(ร่าง)
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลคลองเมือง
เรื่อง การควบคุมการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ..................

ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเมือง
อาเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

-1(ร่าง)
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลคลองเมือง
เรื่อง การควบคุมการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ............

*********************
หลักการ
ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
เหตุผล
โดยที่การดาเนินกิจการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน และก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตาบลคลองเมือง เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือ ทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่ใช้บังคับอยู่ไม่เหมาะกับ
สภาพสังคมปัจจุบัน สมควรแก้ไข ปรับปรุง และกาหนดสุขลักษณะในการดาเนินกิจการจาหน่ายสินค้าในที่หรือ
ทางสาธารณะ หลั กเกณฑ์การอนุ ญาตให้ ดาเนิน กิจการจาหน่ายสิ นค้า ในที่ห รื อทางสาธารณะ และอัตรา
ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ดาเนินกิจการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จึงตราข้อบัญญัตินี้
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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลคลองเมือง
เรื่อง การควบคุมการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ..........
----------------------------------------โดยทีเ่ ป็นการสมควรให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๔๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓
และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วน
ตาบลคลองเมืองโดยความเห็ นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลคลองเมือง และนายอาเภอจักราช
จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลคลองเมือง เรื่อง การควบคุม
การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ……........”
ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลคลองเมืองตั้งแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลคลองเมือง เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่
หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้อ 4 ในข้อบัญญัตินี้
“สินค้า” หมายความว่า อาหารและสิ่งของอื่นที่มิใช่อาหาร
“ผู้จาหน่ายสินค้า” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
“อาหาร” หมายความว่า อาหารประเภทปรุงสาเร็จและอาหารที่ต้องนาไปทา ประกอบ หรือ
ปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง
“ผู้ สั ม ผั ส อาหาร” หมายความว่ า บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อาหารตั้ง แต่ ก ระบวนการเตรี ย ม
ปรุง ประกอบ จาหน่ายและเสิร์ฟอาหาร รวมถึงการล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์ได้แก่ ผู้เตรียม ผู้ปรุง ผู้ประกอบ
ผู้เสิร์ฟ ผู้จาหน่ายอาหาร ผู้ล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้
“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเมือง
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคลองเมือง
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 5 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคลองเมืองเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
และให้มีอานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
หมวด ๑
บททั่วไป
----------------------------------------ข้อ 6 ผู้ดาเนินกิจการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะต้องดาเนินการให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดตามข้อบัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออก
ตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

-3หมวด ๒
สุขลักษณะในการดาเนินกิจการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
----------------------------------------ข้อ 7 ในการจาหน่ายสินค้าประเภทสิ่งของอื่นที่มิใช่อาหารโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าใน
ที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ ผู้จาหน่ายสินค้าจะต้องควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้จาหน่ายสินค้าและผู้ช่วยจาหน่ายสินค้าต้องแต่งกายสะอาดและสุภาพเรียบร้อย
(๒) แผงสาหรับวางสินค้า เช่น แคร่ แท่น โต๊ ะ รถเข็น ต้องทาด้วยวัสดุที่แข็งแรง มีขนาด
และความสูงจากพื้นตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกาหนด
(๓) จัดวางสินค้า อุปกรณ์ประกอบในการจาหน่ายสินค้าและทรัพย์สินใด ๆ ให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อยไม่ยื่นล้าบริเวณที่กาหนด รวมทั้งตัวผู้จาหน่ายสินค้าและผู้ช่วยจาหน่ายสินค้าต้องไม่ล้าลงมาในผิวจราจร
(๔) ห้ามจัดวางสินค้าที่จาหน่ายในลักษณะใด ๆ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคาแนะนาของ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกาหนด
(๕) รักษาความสะอาดบริเวณที่จาหน่ายสินค้าอยู่เสมอทั้งในระหว่างที่จาหน่ายสินค้าและ
หลังจากเลิกทาการจาหน่ายสินค้า
(๖) จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกต้องด้วยสุขลั กษณะไว้ให้เพียงพอ และไม่ ถ่ายเททิ้ง
ลงในท่อหรือทางระบายน้า หรือในที่หรือทางสาธารณะ
(๗) ห้ามกระทาการใดๆ กับต้นไม้ เช่น พาด ติดตั้ง วางแผงจาหน่ายสินค้า หรือเกาะเกี่ยว
สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ประกอบในการจาหน่ายสินค้า รวมตลอดถึงการตอกตะปู ผูกเชือกหรือยึดสิ่งหนึ่ง
สิ่งใดโดยเด็ดขาด
(๘) ห้ามใช้เครื่องกาเนิดไฟฟ้า เครื่องขยายเสียง หรือเปิดวิทยุเทป หรือกระทาโดยวิธีอื่นใด
ที่ก่อให้เกิดเสียงดังจนเกิดเหตุราคาญแก่ผู้อื่น
(๙) เก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจาหน่ายสินค้าออกจากบริเวณที่อนุญาตให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า
หลังจากเลิกทาการจาหน่ายสินค้า
(๑๐) หยุดประกอบการจาหน่ายสินค้าเพื่อประโยชน์ทางด้านสุขลักษณะ การรักษาความสะอาด
สาธารณประโยชน์หรือประโยชน์ของทางราชการตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขประกาศกาหนด
(๑๑) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดที่ จาเป็น เพื่ อ ให้ ถู ก ต้อ งด้ ว ยสุ ข ลั ก ษณะตามที่ เ จ้า พนัก งานท้ องถิ่น
โดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกาหนด
ข้อ 8 ในการจาหน่ายสินค้าประเภทอาหารโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ
ผู้จาหน่ายสินค้าจะต้องควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิบัติตามที่กาหนดไว้ในข้อ 7
(๒) อาหารสดที่นามาจาหน่าย หรือนามาประกอบ ปรุงอาหารเพื่อจาหน่ายต้องเป็นอาหารสด
ที่มีคุณภาพดี สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมทั้งมีการเก็บรั กษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม และเก็บเป็นสัดส่วน
มีการปกปิด ไม่วางบนพื้นหรือบริเวณที่อาจทาให้อาหารปนเปื้อนได้
(๓) อาหารแห้งที่น ามาจาหน่าย หรือนามาประกอบ ปรุงอาหารเพื่อจาหน่ายต้องสะอาด
ปลอดภัย ไม่มีการปนเปื้อนและมีการเก็บอย่างเหมาะสม
(๔) อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เครื่องปรุงรส และวัตถุเจือปนอาหาร ต้องปลอดภัย
ได้มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร

-4(๕) อาหารประเภทปรุงสาเร็จต้องเก็บในภาชนะที่สะอาด ปลอดภัย และมีการป้องกัน การปนเปื้อน
วางสูงจากพื้นอย่างน้อยหกสิบเซนติเมตร
(๖) น้าดื่มและเครื่องดื่มที่นามาจาหน่ายต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
โดยบรรจุในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิด และป้องกันการปนเปื้อน วางสูงจากพื้นอย่างน้อยหกสิบเซนติเมตร
(๗) น้าดื่มหรือเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทต้องวางสูงจากพื้นอย่างน้อยสิบห้าเซนติเมตร
และต้องทาความสะอาดพื้นผิวภายนอกของภาชนะบรรจุให้สะอาดก่อนนามาจาหน่าย
(๘) น้าแข็งสาหรับบริโภคต้องสะอาด มีคุณ ภาพมาตรฐานตามกฎหมายว่ าด้วยอาหาร มีการ
เก็บในภาชนะที่สะอาด สภาพดี มีฝาปิด วางสูงจากพื้นอย่างน้อยสิบห้าเซนติเมตร ปากขอบภาชนะสูงจากพื้น
อย่างน้อยหกสิบเซนติเมตร และไม่วางในบริเวณที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อน รวมทั้งต้องไม่นาอาหาร หรือสิ่งของ
อย่างอื่นไปแช่รวมกับน้าแข็งสาหรับบริโภค
(๙) ใช้อุปกรณ์ที่สะอาด มีด้าม สาหรับคีบหรือตักน้าแข็งสาหรับบริโภคโดยเฉพาะ
(๑๐) ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องปรุงรส วัตถุเจือปนอาหาร เครื่องดื่ม และอุปกรณ์เครื่องใช้
ต่าง ๆ ต้องสะอาดและทาจากวัสดุที่ปลอดภัย เหมาะสมกับอาหารแต่ละประเภท มีสภาพดีไม่ชารุดและ มีการ
ป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม
(๑๑) จัดเก็บภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องใช้ไว้ในภาชนะที่ส ะอาด สูงจากพื้ นอย่างน้อยหกสิ บ
เซนติเมตร หรือมีการป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม
(๑๒) ตู้อบ เตาอบ เตาไมโครเวฟ ต้องสะอาด มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สภาพดี ไม่ชารุด
(๑๓) ภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องใช้ที่รอการล้าง และเศษอาหาร ต้องเก็บในที่ที่สามารถป้องกัน
สัตว์และแมลงนาโรคได้
(๑๔) ล้างภาชนะอุปกรณ์และเครื่องใช้ทุกประเภทให้สะอาดโดยใช้สารทาความสะอาดที่ปลอดภัย
(๑๕) น้าใช้และภาชนะบรรจุน้าใช้ต้องสะอาด ปลอดภัย
(๑๖) ผู้ สั มผั ส อาหารต้องมีสุ ขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือไม่เป็นพายะนา
โรคติดต่อ หรือไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ ได้แก่ อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย บิด ไข้สุกใส หัด คางทูม วัณโรค
ในระยะอันตราย โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ไวรัสตับอักเสบ
ชนิ ดเอ ไข้ห วัดใหญ่ร วมถึงไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ โรคผิ ว หนังที่ น่ารังเกียจ หากเจ็บป่วยต้องหยุด
ปฏิบัติงานและรักษาตัวให้หายก่อนจึงกลับมาปฏิบัติงานต่อไป
(๑๗) ผู้สัมผัสอาหารต้องแต่งกายสะอาดและเป็นแบบที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนสู่อาหารได้
และสวมผ้ากันเปื้อนที่สะอาด สวมรองเท้าหุ้มส้น มีสิ่งปกปิดเส้นผมมิให้ตกลงปนเปื้อนในอาหาร
(๑๘) ผู้สัมผัสอาหารต้องล้างมือและปฏิบัติตนในการเตรียม ปรุง ประกอบ จาหน่ายและเสิร์ฟ
อาหาร ให้ถูกสุขลักษณะ รักษาความสะอาดมือและเล็บ ถ้ามี บาดแผลหรือถูกลวกหรือระคายเคืองผิวหนัง
บริเวณมือหรือนิ้วมือต้องทาแผลให้เรียบร้อย
(๑๙) ห้ามผู้สัมผัสอาหารสูบบุหรี่ ขบเคี้ ยว รับประทานอาหารในขณะเตรียม ทา ประกอบ
ปรุงหรือจาหน่ายอาหารหรือไม่ไอจามรดบนอาหาร และไม่กระทาการใดๆที่จะทาให้เกิดการปนเปื้อนต่ออาหาร
หรือก่อให้เกิดโรคได้
(๒๐) ต้องมีการป้องกันอันตราย และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุราคาญเนื่องจากการจาหน่าย ทา
ประกอบ ปรุง และเก็บอาหาร
(๒๑) ห้ามถ่าย เททิ้งน้าที่มีเศษอาหารหรือไขมันจากการล้างเครื่องมือ เครื่องใช้ ภาชนะและ
อุปกรณ์ในการจาหน่ายอาหารลงในท่อหรือทางระบายน้า หรือในที่หรือทางสาธารณะ

