-ร่าง-

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหัวไทร
เรื่อง
ควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ....

ของ
เทศบาลตำบลหัวไทร
อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
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-ร่าง56 ตัวอย่างร่า
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ ควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
พ.ศ. ....
..........................................................................
หลักการ
ยกเลิก เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหัวไทร ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๓
เหตุผล
โดยที่ ก ารดำเนิ น กิ จ การจำหน่ า ยสิ น ค้ า ในที่ ห รื อ ทางสาธารณะที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งด้ ว ยสุ ข ลั ก ษณะ
อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน และก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ประกอบกับเทศบาล
ตำบลหัวไทร ได้ประกาศบังคับใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหัวไทร ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๓ มาเป็นระยะเวลานาน ไม่เหมาะสม
กับสภาวการณ์ในปัจจุบัน สมควรกำหนดสุขลักษณะในการดำเนินกิจการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ดำเนินกิจการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ และอัตราค่าธรรมเนียมการออก
ใบอนุญาตให้ดำเนินกิจการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จึงตราเทศบัญญัตนิ ี้
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-ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหัวไทร ควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ....
ยกเลิก เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหัวไทร ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๓
--------------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรยกเลิก เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหัวไทร ออกตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๓
อาศั ย อำนาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ เทศบาล
พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับมาตรา ๔๓ มาตรา ๕๔ มาตรา
๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
เทศบาลตำบลหัวไทร โดยความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลหัวไทรและผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหัวไทร ควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่
หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ....”
ข้ อ ๒. เทศบั ญ ญั ติ นี้ ให้ ใช้ บั ง คั บ ในเขตเทศบาลตำบลหั ว ไทร เมื่ อ ได้ ป ระกาศโดยเปิ ด เผย
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหัวไทร แล้วเจ็ดวัน
ข้อ ๓. ให้ยกเลิก เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหัวไทร ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง การจำหน่ ายสิ น ค้าในที่ ห รือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๓ บรรดาเทศบัญ ญั ติ ข้อบั งคับ
ระเบียบ ประกาศหรือคำสั่งอื่นในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วก่อน ซึ่งขัดแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๔. ในเทศบัญญัตินี้
“สินค้า” หมายความว่า อาหารและสิ่งของอื่นที่มิใช่อาหาร
“ผู้จำหน่ายสินค้า” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
“อาหาร” หมายความว่า อาหารประเภทปรุงสำเร็จ และอาหารที่ ต้ องนำไปทำประกอบ
หรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง
“ผู้สัมผัสอาหาร” หมายความว่า บุคคลที่เ กี่ยวข้องกับอาหารตั้งแต่กระบวนการเตรียม ปรุง
ประกอบ จำหน่ายและเสิร์ฟอาหาร รวมถึงการล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์ ได้แก่ ผู้เตรียม ผู้ปรุง ผู้ประกอบ
ผู้เสิร์ฟ ผู้จำหน่ายอาหาร ผู้ล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เ ป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้
“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาลตำบลหัวไทร
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตำบลหัวไทร
“เจ้ า พนั ก งานสาธารณ สุ ข ” หมายความว่ า เจ้ า พนั ก งานซึ่ ง ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๕ ให้นายกเทศมนตรีตำบลหัวไทร เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มี
อำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
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หมวด ๑
บททั่วไป
..................................................
ข้อ ๖ ผู้ดำเนินกิจการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะต้องดำเนินการให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดตามเทศบัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

