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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพุทธบาท
เรื่อง ควบคุมกิจการตูน ้ําดืม่ หยอดเหรียญ
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓
และมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องคการบริหารสวนตําบลพุทธบาท
โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลพุทธบาทและนายอําเภอชนแดน จึงตราขอบัญญัติไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพุทธบาท เรื่อง ควบคุมกิจการ
ตูน้ําดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. ๒๕๕๙”
ขอ ๒ ข อ บั ญ ญั ติ นี้ ใ ห ใ ช บั ง คั บ ภายในเขตองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลพุ ท ธบาทตั้ ง แต เ มื่ อ
ไดประกาศไวโดยเปดเผย ณ องคการบริหารสวนตําบลพุทธบาทแลวเจ็ดวัน
ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลว
ในขอบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน
ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้
“กิจการตูน้ําดื่มหยอดเหรียญ” หมายความวา สถานที่ที่ทําการผลิตน้ําบริโภคบรรจุขวด
หรือใสภาชนะตางๆ โดยมีการจายเงินเปนคาน้ําบริโภค ณ สถานที่ผลิตน้ํา
“ตูน้ําดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ” หมายความวา ผลิตภัณฑสําหรับติดตั้งกับทอจายน้ํา
เพื่อกรองน้ําใหสะอาด กําจัด สิ่งปนเปอนหรือสิ่ง ไมพึง ประสงคในการดื่ม ไดแก ความขุน สี กลิ่น
แบคทีเรียบางชนิด ที่อาจปนเปอนในระบบสงน้ํา ถังพักน้ํา หรือระบบจายทอน้ํา ซึ่งมีการนําน้ํามากักเก็บไว
และจําหนายใหกับผูบริโภคโดยผานเครื่องอัตโนมัติ
“ราชการสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนตําบลพุทธบาท
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลพุทธบาท
“เจ าพนั กงานสาธารณสุข ” หมายความว า เจ าพนัก งานซึ่ง ไดรั บ การแตง ตั้ ง จาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
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ขอ ๕ ใหกิจการตูน้ําดื่มหยอดเหรียญเปนกิจการที่ตองมีการควบคุมภายในทองถิ่น
ขอ ๖ ผูดําเนินกิจการตูน้ําดื่มหยอดเหรียญตองดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดตามกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ และขอบัญญัตินี้
สถานประกอบกิ จ การที่ ตั้ ง อยู ใ นท อ งที่ ที่ ก ฎหมายว า ด ว ยการผั ง เมื อ งหรื อ กฎหมายว า ด ว ย
การควบคุ ม อาคารมี ผ ลใช บั ง คั บ สถานประกอบกิ จ การที่ เ ป น โรงงานตามกฎหมายว า ด ว ยโรงงาน
หรือสถานประกอบกิจการที่มีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย
การนั้นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของดวย แลวแตกรณี
ขอ ๗ สถานที่ตั้งตูน้ําดื่มตองอยูในที่ที่จะไมทําใหน้ําดื่มเกิดการปนเปอนไดงาย โดย
(๑) อยูหางไกลจากบริเวณที่มีฝุนมาก แหลงระบายน้ําเสีย และแหลงขยะมูลฝอย
(๒) เปนสถานที่ที่ไมมีแหลงแมลงและสัตวพาหะนําโรค
(๓) บริเวณพื้นที่ตั้งตูน้ําดื่มไมเฉอะแฉะ สกปรก และมีการระบายน้ําที่ถูกสุขลักษณะ
(๔) การติดตั้งตูน้ําดื่มตองยกระดับสูงจากพื้นอยางนอยสิบเซนติเมตร
(๕) จัดใหมีอุปกรณเพียงพอและมีความสูงตามความเหมาะสมสําหรับวางภาชนะบรรจุน้ํา
ขอ ๘ หลักเกณฑเกี่ยวกับคุณลักษณะตูน้ําดื่ม
(๑) ตูน้ําดื่มและอุปกรณตองทําจากวัสดุที่ไมเปนอันตรายตอสุขภาพ
(๒) ตูน้ําดื่มจะตองมีความสะอาดอยางสม่ําเสมอและไมรั่วซึม รวมทั้งสามารถทําความสะอาด
และเคลื่อนยายไดงาย
(๓) หัวจายน้ําและสวนที่สัมผัสน้ําจะตองทําจากวัสดุที่ใชกับอาหารเทานั้น (Food Grade)
และหัวจายน้ําตองสูงจากพื้นไมนอยกวาหกสิบเซนติเมตร
ขอ ๙ หลักเกณฑเกี่ยวกับแหลงน้ําและการปรับปรุงคุณภาพน้ํา
(๑) แหลงน้ําที่นํามาใชตองมีคุณภาพดี เชน น้ําประปา น้ําจากบอบาดาล
(๒) กรณีที่ผูประกอบกิจการผลิตน้ําเพื่อใชในการประกอบกิจการเอง ตองมีระบบ
การตรวจสอบการควบคุมและการปรับปรุงคุณภาพน้ําที่ผลิตใหมีคุณภาพดี
(๓) มีการปรับปรุงคุณภาพน้ําตามความจําเปนของคุณภาพแหลงน้ํา เพื่อใหไดน้ําบริโภค
ที่มีคุณภาพมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
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ขอ ๑๐ หลักเกณฑเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพมาตรฐานน้ําบริโภค
(๑) มีการเก็บตัวอยางน้ําสงตรวจ ณ หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร เพื่อวิเคราะห
คุณภาพน้ําบริโภคทางดานกายภาพ เคมี และแบคทีเรีย อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
(๒) มีการเก็บตัวอยางน้ําเพื่อตรวจวิเคราะหทางดานแบคทีเรีย โดยใชชุดตรวจวัด
อยางงายในภาคสนาม อยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง
ขอ ๑๑ หลักเกณฑเกี่ยวกับการบํารุงรักษาและการทําความสะอาด
(๑) มีการทําความสะอาดสถานที่ บริเวณที่ตั้งของตูน้ําดื่มเปนประจําวัน
(๒) มีการทําความสะอาดพื้นผิวตูน้ําดื่ม ชองระบายน้ํา และหัวจายน้ําเปนประจําวัน
(๓) ลางทําความสะอาดถังเก็บน้ําภายในตูน้ําดื่ม อยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง
(๔) ลางทําความสะอาดและเปลี่ยนวัสดุกรองตามระยะเวลาและขอแนะนําของผลิตภัณฑ
ที่กําหนด
ขอ ๑๒ หลักเกณฑเกี่ยวกับการบันทึกและการรายงาน