-5ข้อ 9 ในการจาหน่ายสินค้าประเภทสิ่งของอื่นที่มิใช่อาหารโดยลักษณะวิธีการเร่ขาย ผู้จาหน่าย
สินค้าจะต้องควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) จาหน่ายสินค้าในบริเวณที่ได้รับอนุญาต
(๒) แต่งกายสะอาด สุภาพเรียบร้อย
(๓) ห้ามทิ้งมูลฝอยจากการเร่ขายลงในท่อหรือทางระบายน้า หรือในที่หรือทางสาธารณะ
(๔) ห้ามใช้เครื่องขยายเสียงหรือเปิดวิทยุเทปหรือส่งเสียงดังในขณะที่เร่ขายจนเกิดเหตุราคาญ
แก่ผู้อื่น
(๕) หยุดประกอบการค้าเพื่อประโยชน์ทางด้านสุขลักษณะ การรักษาความสะอาดสาธารณ
ประโยชน์หรือประโยชน์ของทางราชการตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ประกาศกาหนด
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดที่จาเป็นเพื่อให้ ถูกต้องด้วยสุขลั กษณะตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดย
คาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกาหนด
ข้อ 10 ในการจ าหน่ ายสิ นค้าประเภทอาหารโดยลั กษณะวิธีการเร่ขาย ผู้จาหน่ายสิ นค้า
จะต้องควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิบัติตามที่กาหนดไว้ในข้อ 9
(๒) อาหารสดที่นามาจาหน่าย หรือนามาประกอบ ปรุงอาหารเพื่อจาหน่ายต้องเป็นอาหารสด
ที่มีคุณภาพดี สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมทั้งมีการเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม และเก็บเป็น สัดส่วน
มีการปกปิด ไม่วางบนพืน้ หรือบริเวณที่อาจทาให้อาหารปนเปื้อนได้
(๓) อาหารแห้งที่นามาจาหน่าย หรือนามาประกอบ ปรุงอาหารเพื่อจาหน่ายต้องสะอาด ปลอดภัย
ไม่มีการปนเปื้อนและมีการเก็บอย่างเหมาะสม
(๔) อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เครื่องปรุงรส และวัตถุเจือปนอาหาร ต้องปลอดภัย
ได้มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
(๕) อาหารประเภทปรุงสาเร็จต้องเก็บในภาชนะที่สะอาด ปลอดภัย และมีการป้องกัน การปนเปื้อน
วางสูงจากพื้นอย่างน้อยหกสิบเซนติเมตร
(๖) น้าดื่มและเครื่องดื่มที่นามาจาหน่ายต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
โดยบรรจุในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิด และป้องกันการปนเปื้อน วางสูงจากพื้นอย่างน้อยหกสิบเซนติเมตร
(๗) น้าดื่มหรือเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทต้องวางสูงจากพื้นอย่างน้อยสิบห้าเซนติเมตร
และต้องทาความสะอาดพื้นผิวภายนอกของภาชนะบรรจุให้สะอาดก่อนนามาจาหน่าย
(๘) น้าแข็งสาหรับบริโภคต้องสะอาด มีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายว่า ด้วยอาหาร มีการ
เก็บในภาชนะที่สะอาด สภาพดี มีฝาปิด วางสูงจากพื้นอย่างน้อยสิบห้าเซนติเมตร ปากขอบภาชนะสูงจากพื้น
อย่างน้อยหกสิบเซนติเมตร และไม่วางในบริเวณที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อน รวมทั้งต้องไม่นาอาหาร หรือสิ่งของ
อย่างอื่นไปแช่รวมกับน้าแข็งสาหรับบริโภค
(๙) ใช้อุปกรณ์ทสี่ ะอาด มีด้าม สาหรับคีบหรือตักน้าแข็งสาหรับบริโภคโดยเฉพาะ
(๑๐) ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องปรุงรส วัตถุเจือปนอาหาร เครื่องดื่ม และอุปกรณ์เครื่อง
ใช้ตา่ ง ๆ ต้องสะอาดและทาจากวัสดุที่ปลอดภัย เหมาะสมกับอาหารแต่ละประเภท มีสภาพดีไม่ชารุดและมีการ
ป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม
(๑๑) จัดเก็บภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องใช้ไว้ในภาชนะที่สะอาด สูงจากพื้นอย่างน้อยหกสิบเซนติเมตร
หรือมีการป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม

-6(๑๒) ตู้อบ เตาอบ เตาไมโครเวฟ ต้องสะอาด มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สภาพดี ไม่ชารุด
(๑๓) ภาชนะ อุปกรณ์เครื่องใช้ที่รอการล้าง และเศษอาหาร ต้องเก็บในที่ที่สามารถป้องกัน
สัตว์และแมลงนาโรคได้
(๑๔) ล้างภาชนะอุปกรณ์และเครื่องใช้ทุกประเภทให้สะอาดโดยใช้สารทาความสะอาดที่ ปลอดภัย
(๑๕) น้าใช้และภาชนะบรรจุน้าใช้ต้องสะอาด ปลอดภัย
(๑๖) ผู้ สั ม ผั ส อาหารต้ องมีสุ ขภาพร่ างกายแข็ งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือไม่เป็นพาหะนา
โรคติดต่อ หรือไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ ได้แก่ อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย บิด ไข้สุกใส หัด คางทูม วัณโรค
ในระยะอันตราย โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ไวรัสตับอักเสบ
ชนิ ดเอ ไข้ห วัดใหญ่ร วมถึงไข้หวัด ใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ โรคผิ ว หนังที่ น่ารังเกียจ หากเจ็บป่วยต้องหยุด
ปฏิบัติงานและรักษาตัวให้หายก่อนจึงกลับมาปฏิบัติงานต่อไป
(๑๗) ผู้สัมผัสอาหารต้องแต่งกายสะอาดและเป็นแบบที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนสู่อาหารได้
และสวมผ้ากันเปื้อนที่สะอาด สวมรองเท้าหุ้มส้น มีสิ่งปกปิดเส้นผมมิให้ตกลงปนเปื้อนในอาหาร
(๑๘) ผู้สัมผัสอาหารต้องล้างมือและปฏิบัติตนในการเตรียม ปรุง ประกอบ จาหน่ายและเสิร์ฟ
อาหาร ให้ถูกสุขลักษณะ รักษาความสะอาดมือและเล็บ ถ้ามี บาดแผลหรือถูกลวกหรือระคายเคืองผิวหนัง
บริเวณมือหรือนิ้วมือต้องทาแผลให้เรียบร้อย
(๑๙) ห้ามผู้สัมผัสอาหารสูบบุหรี่ ขบเคี้ ยว รับประทานอาหารในขณะเตรียม ทา ประกอบ
ปรุงหรือจาหน่ายอาหารหรือไม่ไอจามรดบนอาหาร และไม่กระทาการใดๆ ที่จะทาให้เกิดการปนเปื้อนต่ออาหาร
หรือก่อให้เกิดโรคได้
(๒๐) ต้องมีการป้องกันอันตราย และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุราคาญเนื่องจากการจาหน่าย ทา
ประกอบ ปรุง และเก็บอาหาร
(๒๑) ห้ามถ่าย เททิ้งน้าที่มีเศษอาหารหรือไขมันจากการล้างเครื่องมือ เครื่องใช้ ภาชนะและ
อุปกรณ์ในการจาหน่ายอาหารลงในท่อหรือทางระบายน้า หรือในที่หรือทางสาธารณะ
หมวด ๓
ใบอนุญาต
----------------------------------------ข้อ ๑1 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่ควบคุมดูแลที่หรื อทางสาธารณะเพื่อประโยชน์ใช้ส อย
ของประชาชนทั่วไป
ห้ามมิให้ผู้ใดจาหน่ายสินค้าในที่ หรือทางสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นการจาหน่ายโดยลั ก ษณะ
วิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติหรือเร่ขาย เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ในการออกใบอนุญาตตามวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นระบุชนิด หรือประเภทของสินค้า
ลักษณะวิธีการจาหน่ายสินค้า และสถานที่ที่จะจัดวางสินค้าเพื่อจาหน่ายในกรณีที่จะมีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่ง
ที่ใดเป็นปกติ รวมทั้งจะกาหนดเงื่อนไขอย่างใดตามที่เห็นสมควรไว้ในใบอนุญาตด้วยก็ได้
การเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทของสินค้า ลักษณะวิธีการจาหน่ายสินค้าหรือสถานทีจ่ ัดวาง
สินค้าให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต จะกระทาได้ต่อเมื่อผู้รับใบอนุญาตได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
และเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้จดแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้ในใบอนุญาตแล้ว
ข้อ ๑2 ผู้ใดประสงค์จะดาเนินกิจการจาหน่ายสินค้าในทีห่ รือทางสาธารณะจะต้องยื่นคาขอรับ
ใบอนุญาตตามแบบที่กาหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) บัตรประจาตัวประชาชน

-7(๒) สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๓) ใบมอบอานาจ (กรณีที่มีการมอบอานาจ)
(๔) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)
(๕) หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)
(๗) ใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพและโรคติดต่อของผู้จาหน่ายสินค้าและผู้ช่วยจาหน่ายสินค้า
(๘) หลักฐานผ่านการอบรมของผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขกาหนด (กรณีเป็นการจาหน่ายสินค้าประเภทอาหาร)
ข้อ ๑3 เมื่อได้รับคาขอรับใบอนุญาตหรือคาขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้ องถิ่น
ตรวจสอบความถูก ต้ องของค าขอและความครบถ้ว นของเอกสารหลั กฐานทัน ที กรณีไม่ถูกต้ อ งครบถ้ ว น
ให้ เจ้ าพนั กงานท้องถิ่น แจ้ งต่อผู้ ยื่ น คาขอให้ แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อดาเนินการ หากไม่ส ามารถดาเนินการได้ใน
ขณะนั้น ให้จัดทาบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนด
โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคาขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กาหนด
ในข้อบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสั่งไม่อนุญาต
ได้ภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมี
หนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจาเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกาหนดเวลา ตามวรรคสอง
หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่ แล้วเสร็จ ให้แจ้ง
เป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคาขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจ ารณาแล้วเสร็จ พร้อมสาเนาแจ้ง
ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง
ข้อ ๑4 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน (หรือตามที่เห็นสมควร) นับแต่
วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นทราบแล้ว
ข้อ ๑5 บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอานาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคาขอก่อน
ใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคาขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
ข้อ ๑6 ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผย และเห็นได้ง่าย
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ ๑7 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิ บห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหายหรือถูกทาลาย หรือชารุด
ตามแบบที่กาหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตนาสาเนาบันทึกการแจ้ง
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแทนใบ อนุญาต
นาใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย

-8ข้อ ๑8 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
บทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบั ญญัตินี้ เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
ข้ อ ๑9 เจ้ าพนั กงานท้ องถิ่ นมี อ านาจออกค าสั่ งเพิ กถอนใบอนุ ญาตเมื่ อปรากฏว่ าผู้ ได้ รั บ
ใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(๒) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
กฎกระทรวง หรือ ข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุ ไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับ การประกอบ
กิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่าง
ร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชี พ ของ
ประชาชน
ข้อ 20 คาสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทาเป็นหนังสือแจ้งให้ ผู้ รับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคาสั่งดังกล่าว ให้ส่งคาสั่งโดยทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือให้ปิดคาสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็น ได้ง่าย ณ ภูมิลาเนาหรือสานักทาการงาน
ของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคาสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คาสั่งไปถึง หรือวันปิดคาสั่ง
แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒1 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรั บใบอนุญาตสาหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิ ก
ถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
หมวด ๔
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
----------------------------------------ข้อ ๒2 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กาหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาต สาหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
สาหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังดาเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายใน
เวลาที่กาหนด ให้ชาระค่าปรับเพิ่มขึ้น อีกร้อยละยี่สิบของจานวนค่าธรรมเนียมที่ ค้ างชาระ เว้นแต่ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดาเนินกิจการนั้นก่อนถึงกาหนดเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ในกรณีที่ผู้ มีห น้ าที่ต้องเสี ยค่าธรรมเนีย มตามวรรคหนึ่งค้ างช าระค่าธรรมเนี ยมติด ต่ อ กั น
เกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดาเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจานวน
ข้อ ๒3 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น
หมวด ๕
บทกาหนดโทษ
----------------------------------------ข้อ ๒4 ผู้ใดฝ่าฝืนคาสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่
กาหนดไว้ในบทกาหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-9บทเฉพาะกาล
----------------------------------------ข้อ 25 บรรดาใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะที่ได้ออกก่อนวันที่ข้อบัญญัตินี้
มีผลใช้บังคับ ให้คงใช้ต่อไปจนสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น และเมื่อสิ้นอายุใบอนุญาตนั้นแล้วให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน
ประกาศ ณ วันที่…………………………………………
(ลงชื่อ)............................................................
(…………….............…………………….......)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคลองเมือง
เห็นชอบ
(ลงชื่อ)................................................................
(……………………………………………..........)
นายอาเภอจักราช

- 10 (ร่าง)
อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลคลองเมือง
เรื่อง การควบคุมการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ............
ลาดับ
รายการ
ที่
1 ใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการ
จัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ
(1) พื้นที่ไม่เกิน 15 ตารางเมตร
(2) พื้นที่เกิน 15 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
(3) พื้นที่มากกว่า 50 ตารางเมตรขึ้นไป
ใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะเร่ขาย
2

ค่าปรับค้างชาระ

อัตราค่าธรรมเนียม ต่อปี
(ข้อบัญญัติเดิม ปี 2547)
รายละเอียดตามบัญชีอัตรา
ค่าธรรมเนียมการจาหน่ายสินค้า
ในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.
2547

อัตราค่าธรรมเนียม ต่อปี
(ทต.จักราช) 2549
100
100
100

อัตราค่าธรรมเนียม ต่อปี
(ตามข้อบัญญัติใหม่)
100
250
500

20

50

50

ร้อยละ 20 ของจานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระ
*** มาตรา 65 พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535

หมายเหตุ กฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อ 2 (5) ใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะตามมาตรา 41 วรรคสอง
(ก) จาหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ
ฉบับละ 750 บาท
(ข) จาหน่ายโดยลักษณะการเร่ขาย
ฉบับละ 100 บาท

- 11 เอกสารแนบท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลคลองเมือง
เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. .................
1. แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
2. หนังสือให้คาแนะนาให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ
3. บันทึกข้อความรายงานผลการตรวจสภาพของสถานที่ประกอบกิจการเพื่อประกอบการพิจารณา
การอนุญาต
4. หนังสือแจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ
5. หนังสือแจ้งการอนุญาต (เพื่อให้มารับใบอนุญาต)
6. ใบอนุญาต
7. คาสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
8. แบบคาขอใบแทนใบอนุญาต
9. ใบแทนใบอนุญาต
10. ประกาศกาหนดเขตควบคุมการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ โดยลักษณะวิธีการจัดวาง
สินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ
11. กาหนดเขตควบคุมการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ โดยลักษณะวิธีเร่การขาย

- 12 คาขอเลขที่............/................
(เจ้าหน้าที่กรอก)
แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการ…………………………………………………………………………
เขียนที่………………………………………………………
วันที่………...เดือน………………….. พ.ศ. …………
1. ข้าพเจ้า.............................................................อายุ...................ปี สัญชาติ....................... ...
โดย.......................................................................................................................... ...........ผู้มีอานาจลงนามแทน
นิติบุคคลปรากฏตาม............................................................................................................ .................................
ที่อยู่เลขที่.........................หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย..........................................ถนน.....................................
แขวง/ตาบล...................................................เขต/อาเภอ.........................................จังหวัด........ .........................
หมายเลขโทรศัพท์..........................................................ผู้ขออนุญาต
2. พร้อมคาขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว ดังนี้
 บัตรประจาตัวประชาชน
 สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่...........................................................
..............................................................................................................................................................................
 หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (กรณีที่กฎหมายกาหนด)
 หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (กรณีกฎหมายกาหนด)
 ใบมอบอานาจ (ในกรณีที่มีการมอบอานาจ)
 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีที่เป็นนิติบุคคล)
 หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรณีที่เป็นนิติบุคคล)
 เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามข้อบัญญัติท้องถิ่น คือ
1)......................................................................................... ....................................
2)............................................................................................................................ .
3).............................................................................................................................
4)............................................................................................................................
ขอรับรองว่าข้อความในคาขอนี้เป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)...................................................ผู้ขออนุญาต
(..................................................)