หมวด ๒
สุขลักษณะในการดำเนินกิจการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
..................................................
ข้อ ๗ ในการจำหน่ายสินค้าประเภทสิ่งของอื่นที่มิใช่อาหารโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าใน
ที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ ผู้จำหน่ายสินค้าจะต้องควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้จำหน่ายสินค้าและผู้ช่วยจำหน่ายสินค้าต้องแต่งกายสะอาดและสุภาพเรียบร้อย
(๒) แผงสำหรับวางสินค้า เช่น แคร่ แท่น โต๊ะ รถเข็น ต้องทำด้วยวัสดุที่แข็งแรง มีขนาดและ
ความสูงจากพื้นตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกำหนด
(๓) จัดวางสินค้า อุปกรณ์ประกอบในการจำหน่ายสินค้าและทรัพย์สินใด ๆ ให้เป็นระเบียบ
เรีย บร้ อยไม่ยื่ น ล้ ำบริ เวณที่กำหนด รวมทั้งตัว ผู้ จำหน่ ายสิ นค้าและผู้ ช่ว ยจำหน่ ายสิ นค้าต้องไม่ล้ ำลงมาใน
ผิวจราจร
(๔) ห้ ามจัดวางสิน ค้าที่จำหน่ายในลักษณะใด ๆ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคำแนะนำ
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกำหนด
(๕) รั ก ษาความสะอาดบริ เวณที่ จ ำหน่ า ยสิ น ค้ าอยู่ เสมอทั้ งในระหว่ า งที่ จ ำหน่ า ยสิ น ค้ า
และหลังจากเลิกทำการจำหน่ายสินค้า
(๖) จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะไว้ให้เพียงพอ และไม่ถ่ายเททิ้งลงใน
ท่อหรือทางระบายน้ำ หรือในที่หรือทางสาธารณะ
(๗) ห้ามกระทำการใด ๆ กับต้นไม้ เช่น พาด ติดตั้ง วางแผงจำหน่ายสินค้า หรือเกาะเกี่ยว
สายไฟฟ้ า หลอดไฟฟ้ าหรื อ อุ ป กรณ์ ป ระกอบในการจำหน่ ายสิ น ค้ า รวมตลอดถึ งการตอกตะปู ผู ก เชื อ ก
หรือยึดสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยเด็ดขาด
(๘) ห้ามใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องขยายเสียง หรือเปิดวิทยุเทป หรือกระทำโดยวิธีอื่นใด
ที่ก่อให้เกิดเสียงดังจนเกิดเหตุรำคาญแก่ผู้อื่น
(๙) เก็ บ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ ใช้ ในการจำหน่ า ยสิ น ค้ า ออกจากบริ เวณที่ อ นุ ญ าตให้ แ ล้ ว เสร็ จ
โดยไม่ชักช้าหลังจากเลิกทำการจำหน่ายสินค้า
(๑๐) หยุดประกอบการจำหน่ายสินค้าเพื่อประโยชน์ทางด้านสุ ขลักษณะ การรักษาความ
สะอาด สาธารณประโยชน์ ห รื อ ประโยชน์ ข องทางราชการตามที่ เจ้ า พ นั ก งานท้ อ งถิ่ น โดยคำแนะนำ
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกำหนด
(๑๑) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดที่ จ ำเป็ น เพื่ อ ให้ ถูก ต้ อ งด้ ว ยสุ ข ลั กษณะตามที่ เจ้าพนั ก งานท้ อ งถิ่ น
โดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกำหนด
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ข้อ ๘ ในการจำหน่ายสินค้าประเภทอาหาร โดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็น
ปกติ ผู้จำหน่ายสินค้าจะต้องควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๗
(๒) อาหารสดที่นำมาจำหน่าย หรือนำมาประกอบ ปรุงอาหารเพื่อจำหน่ายต้องเป็นอาหารสด
ที่มีคุณภาพดี สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมทัง้ มีการเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม และเก็บเป็นสัดส่วน
มีการปกปิด ไม่วางบนพื้นหรือบริเวณที่อาจทำให้อาหารปนเปื้อนได้
(๓) อาหารแห้งที่นำมาจำหน่าย หรือนำมาประกอบ ปรุงอาหารเพื่อจำหน่ายต้องสะอาด
ปลอดภัย ไม่มีการปนเปื้อนและมีการเก็บอย่างเหมาะสม
(๔) อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เครื่องปรุงรส และวัตถุเจือปนอาหาร ต้องปลอดภัยได้
มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
(๕) อาหารประเภทปรุงสำเร็จต้องเก็บในภาชนะที่สะอาด ปลอดภัย และมีการป้องกันการ
ปนเปื้อน วางสูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร
(๖) น้ำดื่มและเครื่องดื่มที่นำมาจำหน่ายต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วย
อาหาร โดยบรรจุในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิด และป้องกันการปนเปื้อน วางสูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐
เซนติเมตร
(๗) น้ำดื่มหรือเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทต้องวางสูงจากพื้นอย่างน้อย ๑๕
เซนติเมตร และต้องทำความสะอาดพื้นผิวภายนอกของภาชนะบรรจุให้สะอาดก่อนนำมาจำหน่าย
(๘) น้ำแข็งสำหรับบริโภคต้องสะอาด มีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร มีการ
เก็บในภาชนะที่สะอาด สภาพดี มีฝาปิด วางสูงจากพื้นอย่างน้อย ๑๕ เซนติเมตร ปากขอบภาชนะสูงจากพื้น
อย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร และไม่วางในบริเวณที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อน รวมทั้งต้องไม่นำอาหารหรือสิ่งของ
อย่างอื่นไปแช่รวมกับน้ำแข็งสำหรับบริโภค
(๙) ใช้อุปกรณ์ที่สะอาด มีด้าม สำหรับคีบหรือตักน้ำแข็งสำหรับบริโภคโดยเฉพาะ
(๑๐) ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องปรุงรส วัตถุเจือปนอาหาร เครื่องดื่ม และอุปกรณ์เครื่องใช้
ต่าง ๆ ต้องสะอาดและทำจากวัสดุที่ปลอดภัย เหมาะสมกับอาหารแต่ละประเภท มีสภาพดี ไม่ชำรุดและมีการ
ป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม
(๑๑) จัดเก็บภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องใช้ไว้ในภาชนะที่สะอาด สูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐
เซนติเมตร หรือมีการป้องกันการปนเปื้อนทีเ่ หมาะสม
(๑๒) ตู้อบ เตาอบ เตาไมโครเวฟ ต้องสะอาด มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สภาพดี ไม่ชำรุด
(๑๓) ภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องใช้ที่รอการล้าง และเศษอาหาร ต้องเก็บในที่ที่สามารถป้องกัน
สัตว์และแมลงนำโรคได้
(๑๔) ล้างภาชนะอุปกรณ์และเครื่องใช้ทุกประเภทให้สะอาดโดยใช้สารทำความสะอาดที่
ปลอดภัย
(๑๕) น้ำใช้และภาชนะบรรจุน้ำใช้ต้องสะอาด ปลอดภัย
(๑๖) ผู้สัมผัสอาหารต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือไม่เป็นพาหะนำ
โรคติดต่อ หรือไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ ได้แก่ อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย บิด ไข้สุกใส หัด คางทูม วัณโรค
ในระยะอันตราย โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ไวรัสตับอักเสบ
ชนิดเอ ไข้หวัดใหญ่รวมถึงไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ หากเจ็บป่วยต้องหยุด
ปฏิบัติงานและรักษาตัวให้หายก่อนจึงกลับมาปฏิบัติงานต่อไป

