นบคุคลของผู้จ าหนา่ยอาหาร หรือผู้ชว่ย  
ก. ต้องไมป่่วยเป็นโรคตดิตอ่ หรือเป็นพาหะน าโรคตดิตอ่ท่ีระบไุว้ในพระราชบญัญตัโิรคตดิตอ่ 

พ.ศ.๒๕๒๓ รวมถึงโรคพยาธิ ไวรัสตบัอกัเสบชนิดเอ  
ข. ต้องแตง่กายให้สะอาดถกูต้องตามหลกัสขุาภิบาลอาหาร และมีสขุวิทยาสว่นบคุคลท่ีดี 

ในขณะสมัผสัอาหาร 
ค. ผู้ประกอบการค้าอาหารทกุคนมีใบรับรองแพทย์ตามหลกัเกณฑ์การตรวจสขุภาพประจ าปี 

และผา่นการอบรมด้านสขุาภิบาลอาหารท่ีเจ้าหน้าท่ีสว่นท้องถ่ินเป็นผู้จดั  
ง. ปฏิบตักิารอ่ืน ๆ ให้ถกูต้องตามสขุลกัษณะท่ีเจ้าพนกังานสาธารณสขุแนะน าหรือตามค าสัง่

เจ้าพนกังานท้องถ่ิน 
 

  ข้อ ๘ ผู้ใดประสงค์จะขอจดัตัง้สถานท่ีจ าหนา่ยอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือ 
พืน้ท่ีใดซึง่มีพืน้ท่ีเกินสองร้อยตารางเมตรและมิใชเ่ป็นการขายของในตลาดจะต้องย่ืนค าขอรับใบอนญุาตตามแบบท่ี
ก าหนดไว้ท้ายเทศบญัญตันีิ ้พร้อมกบัเอกสารและหลกัฐานดงัตอ่ไปนี  ้
  (๑) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน / ข้าราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ  
  (๒) ส าเนาใบอนญุาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  
  (๓) อ่ืนๆ ตามท่ีเทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน ประกาศก าหนด 

    
  ข้อ ๙ เม่ือได้รับค าขอรับใบอนญุาตหรือค าขอตอ่อายใุบอนญุาตให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจความ
ถกูต้องและความสมบรูณ์ของค าขอ ถ้าปรากฏวา่ค าขอดงักลา่วไมถ่กูต้องหรือไมส่มบรูณ์ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ หรือ
เง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ในข้อบญัญตันีิ ้ให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินรวบรวมความไมถ่กูต้องหรือความไมส่มบรูณ์นัน้ทัง้หมด 
และแจ้งให้ผู้ขออนญุาตแก้ไขให้ถกูต้องและสมบรูณ์ในคราวเดียวกนั และในกรณีจ าเป็นท่ีจะต้องสง่คืนค าขอแก่ผู้ขอ
อนญุาต ก็ให้สง่คืนค าขอพร้อมทัง้แจ้งความไมถ่กูต้องหรือความไมส่มบรูณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวนันบัแตว่นัได้รับ  
ค าขอ 
  เจ้าพนกังานท้องถ่ินต้องออกใบอนญุาตหรือมีหนงัสือแจ้งค าสัง่ไมอ่นญุาตพร้อมด้วยเหตผุลให้ผู้ขอ
อนญุาตทราบภายในสามสิบวนันบัแตว่นัได้รับค าขอซึง่มีรายละเอียดถกูต้องหรือครบถ้วนตามท่ีก าหนดใน                      
เทศบญัญตันีิ ้
  ในกรณีท่ีมีเหตจุ าเป็นท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินไมอ่าจออกใบอนญุาตหรือยงัไมอ่าจมีค าสัง่ไมอ่นญุาตได้
ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไมเ่กินสองครัง้ ครัง้ละไมเ่กินสิบห้าวนั แตต้่องมีหนงัสือ



แจ้งการขยายเวลาและเหตจุ าเป็นแตล่ะครัง้ให้ผู้ขออนญุาตทราบก่อนสิน้ก าหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามท่ีได้
ขยายเวลาไว้แล้วนัน้ แล้วแตก่รณี 
 
 

( ๕ ) 
 