- 13 ส่วนของเจ้าหน้าที่
ใบรับคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
เลขที่……………….………ได้รับเรื่องเมื่อวันที่...................เดือน.............................พ.ศ. ................
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ
 ไม่ครบ คือ
1).......................................................................................................................
2).......................................................................................................................
3).......................................................................................................................
(ลงชื่อ).................................................
(...............................................)
ตาแหน่ง...................................................
.

.

ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต
ใบรับคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
เลขที่……………….………ได้รับเรื่องเมื่อวันที่...................เดือน.............................พ.ศ. ................
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ
 ไม่ครบ คือ
1).......................................................................................................................
2).......................................................................................................................
3).......................................................................................................................
ดังนั้น กรุณานาเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน.........วัน
นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

(ลงชื่อ).................................................
(...............................................)
ตาแหน่ง...................................................
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ที่.........................................

ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลคลองเมือง
อาเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230

วันที่............เดือน..............................พ.ศ. ..................
เรื่อง คาแนะนาให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ
เรียน .............................................................................................
อ้างถึง ใบรับคาขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต เลขที่.....................ลงวันที่...........เดือน........................พ.ศ. ..........
ตามที่ท่านได้ยื่นคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ....................................
..............................................................................................................................................................................
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น เนื่องจากเจ้าพนักงานได้ตรวจ
สภาพด้านสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรือ อุปกรณ์ ระบบกาจัดหรือบาบัดของเสียและอื่น ๆ ของสถานที่
ประกอบกิจการของท่านแล้วพบว่ายังไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่กาหนดไว้ในขอบัญญัติท้องถิ่น ดังนี้
1. ..............................................................................................................................................
2. ..............................................................................................................................................
3. .......................................................................................................................... ....................
4. ..............................................................................................................................................
ฉะนั้น จึงขอให้ท่านแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์เพื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะได้ดาเนิน การ
พิจารณาการอนุญาต ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)..................................................
(............................................)
ตาแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคลองเมือง
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

................................................
................................................
................................................
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
โทร. 0 4475 6186
ที่
วันที่
เรื่อง รายงานผลการตรวจสภาพของสถานที่ประกอบกิจการเพื่อประกอบการพิจารณาการอนุญาต
เรียน เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นได้รับคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ..........................................
..............................................................................................................................................................................
และได้ออกใบรับคาขออนุญาต เลขที่.....................ลงวันที่..............เดือน.................................พ.ศ. ....................
จากการตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ระบบกาจัดหรือบาบัด
ของเสียและอื่น ๆ ของสถานที่ประกอบกิจการดังกล่าวแล้ว พบว่า
 ครบถ้วนถูกต้องตามที่กาหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่น
 ไม่ครบ ดังนี้
1. .......................................................................................................................... ....................
2. ..............................................................................................................................................
3. .......................................................................................................................... ....................
4. ..............................................................................................................................................
ฉะนั้น จึงมีความเห็นว่า  สมควรอนุญาต
 สมควรอนุญาตโดยมีเงื่อนไข ดังนี้
1...................................................................................................
2...................................................................................................
3...................................................................................................
4...................................................................................................
 ไม่สมควรอนุญาต
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)..................................................
(............................................)
ตาแหน่ง.............................................................
เจ้าพนักงานสาธารณสุข/ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
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ที่.........................................

ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลคลองเมือง
อาเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
วันที่............เดือน..........................พ.ศ. ..................

เรื่อง แจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ...................................................................................
เรียน .............................................................................................
อ้างถึง ใบรับคาขออนุญาต เลขที่.....................ลงวันที่............เดือน...............................พ.ศ. ................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ……………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………
ตามที่ท่านได้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ..................................................................
..............................................................................................................................................................................
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับคาขออนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น
เนื่องจากมีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่สามารถออกใบอนุญาตหรือยังไม่สามารถมี
คาสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคาขอดังกล่าว ดังนี้
1. ……………………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………………….
3. ……………………………………………………………………………………….
ดังนั้น จึงขอแจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตออกไปเป็นเวลา 15 วัน นับแต่วันที่...............
...........................และต้องขออภัย มา ณ โอกาสนี้ด้วย
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)..................................................
(............................................)
ตาแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคลองเมือง
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

…………………………………………
................................................
................................................
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ที่.........................................

ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลคลองเมือง
อาเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
วันที่............เดือน......................พ.ศ. ..................