หน้า ๖

(๑๗) ผู้สัมผัสอาหารต้องแต่งกายสะอาดและเป็นแบบที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนสู่อาหาร
ได้ และสวมผ้ากันเปื้อนที่สะอาด สวมรองเท้าหุ้มส้น มีสิ่งปกปิดเส้นผมมิให้ตกลงปนเปื้อนในอาหาร
(๑๘) ผู้สัมผัสอาหารต้องล้างมือและปฏิบัติตนในการเตรียม ปรุง ประกอบ จำหน่ายและเสิรฟ์
อาหาร ให้ถูกสุขลักษณะ รักษาความสะอาดมือและเล็บ ถ้ามีบาดแผลหรือถูกลวกหรือระคายเคืองผิวหนัง
บริเวณมือหรือนิ้วมือต้องทำแผลให้เรียบร้อย
(๑๙) ห้ามผู้สัมผัสอาหารสูบบุหรี่ ขบเคี้ยว รับประทานอาหารในขณะเตรียม ทำ ประกอบ
ปรุงหรือจำหน่ายอาหารหรือไม่ไอจามรดบนอาหาร และไม่กระทำการใด ๆ ที่จะทำให้เกิดการปนเปื้อนต่อ
อาหารหรือก่อให้เกิดโรคได้
(๒๐) ต้องมีการป้องกันอันตราย และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรำคาญเนื่องจากการจำหน่าย ทำ
ประกอบ ปรุง และเก็บอาหาร
(๒๑) ห้ามถ่าย เททิ้งน้ำที่มีเศษอาหารหรือไขมันจากการล้างเครื่องมือ เครื่องใช้ ภาชนะและ
อุปกรณ์ในการจำหน่ายอาหารลงในท่อหรือทางระบายน้ำ หรือในที่หรือทางสาธารณะ
ข้อ ๙ ในการจำหน่ายสินค้าประเภทสิ่งของอื่นที่มิใช่อาหาร โดยลักษณะวิธีการเร่ขายผู้
จำหน่ายสินค้าจะต้องควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) จำหน่ายสินค้าในบริเวณที่ได้รับอนุญาต
(๒) แต่งกายสะอาด สุภาพเรียบร้อย
(๓) ห้ามทิ้งมูลฝอยจากการเร่ขายลงในท่อหรือทางระบายน้ำ หรือในที่หรือทางสาธารณะ
(๔) ห้ามใช้เครื่องขยายเสียงหรือเปิดวิทยุเทปหรือส่งเสียงดังในขณะที่เร่ขายจนเกิด
เหตุรำคาญแก่ผู้อื่น
(๕) หยุดประกอบการค้าเพื่อประโยชน์ทางด้านสุขลักษณะ การรักษาความสะอาด
สาธารณประโยชน์หรือประโยชน์ของทางราชการตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขประกาศกำหนด
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อให้ต้องด้วยสุขลักษณะตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดย
คำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกำหนด
ข้อ ๑๐ ในการจำหน่ายสินค้าประเภทอาหาร โดยลักษณะวิธีการเร่ขาย ผู้จำหน่ายสินค้า
จะต้องควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙
(๒) อาหารสดที่นำมาจำหน่าย หรือนำมาประกอบ ปรุงอาหารเพื่อจำหน่ายต้องเป็นอาหารสด
ที่มีคุณภาพดี สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมทั้งมีการเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม และเก็บเป็นสัดส่วน
มีการปกปิด ไม่วางบนพื้นหรือบริเวณที่อาจทำให้อาหารปนเปื้อนได้
(๓) อาหารแห้งที่นำมาจำหน่าย หรือนำมาประกอบ ปรุงอาหารเพื่อจำหน่ายต้องสะอาด
ปลอดภัย ไม่มีการปนเปื้อนและมีการเก็บอย่างเหมาะสม
(๔) อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เครื่องปรุงรส และวัตถุเจือปนอาหาร ต้องปลอดภัยได้
มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
(๕) อาหารประเภทปรุงสำเร็จต้องเก็บในภาชนะที่สะอาด ปลอดภัย และมีการป้องกันการ
ปนเปือ้ น วางสูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร
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(๖) น้ำดื่มและเครื่องดื่มที่นำมาจำหน่ายต้องมีคุณ ภาพและมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วย
อาหาร โดยบรรจุ ในภาชนะที่ สะอาด มีการปกปิด และป้องกัน การปนเปื้อน วางสู งจากพื้นอย่างน้อย ๖๐
เซนติเมตร
(๗) น้ำดื่มหรือเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทต้องวางสูงจากพื้นอย่างน้อย ๑๕