  ข้อ ๑๐ ผู้ได้รับอนญุาตต้องมารับใบอนญุาตภายในสิบห้าวนันบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือแจ้งการ
อนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถ่ิน หากไมม่ารับภายในก าหนดเวลาดงักลา่วโดยไมมี่เหตอุนัสมควรให้ถือวา่สละสิทธ์ิ  
 

  ข้อ ๑๑ บรรดาใบอนญุาตท่ีออกให้ตามเทศบญัญตันีิใ้ห้มีอายหุนึง่ปีนบัแตว่นัท่ีออกใบอนญุาต                       
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจของเทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน เทา่นัน้ 
   การขอตอ่อายใุบอนญุาตจะต้องย่ืนค าขอก่อนใบอนญุาตสิน้อาย ุเม่ือได้ย่ืนค าขอพร้อมกบัเสีย
คา่ธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการตอ่ไปได้จนกวา่เจ้าพนกังานท้องถ่ินจะสัง่ไมต่อ่อายใุบอนญุาต  
   การขอตอ่อายใุบอนญุาตและการอนญุาตให้ตอ่อายใุบอนญุาตให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ       
และเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ตามข้อ ๘ และข้อ ๙ โดยอนโุลม 
 

  ข้อ ๑๒ ผู้ได้รับใบอนญุาตต้องเสียคา่ธรรมเนียมการออกใบอนญุาตตามอตัราท่ีก าหนดไว้ท้าย                  
เทศบญัญตันีิใ้นวนัท่ีมารับใบอนญุาตส าหรับกรณีท่ีเป็นการขอรับใบอนญุาตครัง้แรก หรือก่อนใบอนญุาตสิน้อายุ
ส าหรับกรณีท่ีเป็นการขอตอ่อายใุบอนญุาตตลอดเวลาท่ียงัด าเนินกิจการนัน้ ถ้ามิได้เสียคา่ธรรมเนียมภายในเวลาท่ี
ก าหนด ให้ช าระคา่ปรับเพิ่มขึน้อีกร้อยละย่ีสิบของจ านวนคา่ธรรมเนียมท่ีค้างช าระเว้นแตผู่้ ได้รับใบอนญุาตจะได้บอก
เลิกการด าเนินกิจการนัน้ก่อนถึงก าหนดการเสียคา่ธรรมเนียมครัง้ตอ่ไป  
  ในกรณีท่ีผู้ มีหน้าท่ีต้องเสียคา่ธรรมเนียมตามวรรคหนึง่ค้างช าระคา่ธรรมเนียมตดิตอ่กนัเกินกวา่                       
สองครัง้ ให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินมีอ านาจสัง่ให้ผู้นัน้หยดุการด าเนินกิจการไว้จนกวา่จะได้เสียคา่ธรรมเนียมและคา่ปรับ
จนครบจ านวน 
 

  ข้อ ๑๓ บรรดาคา่ธรรมเนียมและคา่ปรับตามเทศบญัญตันีิ ้  ให้เป็นรายได้ของเทศบาลต าบล                           
ศรีโพธ์ิเงิน 
 

  ข้อ ๑๔ ผู้ได้รับใบอนญุาตให้เป็นผู้ด าเนินกิจการตามเทศบญัญตันีิจ้ะพงึเรียกเก็บคา่บริการจาก
ผู้ใช้บริการได้ไมเ่กินอตัราคา่บริการขัน้สงูตามท่ีก าหนดไว้ท้ายเทศบญัญตันีิ ้
 

  ข้อ ๑๕ ผู้ได้รับใบอนญุาตตามเทศบญัญตันีิ ้ต้องแสดงใบอนญุาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย                  
ณ สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ  
  ข้อ ๑๖ ในกรณีท่ีใบอนญุาตสญูหาย ถกูท าลาย หรือช ารุดในสาระท่ีส าคญั ให้ผู้ ได้รับใบอนญุาตย่ืน
ค าขอรับใบแทนใบอนญุาตภายในสิบห้าวนันบัแตว่นัท่ีได้ทราบถึงการสญูหาย ถกูท าลาย หรือช ารุด ตามแบบท่ี
ก าหนดไว้ท้ายเทศบญัญตันีิ ้