เรื่อง แจ้งการอนุญาตประกอบกิจการ..................................................................................................................
เรียน .............................................................................................
อ้างถึง ใบรับคาขออนุญาต เลขที่.....................ลงวันที่............เดือน...............................พ.ศ. ................................
ตามที่ท่านได้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ..................................................................
................................................................................................................................ ..............................................
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับคาขออนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น
บัดนี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาออกใบอนุญาตให้แก่ท่านเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ท่าน
มาติดต่อขอรั บ ใบอนุ ญาต ณ องค์การบริห ารส่ ว นตาบลคลองเมือ ง พร้อมช าระค่าธรรมเนีย มใบอนุ ญ าต
เป็นเงิน........................บาท (............................................................) ภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับหนังสือนี้
ทั้งนี้ หากท่านไม่สามารถมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาดังกล่าว กรุณาแจ้งให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นทราบด้วย
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)..................................................
(............................................)
ตาแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคลองเมือง
จ้าพนักงานท้องถิ่น

................................................
................................................
................................................
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ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ...............................................................................
เล่มที่......................เลขที่................./.........................
(1) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้..........................................................สัญชาติ......................
อยู่บ้านเลขที่................หมู่ที่............ตาบล.............................อาเภอ............................จังหวัด... ...........................
หมายเลขโทรศัพท์.................................................................
ชื่อสถานประกอบการ...................................................ประเภท................................................
ตั้งอยู่เลขที่..................หมู่ที่............ตาบล.............................อาเภอ............................จังหวัด. .............................
หมายเลขโทรศัพท์.................................................................
อัตราค่าธรรมเนียมปีละ..............................บาท (..................................................................... )
ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่....................เลขที่.............................ลงวันที่....................................................................
(2) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กาหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น
(3) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้
(4) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้ด้วย คือ
4.1 ...................................................................................................................................
4.2 ......................................................................................................................... ..........
(5) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่..............เดือน.................................พ.ศ. ......................
(6) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุ วันที่..............เดือน.................................พ.ศ. ......................
(ลงชื่อ)..................................................
(............................................)
ตาแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคลองเมือง
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

คาเตือน (1) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ
ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินสองพันห้าร้อยบาท
(2) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นคาขอต่ ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาต
ฉบับนี้สิ้นอายุพร้อมเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
(มีต่อด้านหลัง)

- 19 (ด้านหลัง)
รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม
วัน/เดือน/ปี วัน/เดือน/ปี
ที่ออก
ที่สิ้นอายุ
ใบอนุญาต ใบอนุญาต

ใบเสร็จรับเงิน
เล่มที่

เลขที่

วัน/เดือน/ปี

(ลงชื่อ)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
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ที่.........................................

ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลคลองเมือง
อาเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
วันที่............เดือน..............................พ.ศ. ..................

เรื่อง คาสั่งไม่อนุญาต/ไม่ต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ
เรียน .............................................................................................
อ้างถึง 1. ใบรับคาขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่............เดือน.............................พ.ศ. ................................
2. หนังสือแจ้งคาแนะนาให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ ที่…………………………………..
ลงวันที่………………………………………….
ตามที่ท่านได้ยื่นคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ……………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
และเจ้าพนักงานได้มีหนังสือแจ้งคาแนะนาให้ท่านแก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ตามที่กาหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่นภายในเวลาที่กาหนด ตามที่อ้างถึงนั้น
จากการตรวจสอบปรากฏว่าท่านไม่สามารถแก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานประกอบกิจการ
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่กาหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่น ดังนี้
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………
ดังนั้น อาศัยอานาจตามมาตรา 56 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
และที่แก้ไขเพิ่มเติม เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีคาสั่งไม่ออกใบอนุญาต/ไม่ต่ออายุใบอนุญาตให้ท่านประกอบกิจการ
ตามที่ได้ยื่นคาขอไว้
อนึ่ง หากท่านไม่พอใจคาสั่งนี้ ท่านมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันทราบคาสั่งนี้
ทั้งนี้ การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามคาสั่ง เว้นแต่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
จะเห็นสมควรให้มีการทุเลาการบังคับตามคาสั่งนั้นไว้ชั่วคราว
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)..................................................
(............................................)
ตาแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคลองเมือง
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
................................................
................................................
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แบบคาขอใบแทนใบอนุญาต
ประกอบกิจการ...............................................................................
เขียนที่………………………………………………………
วันที่………...เดือน………………….. พ.ศ. …………
1. ข้าพเจ้า.............................................................อายุ...................ปี สัญชาติ....................... ...
โดย.......................................................................................................................... ...........ผู้มีอานาจลงนามแทน
นิติบุคคลปรากฏตาม............................................................................................................ .................................
ที่อยู่เลขที่.........................หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย..........................................ถนน.....................................
แขวง/ตาบล...................................................เขต/อาเภอ.........................................จังหวัด........ .........................
หมายเลขโทรศัพท์..........................................................ผู้ขออนุญาต
2. พร้อมคาขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว ดังนี้
2.1 กรณีใบอนุญาตสูญหาย
 บัตรประจาตัวประชาชน
 สาเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหาย
2.2 กรณีใบอนุญาตถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญ
 บัตรประจาตัวประชาชน
 ใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่
ขอรับรองว่าข้อความในคาขอนี้เป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ).............................................ผู้ขอใบแทนใบอนุญาต
(..............................................)

- 22 ส่วนของเจ้าหน้าที่
ใบรับคาขอใบแทนใบอนุญาต
เลขที่……………….………ได้รับเรื่องเมื่อวันที่...................เดือน.............................พ.ศ. ................
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ
 ไม่ครบ คือ
1).......................................................................................................................
2).......................................................................................................................
3).......................................................................................................................
(ลงชื่อ).................................................
(...............................................)
ตาแหน่ง...................................................
.

.