เซนติเมตร และต้องทำความสะอาดพื้นผิวภายนอกของภาชนะบรรจุให้สะอาดก่อนนำมาจำหน่าย
(๘) น้ำแข็งสำหรับบริโภคต้องสะอาด มีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร มีการ
เก็บในภาชนะที่สะอาด สภาพดี มีฝาปิด วางสูงจากพื้นอย่างน้อย ๑๕ เซนติเมตร ปากขอบภาชนะสูงจากพื้น
อย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร และไม่วางในบริเวณที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อน รวมทั้งต้องไม่นำอาหารหรือสิ่งของ
อย่างอื่นไปแช่รวมกับน้ำแข็งสำหรับบริโภค
(๙) ใช้อุปกรณ์ที่สะอาด มีด้าม สำหรับคีบหรือตักน้ำแข็งสำหรับบริโภคโดยเฉพาะ
(๑๐) ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องปรุงรส วัตถุเจือปนอาหาร เครื่องดื่ม และอุปกรณ์เครื่องใช้
ต่าง ๆ ต้องสะอาดและทำจากวัสดุที่ปลอดภัย เหมาะสมกับอาหารแต่ละประเภท มีสภาพดี ไม่ชำรุดและมีการ
ป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม
(๑๑) จัดเก็บภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องใช้ไว้ในภาชนะทีส่ ะอาด สูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐
เซนติเมตร หรือมีการป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม
(๑๒) ตู้อบ เตาอบ เตาไมโครเวฟ ต้องสะอาด มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สภาพดี ไม่ชำรุด
(๑๓) ภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องใช้ที่รอการล้าง และเศษอาหาร ต้องเก็บในที่ที่สามารถป้องกัน
สัตว์และแมลงนำโรคได้
(๑๔) ล้างภาชนะอุปกรณ์และเครื่องใช้ทุกประเภทให้สะอาดโดยใช้สารทำความสะอาดที่
ปลอดภัย
(๑๕) น้ำใช้และภาชนะบรรจุน้ำใช้ต้องสะอาด ปลอดภัย
(๑๖) ผู้ สั ม ผั ส อาหารต้ อ งมี สุ ข ภาพร่ า งกายแข็ ง แรง ไม่ เ ป็ น โรคติ ด ต่ อ หรื อ ไม่ เ ป็ น
พาหะนำโรคติดต่อ หรือไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ ได้แก่ อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย บิด ไข้สุกใส หัด คางทูม
วัณโรคในระยะอันตราย โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ไวรัสตับ
อักเสบชนิดเอ ไข้หวัดใหญ่รวมถึงไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ โรคผิวหนังที่ น่ารังเกียจ หากเจ็บป่วยต้องหยุด
ปฏิบัติงานและรักษาตัวให้หายก่อนจึงกลับมาปฏิบัติงานต่อไป
(๑๗) ผู้สัมผัสอาหารต้องแต่งกายสะอาดและเป็นแบบที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนสู่อาหาร
ได้ และสวมผ้ากันเปื้อนที่สะอาด สวมรองเท้าหุ้มส้น มีสิ่งปกปิดเส้นผมมิให้ตกลงปนเปื้อนในอาหาร
(๑๘) ผู้สัมผัสอาหารต้องล้างมือและปฏิบัติตนในการเตรียม ปรุง ประกอบ จำหน่ายและเสิร์ฟ
อาหาร ให้ ถูกสุ ขลักษณะ รักษาความสะอาดมือและเล็บ ถ้ามีบาดแผลหรือถูกลวกหรือระคายเคืองผิวหนัง
บริเวณมือหรือนิ้วมือต้องทำแผลให้เรียบร้อย
(๑๙) ห้ามผู้สัมผัสอาหารสูบบุหรี่ ขบเคี้ยว รับประทานอาหารในขณะเตรียม ทำ ประกอบปรุง
หรือจำหน่ายอาหารหรือไม่ไอจามรดบนอาหาร และไม่กระทำการใด ๆ ที่จะทำให้เกิดการปนเปื้อนต่ออาหาร
หรือก่อให้เกิดโรคได้
(๒๐) ต้องมีการป้องกันอันตราย และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรำคาญเนื่องจากการจำหน่าย ทำ
ประกอบ ปรุง และเก็บอาหาร
(๒๑) ห้ามถ่าย เททิ้งน้ำที่มีเศษอาหารหรือไขมันจากการล้างเครื่องมือ เครื่องใช้ ภาชนะและ
อุปกรณ์ในการจำหน่ายอาหารลงในท่อหรือทางระบายน้ำ หรือในที่หรือทางสาธารณะ
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หมวด ๓