   การขอรับใบแทนใบอนญุาตและการออกใบแทนใบอนญุาตให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์  วิธีการ                
และเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้
 
 

( ๖ ) 
 
   (๑) ในกรณีใบอนญุาตสญูหาย ให้ผู้ ย่ืนค าขอรับใบแทนใบอนญุาตน าส าเนาบนัทกึการแจ้ง
ความตอ่พนกังานเจ้าหน้าท่ีแหง่ท้องท่ีท่ีใบอนญุาตสญูหายมาแสดงตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ินประกอบด้วย  
   (๒) ในกรณีใบอนญุาตถกูท าลาย หรือช ารุดในสาระท่ีส าคญั ให้ผู้ ย่ืนค าขอรับใบแทน
ใบอนญุาตน าใบอนญุาตเดมิเทา่ท่ีเหลืออยู ่มาแสดงตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ินประกอบด้วย  
 

  ข้อ ๑๗ ในกรณีท่ีปรากฏวา่ผู้ รับใบอนญุาตตามข้อบงัคบันี ้ไมป่ฏิบตัหิรือปฏิบตัไิมถ่กูต้องตามบท
แหง่พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. 
๒๕๓๕ หรือเทศบญัญตัินี ้หรือเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในใบอนญุาตในเร่ืองท่ีก าหนดไว้เก่ียวกบัการประกอบกิจการตามท่ี
ได้รับใบอนญุาตตามเทศบญัญตัินี ้เจ้าพนกังานท้องถ่ินมีอ านาจสัง่พกัใช้ใบอนญุาตได้ภายในเวลาท่ีเห็นสมควร  
แตต้่องไมเ่กินสิบห้าวนั 
 

  ข้อ ๑๘ เจ้าพนกังานท้องถ่ินมีอ านาจออกค าสัง่เพิกถอนใบอนญุาตเม่ือปรากฏวา่ผู้ รับใบอนญุาต  
   (๑) ถกูสัง่พกัใช้ใบอนญุาตตัง้แตส่องครัง้ขึน้ไปและมีเหตท่ีุจะต้องถกูสัง่พกัใช้ใบอนญุาตอีก  
   (๒) ต้องค าพิพากษาถึงท่ีสดุวา่ได้กระท าความผิดตามพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ    
พ.ศ. ๒๕๓๕ 
   (๓) ไมป่ฏิบตัหิรือปฏิบตัไิมถ่กูต้องตามบทแหง่พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบญัญตัินี ้หรือเง่ือนไขท่ีระบไุว้ใน
ใบอนญุาตในเร่ืองท่ีก าหนดไว้เก่ียวกบัการประกอบกิจการตามท่ีได้รับใบอนญุาตตาม เทศบญัญตัินี ้และการไมป่ฏิบตัิ
หรือปฏิบตัไิมถ่กูต้องนัน้ก่อให้เกิดอนัตรายอยา่งร้ายแรงตอ่สขุภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบตอ่สภาวะ                    
ความเป็นอยูท่ี่เหมาะสมกบัการด ารงชีพของประชาชน 
 

  ข้อ ๑๙ ค าสัง่พกัใช้ใบอนญุาตและค าสัง่เพิกถอนใบอนญุาต ให้ท าเป็นหนงัสือแจ้งให้ผู้ รับใบอนญุาต
ทราบ  ในกรณีท่ีไมพ่บผู้ รับใบอนญุาต หรือผู้ รับใบอนญุาตไมย่อมรับค าสัง่ดงักลา่ว ให้สง่ค าสัง่โดยทางไปรษณีย์ตอบ
รับ หรือให้ปิดค าสัง่นัน้ไว้ในท่ีเปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภมูิล าเนาหรือส านกัท าการงานของผู้ รับใบอนญุาต  และให้ถือวา่
ผู้ รับใบอนญุาตนัน้ได้รับทราบค าสัง่แล้วตัง้แตเ่วลาท่ีค าสัง่ไปถึง หรือวนัปิดค าสัง่ แล้วแตก่รณี  
  ข้อ ๒๐ ผู้ถกูสัง่เพิกถอนใบอนญุาตจะขอรับใบอนญุาตส าหรับการประกอบกิจการท่ีถกูเพิกถอน
ใบอนญุาตอีกไมไ่ด้จนกวา่จะพ้นก าหนดหนึง่ปีนบัแตว่นัท่ีถกูสัง่เพิกถอนใบอนญุาต  