ส่วนของผู้ขอใบแทนใบอนุญาต
ใบรับคาขอใบแทนใบอนุญาต
เลขที่……………….………ได้รับเรื่องเมื่อวันที่...................เดือน.............................พ.ศ. ................
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ
 ไม่ครบ คือ
1).......................................................................................................................
2).......................................................................................................................
3).......................................................................................................................
ดังนั้น กรุณานาเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน.........วัน
นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

(ลงชื่อ).................................................
(...............................................)
ตาแหน่ง...................................................
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ใบแทนใบอนุญาต
ประกอบกิจการ...............................................................................
เล่มที่......................เลขที่................./.........................
(1) เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบแทนใบอนุญาตให้............................................สัญชาติ.............
อยู่บ้านเลขที่................หมู่ที่............ตาบล.............................อาเภอ............................จังหวัด... ...........................
หมายเลขโทรศัพท์.................................................................
ชื่อสถานประกอบการ...................................................ประเภท................................................
ตั้งอยู่เลขที่..................หมู่ที่............ตาบล.............................อาเภอ............................จังหวัด. .............................
หมายเลขโทรศัพท์.................................................................
แทนใบอนุญาตฉบับเดิมที่สูญหาย หรือถูกทาลาย/ชารุดในสาระที่สาคัญ เล่มที่……………………
เลขที่………………./…………………….ซึ่งออกให้เมื่อวันที่………….เดือน………………………….พ.ศ. ………………………….
และจะสิ้นอายุในวันที่………….เดือน………………………….พ.ศ. ………………
(2) ผู้รับใบแทนใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่กาหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น
(3) ใบแทนใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่..............เดือน.........................พ.ศ. .....................
(4) ใบแทนใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุตามใบอนุญาตฉบับเดิม คือ วันที่.........เดือน…………………
พ.ศ. ....................
(ลงชื่อ)..................................................
(............................................)
ตาแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคลองเมือง
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

คาเตือน (1) ผู้รับใบแทนใบอนุญาตต้องแสดงใบแทนใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินสองพันห้าร้อยบาท
(2) หากประสงค์จ ะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ใบแทน
ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุพร้อมเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
(มีต่อด้านหลัง)

- 24 (ด้านหลัง)
รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม
วัน/เดือน/ปี วัน/เดือน/ปี
ที่ออก
ที่สิ้นอายุ
ใบอนุญาต ใบอนุญาต

ใบเสร็จรับเงิน
เล่มที่

เลขที่

วัน/เดือน/ปี

(ลงชื่อ)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

- 25 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเมือง
เรื่อง กาหนดเขตควบคุมการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
โดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ
โดยที่เป็นการสมควรควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะเพื่อประโยชน์ใช้สอยของประชาชนทั่วไป
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม เจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจรจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
(๑) ให้บริเวณที่หรือทางสาธารณะดังต่อไปนี้เป็นเขตห้ามจาหน่ายหรือซื้อสินค้าโดยเด็ดขาด
๑.๑) ..........................................
๑.๒) ..........................................
(๒) ให้บริเวณที่หรือทางสาธารณะดังต่อไปนี้เป็นเขตห้ามจาหน่ายสินค้าบางชนิดหรือบางประเภท
๒.๑) ..........................................
๒.๒) ..........................................
(๓) ให้บริเวณที่หรือทางสาธารณะดังต่อไปนี้เป็นเขตห้ามจาหน่ายสินค้าตามเวลาที่กาหนด
๓.๑) ..........................................
๓.๒) ..........................................
(๔) ให้บริเวณที่หรือทางสาธารณะดังต่อไปนี้ เป็นเขตที่การจาหน่ายสินค้าจะต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
๔.๑) ..........................................
๔.๒) ..........................................
ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ องค์การบริหารส่วนตาบล
คลองเมือง และบริเวณที่กาหนดเป็นเขตควบคุมแล้วสิบห้าวัน
ประกาศ ณ วันที่ .............................................

(ลงชื่อ)…………………………………………………
(……………………………………………….)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคลองเมือง
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ผู้ให้ความเห็นชอบ
(ลงชื่อ)…………………………………………………
(……………………………………………….)
เจ้าพนักงานจราจร

- 26 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเมือง
เรื่อง กาหนดเขตควบคุมการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
โดยลักษณะวิธีการเร่ขาย
โดยที่เป็นการสมควรควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะเพื่อประโยชน์ใช้สอยของประชาชนทั่วไป
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม เจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจรจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
(๑) ให้บริเวณที่หรือทางสาธารณะดังต่อไปนี้เป็นเขตห้ามจาหน่ายหรือซื้อสินค้าโดยเด็ดขาด
๑.๑) ..........................................
๑.๒) ..........................................
(๒) ให้บริเวณที่หรือทางสาธารณะดังต่อไปนี้เป็นเขตห้ามจาหน่ายสินค้าบางชนิดหรือบางประเภท
๒.๑) ..........................................
๒.๒) ..........................................
(๓) ให้บริเวณที่หรือทางสาธารณะดังต่อไปนี้เป็นเขตห้ามจาหน่ายสินค้าตามเวลาที่กาหนด
๓.๑) ..........................................
๓.๒) ..........................................
(๔) ให้บริเวณที่หรือทางสาธารณะดังต่อไปนี้ เป็นเขตที่การจาหน่ายสินค้าจะต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
๔.๑) ..........................................
๔.๒) ..........................................
ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ องค์การบริหารส่วนตาบล
คลองเมือง และบริเวณที่กาหนดเป็นเขตควบคุมแล้วสิบห้าวัน
ประกาศ ณ วันที่ .............................................

(ลงชื่อ)…………………………………………………
(……………………………………………….)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคลองเมือง
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ผู้ให้ความเห็นชอบ
(ลงชื่อ)…………………………………………………
(……………………………………………….)
เจ้าพนักงานจราจร