ใบอนุญาต
..................................................
ข้อ ๑๑ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าทีค่ วบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะเพื่อประโยชน์ใช้สอยของ
ประชาชนทั่วไป
ห้ามมิให้ ผู้ ใดจำหน่ ายสินค้าในที่ห รือทางสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายโดยลักษณะ
วิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติหรือเร่ขาย เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ในการออกใบอนุญาตตามวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นระบุชนิ ด หรือประเภทของสินค้า
ลักษณะวิธีการจำหน่ายสินค้า และสถานที่ที่จะจัดวางสินค้าเพื่อจำหน่ายในกรณีที่จะมีการจัดวางสินค้าในที่
หนึ่งที่ใดเป็นปกติ รวมทั้งจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดตามที่เห็นสมควรไว้ในใบอนุญาตด้วยก็ได้
การเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทของสินค้า ลักษณะวิ ธีการจำหน่ายสินค้าหรือสถานที่จัด
วางสินค้าให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต จะกระทำได้ต่อเมื่อผู้รับใบอนุญาตได้แจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น และเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้จดแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้ในใบอนุญาตแล้ว
ข้อ ๑๒ ผู้ใดประสงค์จะดำเนินกิจการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะจะต้องยื่นคำ
ขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) บัตรประจำตัวประชาชน
(๒) สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๓) ใบมอบอำนาจ (กรณีที่มกี ารมอบอำนาจ)
(๔) หลั ก ฐานผ่ า นการอบรมของผู้ ป ระกอบกิ จ การและผู้ สั ม ผั ส อาหารตามหลั ก เกณฑ์
และวิธีการที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนด (กรณีเป็นการจำหน่ายสินค้าประเภทอาหาร)
ข้อ ๑๓ เมื่อได้รับ คำขอรับใบอนุญ าตหรือคำขอต่ออายุใ บอนุญ าต ให้ เจ้ าพนั กงานท้องถิ่น
ตรวจสอบความถู กต้องของคำขอและความครบถ้ วนของเอกสารหลั กฐานทั นที กรณี ไม่ถูก ต้อง ครบถ้ว น
ให้ เจ้ าพนั กงานท้ องถิ่น แจ้ งต่ อผู้ ยื่ น คำขอให้ แก้ ไขเพิ่ มเติ มเพื่ อดำเนิ นการ หากไม่ส ามารถดำเนิ นการได้ ใน
ขณะนั้น ให้จัดทำบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนด
โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้
ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคำขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กำหนดใน
เทศบัญญัตินี้
ในกรณี ที่มีเหตุจำเป็น ที่เจ้าพนั กงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคำสั่ งไม่
อนุญาตได้ภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกินสิบห้าวันแต่
ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจำเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกำหนดเวลาตามวรรค
สองหรือตามที่ ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้ น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ
ให้ แ จ้ ง เป็ น หนั ง สื อ ให้ ผู้ ยื่ น คำขอทราบถึ ง เหตุ แ ห่ ง ความล่ า ช้ า ทุ ก เจ็ ด วั น จนกว่ า จะ พิ จ ารณาแล้ ว เสร็ จ
พร้อมสำเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง
ข้อ ๑๔ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว

หน้า ๙

ข้อ ๑๕ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอำนาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น
การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคำขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
ข้อ ๑๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้ อ ๑๗ ในกรณี ที่ ใบอนุ ญ าตสู ญ หาย ถู ก ทำลาย หรื อ ชำรุ ด ในสาระที่ ส ำคั ญ ให้ ผู้ ได้ รั บ
ใบอนุญาตยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลาย หรือ
ชำรุด ตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณี ใ บอนุ ญ าตสู ญ หาย ให้ ผู้ ยื่ น คำขอรั บ ใบแทนใบอนุ ญ าต นำสำเนาบั น ทึ ก
การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(๒) ในกรณี ใบอนุ ญ าตถู ก ทำลาย หรื อ ชำรุ ด ในสาระที่ ส ำคั ญ ให้ ผู้ ยื่ น คำขอรั บ ใบแทน
ใบอนุญาตนำใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้อ ๑๘ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญ ญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้
ในใบอนุ ญ าตในเรื่ อ งที่ ก ำหนดไว้ เกี่ ย วกั บ การประกอบกิ จ การตามที่ ได้ รั บ ใบอนุ ญ าตตามเทศบั ญ ญั ติ นี้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
ข้อ ๑๙ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(๒) ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
กฎกระทรวง หรือเทศบั ญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบ
กิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตราย
อย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของ
ประชาชน
ข้อ ๒๐ คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคำสั่ งเพิกถอนใบอนุญ าต ให้ทำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ รับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคำสั่งดังกล่าว ให้ส่งคำสั่งโดยทาง
ไปรษณี ย์ตอบรับ หรือให้ ปิดคำสั่ งนั้ นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล ำเนาหรือสำนักทำการงานของผู้รับ
ใบอนุ ญ าต และให้ ถือว่ าผู้ รับ ใบอนุ ญ าตนั้น ได้รับ ทราบคำสั่ งแล้ ว ตั้งแต่ เวลาที่ คำสั่ งไปถึง หรือวัน ปิ ดคำสั่ ง
แล้วแต่กรณี
ข้ อ ๒๑ ผู้ ถู ก สั่ ง เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตจะขอรั บ ใบอนุ ญ าตสำหรั บ การประกอบกิ จ การ
ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

หน้า ๑๐

หมวด ๔
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
..................................................
ข้อ ๒๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กำหนดไว้ท้าย
เทศบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสำหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้น
อายุสำหรับกรณีที่เป็น การขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังดำเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม
ภายในเวลาที่กำหนด ให้ชำระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจำนวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระ เว้นแต่ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดำเนินกิจการนั้นก่อนถึงกำหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชำระค่าธรรมเนียมติด ต่อกันเกิน
กว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดำเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจำนวน
ข้อ ๒๓ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น

หมวด ๕
บทกำหนดโทษ
..................................................
ข้อ ๒๔ ผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่
กำหนดไว้ในบทกำหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

บทเฉพาะกาล
..................................................
ข้อ ๒๕ ใบอนุญาตการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ซึ่งได้ออกให้ก่อนเทศบัญญัตินี้
มีผลบังคับใช้ ให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าใบอนุญาตนั้นจะสิ้นอายุการอนุญาต
ประกาศ ณ วันที่………………..........................
(ลงชื่อ)
(..............................................)
นายกเทศมนตรีตำบลหัวไทร
เห็นชอบ
(ลงชื่อ)
(…………….........…………..............…)
ผูว้ ่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
178 ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