  ข้อ ๒๑ ผู้ใดประสงค์จะขอจดัตัง้สถานท่ีจ าหนา่ยอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือ 
พืน้ท่ีใดซึง่มีพืน้ท่ีไมเ่กินสองร้อยตารางเมตรและมิใชเ่ป็นการขายของในตลาดจะต้องแจ้งตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ินตาม
แบบท่ีก าหนดไว้ท้ายเทศบญัญตันีิ ้พร้อมกบัเอกสารและหลกัฐานดงัตอ่ไปนี  ้
  (๑) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน / ข้าราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ  
  (๒) ส าเนาใบอนญุาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  
   ( ๓) อ่ืนๆ ตามท่ีเทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน ประกาศก าหนด 

( ๗ ) 
 

   เม่ือเจ้าพนกังานท้องถ่ินได้รับแจ้ง ให้ออกใบรับแก่ผู้แจ้งเพ่ือใช้เป็นหลกัฐานในการประกอบกิจการ
ตามท่ีแจ้งได้ชัว่คราวในระหวา่งเวลาท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินยงัมิได้ออกหนงัสือรับรองการแจ้ง  
   ให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจการแจ้งให้ถกูต้องตามแบบท่ีก าหนดใน เทศบญัญตันีิต้ามวรรคหนึง่               
ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยถกูต้องให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินออกหนงัสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้งภายในเจ็ดวนัท าการ                         
นบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้ง 
   ในใบรับแจ้งหรือหนงัสือรับรองการแจ้ง เจ้าพนกังานท้องถ่ินจะก าหนดเง่ือนไขให้ผู้แจ้งหรือผู้ได้รับ
หนงัสือรับรองการแจ้งปฏิบตัเิป็นการเฉพาะรายก็ได้ 
   ในกรณีท่ีการแจ้งไมถ่กูต้องหรือไมส่มบรูณ์ให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินแจ้งให้ผู้แจ้งทราบภายในเจ็ดวนั              
ท าการนบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้ง ถ้าผู้แจ้งไมด่ าเนินการแก้ไขให้ถกูต้องภายในเจ็ดวนัท าการนบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งจาก                     
เจ้าพนกังานท้องถ่ิน ให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินมีอ านาจสัง่ให้การแจ้งของผู้แจ้งเป็นอนัสิน้ผล แตถ้่าผู้แจ้งได้ด าเนินการ
แก้ไขภายในเวลาท่ีก าหนดแล้ว ให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินออกหนงัสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้งภายในเจ็ดวนัท าการนบัแต่
วนัท่ีได้รับการแจ้งซึง่มีรายละเอียดถกูต้องตามแบบท่ีก าหนดในเทศบญัญตันีิต้ามวรรคหนึง่ 
 

   ข้อ ๒๒ ผู้ได้รับหนงัสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนงัสือรับรองการแจ้งไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย 
ณ สถานท่ีด าเนินกิจการตลอดเวลาท่ีด าเนินกิจการ  
 

  ข้อ ๒๓ ในกรณีท่ีหนงัสือรับรองการแจ้งสญูหาย ถกูท าลาย หรือช ารุดในสาระท่ีส าคญั ให้ผู้ ได้รับ
หนงัสือรับรองการแจ้งย่ืนขอรับใบแทนหนงัสือรับรองการแจ้งภายในสิบห้าวนันบัแตว่นัท่ีได้ทราบถึงการสญูหาย                    
ถกูท าลาย หรือช ารุด ตามแบบท่ีก าหนดไว้ท้ายเทศบญัญตันีิ ้
   การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนงัสือรับรองการแจ้งให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์  วิธีการ                
และเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้
   (๑) ในกรณีหนงัสือรับรองการแจ้งสญูหาย ให้ผู้ ย่ืนขอรับใบแทนหนงัสือรับรองการแจ้งน า
ส าเนาบนัทกึการแจ้งความตอ่พนกังานเจ้าหน้าท่ีแหง่ท้องท่ีท่ีหนงัสือรับรองการแจ้งสญูหายมาแสดงตอ่ 
เจ้าพนกังานท้องถ่ินประกอบด้วย 
   (๒) ในกรณีหนงัสือรับรองการแจ้งถกูท าลาย หรือช ารุดในสาระท่ีส าคญั ให้ผู้ ย่ืนขอรับใบ
แทนหนงัสือรับรองการแจ้งน าใบอนญุาตเดมิเทา่ท่ีเหลืออยู ่มาแสดงตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ินประกอบด้วย  
 