หน้า ๑๑

อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาต
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหัวไทร
เรื่อง ควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
พ.ศ. ....
๑. การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดย
ลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ

ฉบับละ 100 บาท/ปี

๒. การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดย
ลักษณะวิธีการเร่ขาย

ฉบับละ 50 บาท/ปี

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

หน้า ๑๒

ประกาศเทศบาลตำบลหัวไทร
เรื่อง กำหนดเขตควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
โดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ
โดยที่เป็นการสมควรควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะเพื่อประโยชน์ใช้สอยของประชาชนทั่วไป
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
เจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจรจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
(๑) ให้บริเวณที่หรือทางสาธารณะดังต่อไปนี้เป็นเขตห้ามจำหน่ายหรือซื้อสินค้าโดยเด็ดขาด
๑.๑) ..........................................
๑.๒) ..........................................
(๒) ให้บริเวณที่หรือทางสาธารณะดังต่อไปนี้เป็นเขตห้ามจำหน่ายสินค้าบางชนิดหรือบางประเภท
๒.๑) ..........................................
๒.๒) ..........................................
(๓) ให้บริเวณที่หรือทางสาธารณะดังต่อไปนี้เป็นเขตห้ามจำหน่ายสินค้าตามเวลาที่กำหนด
๓.๑) ..........................................
๓.๒) ..........................................
(๔) ให้บริเวณที่หรือทางสาธารณะดังต่อไปนี้เป็นเขตที่การจำหน่ายสินค้าจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไข
๔.๑) ..........................................
๔.๒) ..........................................
ทั้ ง นี้ ให้ มี ผ ลบั ง คั บ ตั้ ง แต่ วั น ถั ด จากวั น ที่ ป ระกาศไว้ ในที่ เปิ ด เผย ณ สำนั ก งานเทศบาลหั ว ไทร
และบริเวณที่กำหนดเป็นเขตควบคุมแล้วสิบห้าวัน
ประกาศ ณ วันที่ .............................................
(ลงชื่อ)
(…………………………..………..............)
นายกเทศมนตรีตำบลหัวไทร
ผู้ให้ความเห็นชอบ
(ลงชื่อ)
(…………………………..………..............)
เจ้าพนักงานจราจร

หน้า ๑๓

180 ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพร
ะราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แล
ประกาศเทศบาลตำบลหัวไทร
เรื่อง กำหนดเขตควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
โดยลักษณะวิธีการเร่ขาย
โดยที่เป็นการสมควรควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะเพื่อประโยชน์ใช้สอยของประชาชนทั่วไป
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจรจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
(๑) ให้บริเวณที่หรือทางสาธารณะดังต่อไปนี้เป็นเขตห้ามจำหน่ายหรือซื้อสินค้าโดยเด็ดขาด
๑.๑) ..........................................
๑.๒) ..........................................
(๒) ให้บริเวณที่หรือทางสาธารณะดังต่อไปนี้เป็นเขตห้ามจำหน่ายสินค้าบางชนิดหรือบางประเภท
๒.๑) ..........................................
๒.๒) ..........................................
(๓) ให้บริเวณที่หรือทางสาธารณะดังต่อไปนี้เป็นเขตห้ามจำหน่ายสินค้าตามเวลาที่กำหนด
๓.๑) ..........................................
๓.๒) ..........................................
(๔) ให้บริเวณที่หรือทางสาธารณะดังต่อไปนี้เป็นเขตทีก่ ารจำหน่ายสินค้าจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไข
๔.๑) ..........................................
๔.๒) ..........................................
ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหัวไทร และ
บริเวณที่กำหนดเป็นเขตควบคุมแล้วสิบห้าวัน
ประกาศ ณ วันที่ .............................................
(ลงชื่อ)
(…………………………..………….)
นายกเทศมนตรีตำบลหัวไทร
ผู้ให้ความเห็นชอบ
(ลงชื่อ)
(…………………………..………...)
เจ้าพนักงานจราจร

หน้า ๑๔
คาขอเลขที่ ................/........
(เจ้าหน้าที่กรอก)

.
แบบคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต

ประกอบกิจการ...................................................................................................
เขียนที่...........................................................
วันที่......... เดือน...........................พ.ศ..............…
๑.ข้าพเจ้า.............................................................................อายุ.....…...ปี สัญชาติ..........………
โดย....................................................................................................................ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม..................................................................................................................... .......................................
ทีอ่ ยู่เลขที่ ..............……...หมู่………..…ตรอก/ซอย.............….....ถนน...........……......….ตำบล…….……………...........
อำเภอ………………..............จังหวัด……………....................................โทรศัพท์.....................................ผู้ขออนุญาต








๒. พร้อมคำขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว ดังนี้
สำเนาบัตรประจำตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่น ๆ ระบุ.......................)
สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยอาคาร
หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือใบอนุญาตตามกฎหมาย
อื่นที่จำเป็น
ใบมอบอำนาจ (ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ)
สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกำหนด คือ
๑)....................................................................................
๒)....................................................................................
๓. แผนที่สังเขป

ขอรับรองว่าข้อความในแบบคำขอนี้เป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)..................................…………..ผู้ขออนุญาต
(...................…………............…)

หน้า ๑๕

ส่วนของเจ้าหน้าที่
ใบรับคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
เลขที่ .......................................... ได้รับเรื่องเมื่อวันที่ .......................เดือน........................พ.ศ...................
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
 ครบ
 ไม่ครบ คือ
๑)........................................................
๒)........................................................
๓)........................................................
(ลงชื่อ)..................................................
(...............................................)
ตำแหน่ง................................................
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต
ใบรับคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
เลขที่ .......................................... ได้รับเรื่องเมื่อวันที่ .......................เดือน........................พ.ศ...................
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
 ครบ
 ไม่ครบ คือ
๑)........................................................
๒).......................................................
๓)......................................................
ดังนั้น กรุณานำเอกสารหลักฐานทีย่ ังไม่ครบทัง้ หมดมายื่นต่อพนักงานท้องถิ่นภายใน .................. วัน นับตั้งแต่
วันนี้เป็นต้นไป
(ลงชื่อ)..................................................
(.................................................)
ตำแหน่ง................................................

หน้า ๑๖

ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ..................................................................
เล่มที่..............เลขที่............/.................
(๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้........................................................................สัญชาติ.....................
อยู่บ้านเลขที่ ...............หมู่ที่..........ตำบล.......................อำเภอ.............................จังหวัด.....................................
หมายเลขโทรศัพท์……………...............…….......................
ชื่อสถานประกอบกิจการ.....................................................................ประเภท.......................................
ตั้งอยู่เลขที่ ................หมู่ท.ี่ ............ถนน…………………………..ตำบล…………………......อำเภอ.................................
จังหวัด…………………......................................หมายเลขโทรศัพท์…………………………….......................
อัตราค่าธรรมเนียมปีละ…….......................…บาท (………………………………......……) ตามใบเสร็จรับเงิน
เล่มที…่ …….…เลขที…่ ………....ลงวันที่………………………………………........
(๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในข้อกำหนดของท้องถิ่น
(๓) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอืน่ ที่
เกี่ยวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่น อาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้
(๔) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ
๔.๑………………………………………………………………………………
๔.๒………………………………………………………………………………
(๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่………........เดือน...…………............พ.ศ……………….
(๖) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่………........เดือน...…………............พ.ศ……………….
(ลงชื่อ)……………………………………...
(……………..…………………….)
ตำแหน่ง………………………….............
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
คำเตือน (๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ
ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท
(๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาต
สิ้นอายุ
มีต่อด้านหลัง

หน้า ๑๗

รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม
วัน/เดือน/ปี
วัน/เดือน/ปี
ที่ออกใบอนุญาต ที่สิ้นอายุใบอนุญาต

เล่มที่

ใบเสร็จรับเงิน
เลขที่
วัน/เดือน/ปี

(ลงชื่อ)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

หน้า ๑๘

คำร้องขออนุญาตการต่าง ๆ
เขียนที่.............................................................
เล่มที่...............เลขที่............./....................
ข้าพเจ้า........................................…………….......................อายุ.....…........ปี สัญชาติ..........……............
อยู่บ้านเลขที่.......……....หมู่………..…ซอย.............…..........ถนน...........……......…...ตำบล…….……………..............
อำเภอ………………....................จังหวัด…………….......................................โทรศัพท์............................................
ขอยื่นคำร้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......
จึงมีความประสงค์.........................................……………………………………………………………………..............
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
จึงขอรับรองว่าข้อความในแบบคำขอนี้เป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)……………………………..................ผู้ขออนุญาต
(………………………….....................)