   ข้อ ๒๔ เม่ือผู้แจ้งตามมาตรา ๔๘ แหง่พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ  พ.ศ. ๒๕๓๕                          
ประสงค์จะเลิกกิจการหรือโอนการด าเนินกิจการให้แก่บคุคลอ่ืนให้แจ้งให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินทราบด้วย  
 
 
 
 
 

( ๘ ) 
 

   ข้อ ๒๕ ในกรณีท่ีผู้ด าเนินกิจการใดด าเนินกิจการตามท่ีระบไุว้ในข้อบญัญตันีิโ้ดยมิได้แจ้งตอ่ 
เจ้าพนกังานท้องถ่ินตามมาตรา ๔๘ แหง่พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ.๒๕๓๕  และเคยได้รับโทษตาม
พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕  เพราะเหตท่ีุฝ่าฝืนด าเนินกิจการโดยมิได้แจ้งตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ิน
มาแล้วครัง้หนึง่ ยงัฝ่าฝืนด าเนินกิจการโดยมิได้แจ้งตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ินตอ่ไป ให้เจ้าพนกังานท้องถ่ิน  
มีอ านาจสัง่ให้ผู้นัน้หยดุด าเนินการไว้จนกวา่จะได้ด าเนินการแจ้งตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ินตามมาตรา ๔๘                          
แหง่พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ถ้ายงัฝ่าฝืนอีกให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินมีอ านาจสัง่ห้ามการด าเนิน
กิจการนัน้ไว้ตามเวลาท่ีก าหนดซึง่ต้องไมเ่กินสอง ปีก็ได้  
 

   ข้อ ๒๖ การแจ้งของเจ้าพนกังานท้องถ่ินและค าสัง่ของเจ้าพนกังานท้องถ่ินให้ท าเป็นหนงัสือแจ้งให้            
ผู้แจ้งหรือผู้ด าเนินการทราบในกรณีท่ีไมพ่บตวัหรือไมย่อมรับหนงัสือให้สง่หนงัสือการแจ้งหรือค าสัง่โดยทางไปรษณีย์
ตอบรับหรือปิดหนงัสือนัน้ไว้ในท่ีเปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภมูิล าเนาหรือส านกัท าการงานของผู้ ท่ีต้องรับหนงัสือและให้
ถือวา่ผู้นัน้ได้ทราบหนงัสือดงักลา่วแล้วตัง้แตเ่วลาท่ีหนงัสือไปถึงหรือวนัปิดหนงัสือ แล้วแตก่รณี  

              ข้อ ๒๗ ให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินมีอ านาจแตง่ตัง้ข้าราชการหรือพนกังานสว่นท้องถ่ินเพ่ือให้ปฏิบตัิ
หน้าท่ีตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึง่แหง่พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตอ านาจของเทศบาลต าบล
ศรีโพธ์ิเงิน ในเร่ืองใดหรือทกุเร่ืองก่อได้ 
  ข้อ ๒๘ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัติามเทศบญัญตันีิต้้องระวางโทษตามท่ีก าหนดไว้ในบทก าหนดโทษ
แหง่พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  ข้อ ๒๙  ให้นายกเทศมนตรีต าบลศรีโพธ์ิเงิน เป็นผู้ รักษาการให้เป็นไปตามเทศบญัญตันีิ ้และให้มี
อ านาจออกระเบียบ ประกาศ  หรือค าสัง่เพ่ือปฏิบตักิารให้เป็นไปตามเทศบญัญตันีิ  ้

             ประกาศ ค าสั่ง ระเบียบ ขอ้บงัคบั นั้นเม่ือไดป้ระกาศไวโ้ดยเปิดเผย ณ ส านกังานเทศบาลต าบล           
ศรีโพธ์ิเงินใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 

        ประกาศ  ณ  วนัท่ี   ๘ ตุลาคม  ๒๕๕๖   

   สิทธิราช  บ าเหน็ด 

               (นายสิทธิราช  บ าเหน็ด) 
                 นายกเทศมนตรีต าบลศรีโพธ์ิเงิน 



(๙) 
 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการแจ้ง 
สถานที่จ าหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร 

 
ล าดบัท่ี พืน้ท่ีประกอบการ คา่ธรรมนียม 

ฉบบัละ(บาท) 
๑ พืน้ท่ีประกอบการ  ไมเ่กิน  ๑๐  ตารางเมตร ๑๐๐ 
๒ พืน้ท่ีประกอบการ  ตัง้แต ่ ๑๑ – ๒๕ ตารางเมตร ๒๐๐ 
๓ พืน้ท่ีประกอบการ  ตัง้แต ่ ๒๖ –๕๐  ตารางเมตร ๓๐๐ 
๔ พืน้ท่ีประกอบการ  ตัง้แต ่ ๕๑ – ๑๐๐ ตารางเมตร ๔๐๐ 
๕ พืน้ท่ีประกอบการ  ตัง้แต ่ ๑๐๑ – ๒๐๐ ตารางเมตร ๕๐๐ 

 
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 

การจัดตัง้สถานที่จ าหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร 
 

ล าดบัท่ี พืน้ท่ีประกอบการ คา่ธรรมนียม 
ฉบบัละ(บาท) 

๑ พืน้ท่ีประกอบการ  ตัง้แต ่ ๒๐๐ – ๔๐๐ ตารางเมตร ๑,๐๐๐ 
๒ พืน้ท่ีประกอบการ  ตัง้แต ่ ๔๐๑  ตารางเมตรขึน้ไป  ๑,๕๐๐ 

 



 

เขียน ท่ี …………………………………….. 

       วนัท่ี ………. เดือน…………………..พ.ศ………… 
 ข้าพเจ้า ………………………………………..อาย…ุ…………….. ปี  สญัชาต ิ………………………. 
อยูบ้่านเลขท่ี ……………. หมูท่ี่ ……….. ตรอก/ซอย …………………………. ถนน ………………………….. 
แขวง/ต าบล ………………………. เขต/อ าเภอ ………..…………… เทศบาล/สขุาภิบาล/อบต ………………. 
…………………………………….. จงัหวดั ………………………… หมายเลขโทรศพัท์ ……………………... 
 ขอย่ืนค าขอรับใบอนญุาตประกอบกิจการ  
  (  )  สถานท่ีจ าหนา่ยอาหารหรือสะสมอาหาร ประเภท ………………………………………… 
         โดยมีพืน้ท่ีประกอบการ …………………  ตารางเมตร 
  (  )  กิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ  ประเภท …………………………………………………. 
         ……………………. มีคนงาน …………. คน ใช้เคร่ืองจกัรขนาด ……………….  แรงม้า 
  (  )  กิจการตลาด ท่ีมีการจ าหนา่ย ………………….. ( เป็นประจ า/เป็นครัง้คราว/ตามวนันดั ) 
  (  )  กิจการจ าหนา่ยสินค้าในท่ี/ทางสาธารณสขุ  จ าหนา่ยสินค้าประเภท ……………………… 
         ณ บริเวณ ………………………………. โดยวิธีการ …………………………………….. 
  (  )  กิจการรับท าการเก็บ   ขนหรือก าจดัสิ่งปฏิกลูมลูฝอยโดยท าเป็นธุรกิจ    ประเภท  

      เก็บขนสิ่งปฏิกลูโดยมีแหลง่ก าจดัท่ี ………………………………………………. 

                                  เก็บขนและก าจดัสิ่งปฏิกลู โดยมีระบบก าจดัอยูท่ี่  .……………………………… 

   เก็บขนมลูฝอย  โดยมีแหลง่ก าจดัท่ี   ….…………………………………………. 

   เก็บขนและก าจดัมลูฝอย โดยมีแหลง่ก าจดัท่ี …………………………………….. 
  (  )  กิจการอ่ืนๆ ตาม พรบ.การสาธารณสขุ พ.ศ.2535 ได้แก่.............. ……………………… 
...............................................................................................................................................................  
ตอ่  ( เจ้าพนกังานท้องถ่ิน ) ………………………………………… พร้อมค าขอนี ้ ข้าพเจ้าได้แนบหลกัฐานและ
เอกสารมาด้วย  ดงันีคื้อ 
  1)  ส าเนาบตัรประจ าตวั …………………………………….. ( ประชาชน/ข้าราชการ/พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ ) 
  2)  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  3)  หลกัฐานการอนญุาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  คือ  
   3.1  .…………………………………………………………………………………… 
   3.2  ……………………………………………………………………………………. 
  4)  ..…………………………………………………………………………………………….. 
  5)  …..………………………………………………………………………………………….. 

 

แบบค าขอรับใบอนุญาต 



              ( ด้านหลงัค าขอรับใบอนญุาต ) 
 

                                       แผนผงัแสดงท่ีตัง้สถานประกอบกิจการโดยสงัเขป  

 

   ข้าพเจ้าขอรับรองวา่   ข้อความในแบบค าขอใบอนญุาตนีเ้ป็นความจริงทกุประการ  
 

      ( ลงช่ือ ) ………………………………. ผู้ขอรับใบอนญุาต 
       ( ……………………………. ) 
 

ความเหน็ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
  (  )   เห็นสมควรอนญุาต  และควรก าหนดเง่ือนไขดงันี ้………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
  (  )   เห็นควรไมอ่นญุาต  เพราะ ……………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

     ( ลงช่ือ ) …………………………………. เจ้าพนกังานสาธารณสขุ 
      ( ……………………………….. ) 
     ต าแหนง่ ………………………………….. วนัท่ี…../………/…….. 
 

ค าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
             (   )    อนญุาตให้ประกอบกิจการได้ 
             (   )   ไมอ่นญุาตให้ประกอบกิจการ 
                                                        ( ลงช่ือ ) …………………………………. เจ้าพนกังานท้องถ่ิน 
            ( ……………………………….. ) 
             ต าแหนง่ ………………………….. วนัท่ี…../………/…….. 
 



 

 แบบค าขอต่ออายุใบอนุญาต 

 
        เขียนท่ี …………………………………….. 
       วนัท่ี ………. เดือน…………………..พ.ศ………… 
 ข้าพเจ้า ………………………………………..อาย…ุ…………….. ปี  สญัชาต ิ………………………. 
อยูบ้่านเลขท่ี ……………. หมูท่ี่ ……….. ตรอก/ซอย …………………………. ถนน ………………………….. 
แขวง/ต าบล ………………………. เขต/อ าเภอ ………..…………… เทศบาล/สขุาภิบาล/อบต ………………. 
…………………………………….. จงัหวดั ………………………… หมายเลขโทรศพัท์ ……………………... 
 ขอย่ืนค าขอรับใบอนญุาตประกอบกิจการประเภท ……………………………………………………… 
…………………………………………………………….  ตามใบอนญุาตเลม่ท่ี ………. เลขท่ี ………/……… 
ออกให้เม่ือวนัท่ี ………. เดือน ………………… พ.ศ………ตอ่ (เจ้าพนกังานท้องถ่ิน) ……………………….. 

พร้อมค าขอนี ้ ข้าพเจ้าได้แนบหลกัฐานและเอกสารมาด้วย  ดงันีคื้อ  
  1)  ส าเนาบตัรประจ าตวั …………..………….. ( ประชาชน/ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ ) 
  2)  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  3)  หลกัฐานการอนญุาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  คือ  
   3.1  .…………………………………………………………………………………… 
   3.2  ……………………………………………………………………………………. 
  4)  ..…………………………………………………………………………………………….. 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองวา่   ข้อความในแบบค าขอใบอนญุาตนีเ้ป็นความจริงทกุประการ  
 

      ( ลงช่ือ ) ………………………………. ผู้ขอรับใบอนญุาต 
       ( ……………………………. ) 
 

ความเหน็ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
 จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
    (  )   เห็นสมควรอนญุาต   
    (  )   เห็นควรไมอ่นญุาต  เพราะ  …………………… 
…………………………………………………………. 
( ลงช่ือ ) ……………………. เจ้าพนกังานสาธารณสขุ 
     ( ……………………………….. ) 
   ต าแหนง่ …………………… วนัท่ี…../………/…….. 
 

ค าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  
    (  )   อนญุาต  ให้ประกอบกิจการได้ 
    (  )   ไมอ่นญุาตให้ประกอบกิจการ 
              ( ลงช่ือ ) …………………….  
             ( ……………………………….. ) 
              ต าแหนง่ ………………………. 
              วนัท่ี…../………/…….. 
 

       



แบบค าขอหนังสือรับรองการแจ้ง 
 

เลขท่ี ………./…………      เขียนท่ี …………………………………… 
       วนัท่ี ……… เดือน ………………..พ.ศ…………. 
  ข้าพเจ้า………………………………………………………อาย ุ………. ปี สญัชาติ………..อยู่
บ้านเลขท่ี………. หมูท่ี่ ……ตรอก/ซอย …………………………………….. ถนน .……………………….. 
ต าบล/แขวง ……………………… อ าเภอ/เขต …………………จงัหวดั …………….. โทรศพัท์ ..…………… 
 ข้อ 1)  ขอย่ืนค าขอหนงัสือรับรองการแจ้งเพ่ือประกอบกิจการ  ประเภท ….…………………………… 
………( สถานท่ีจ าหนา่ย/สะสมอาหาร ) ………ช่ือสถานประกอบการ……………..….. ตัง้อยูบ้่านเลขท่ี…….. 
หมูท่ี่ …. ตรอก/ซอย …………….………... ถนน ……………………….ต าบล/แขวง  ..………………………. 
อ าเภอ/เขต …………………………… เทศบาล/สขุาภิบาล/อบต ……………………….………………………
จงัหวดั ………………………. ตอ่ …………….  ( เจ้าพนกังานท้องถ่ิน ) ……………………………… 
 ข้อ 2)  ข้าพเจ้าจะปฏิบตัติามข้อก าหนดด้านสขุลกัษณะตาม ………………… ( เทศบญัญตัิ/ข้อบงัคบั
สขุาภิบาล/ข้อบงัคบัต าบล/ข้อบญัญตักิรุงเทพมหานคร ) ..………. พร้อมค าขอนี ้ ได้แนบหลกัฐานและเอกสาร 
มาด้วยแล้ว ดงันีคื้อ 
  2.1  ส าเนาบตัรประจ าตวั………………………( ประชาชน/ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ ) 
  2.2  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  2.3  หลกัฐานอ่ืน ๆ …………………………………………………………………………….. 

3.1  …..………………..……………………………………………………………… 
3.2  …………………………………………………………………………………… 

  4)  ……………………………………………………………………………………………… 
 ข้าพเจ้าขอรับรองวา่  ข้อความในแบบค าขอหนงัสือรับรองการแจ้งนีเ้ป็นความจริงทกุประการ    

( ลงช่ือ ) ……………………………. ผู้ขอรับหนงัสือรับรองการแจ้ง 
                ( ……………………………. ) 

ใบรับแจ้ง 
 

  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว……………………………………ต าแหนง่………………………. กลุม่
งาน/ฝ่าย……………………..( กองอนามยัสิ่งแวดล้อม เทศบาล ………./ ส านกังานสขุาภิบาล…………/ 
ส านกังานองค์การบริหารสว่นต าบล…… /เขต……. ) ………………………  โทรศพัท์ ..……………………… 
ได้รับค าขอหนงัสือรับรองการแจ้ง เลขท่ี ……./…….. จาก (นาย/นาง/นางสาว ) ……………………………….. 

  ( ลงช่ือ ) …………………………………. 
                             ( ………………………………… ) 
       ต าแหนง่ …………………………………  
 