(๑) บันทึกการปฏิบัติงานการตรวจสอบคุณภาพน้ําและการดูแลบํารุงรักษาตามตาราง
แผนการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ
(๒) รวบรวมขอมูลผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําของหนวยงานที่เกี่ยวของ
(๓) จัดใหมีสัญลักษณแสดงคุณภาพน้ําบริโภคไดมาตรฐานหรือปรับปรุงตอผูบริโภค
อยางเปดเผยเปนประจําวัน
ขอ ๑๓ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ขอบัญญัติตําบลนี้มีผลใชบังคับ หามมิใหผูใด
ดําเนิน กิจการที่ตอ งมีการควบคุ ม ภายในทอ งถิ่น ในลักษณะที่เป น การคา เวน แต จะได รับ ใบอนุญาต
จากเจาพนักงานทองถิ่น
ในการออกใบอนุญาต เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติ
เพื่อปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไวโดยทั่วไปในขอบัญญัตินี้ก็ได
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ขอ ๑๔ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการที่ตองมีการควบคุมภายในทองถิ่นในลักษณะที่เปนการคา
จะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ พรอมกับเอกสารและหลักฐาน ดังตอไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ อื่น ๆ ระบุ.........)
(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๓) อื่น ๆ ตามที่ราชการสวนทองถิน่ ประกาศกําหนดและเผยแพรใหประชาชนทราบ
ขอ ๑๕ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถิ่น
ตรวจสอบความถูกตองของคําขอและความครบถวนของเอกสารหลักฐานทันที กรณี ไมถูกตอง ครบถวน
ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงตอผูยื่นคําขอใหแกไขเพิ่มเติมเพื่อดําเนินการ หากไมสามารถดําเนินการได
ในขณะนั้นใหจัดทําบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลา
ที่กําหนด โดยใหเจาหนาที่และผูยื่นคําขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย
เจาพนักงานทองถิ่น ตองออกใบอนุญ าตหรือมีห นัง สือแจงคําสั่ง ไมอนุญ าตพรอมดว ยเหตุผล
ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนด
ในขอบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตได
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบหาวัน แตตองมี
หนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสอง
หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี ทั้งนี้ หากเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณายังไมแลวเสร็จ
ให แ จ ง เป น หนั ง สื อ ให ผูยื่ น คํา ขอทราบถึง เหตุ แ ห ง ความล าช าทุ ก เจ็ ด วัน จนกวา จะพิ จารณาแล ว เสร็ จ
พรอมสําเนาแจงสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบทุกครั้ง
ขอ ๑๖ ผูไ ดรับ อนุญาตตองมารับ ใบอนุญ าตภายในสิบ หาวัน นับ แตวัน ที่ไ ดรับ หนังสือแจง
การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น เวนแตจะมีเหตุอันสมควรและไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นทราบแลว
ขอ ๑๗ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต
และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจของราชการสวนทองถิ่นเทานั้น
การขอตออายุใบอนุญ าตจะตองยื่น คําขอกอนใบอนุญ าตสิ้น อายุ เมื่อไดยื่น คําขอพรอมกับ
เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต
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หนา ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ขอ ๑๘ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ขอ ๑๙ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูไดรับใบอนุญาต
ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด
ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก
การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูยื่นคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
ขอ ๒๐ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง
ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือขอบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไข
ที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้
เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน
ขอ ๒๑ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสอบครั้งขึ้นไปและมีเหตุผลที่จะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก
(๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไม ป ฏิ บั ติ ห รื อ ปฏิ บั ติ ไ ม ถู ก ต อ งตามบทแห ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข
พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือขอบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว
เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้น
กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสม
กับการดํารงชีพของประชาชน

เลม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๙๔ ง

หนา ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ขอ ๒๒ คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหสงคําสั่ง
โดยทางไปรษณียตอบรับหรือใหปดคําสั่งนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน
ของผูไ ดรั บ ใบอนุญ าต และใหถือวาผูรั บ ใบอนุญ าตนั้น ไดรับ ทราบคําสั่ ง แลว ตั้ง แตเวลาที่คํ าสั่งไปถึ ง
หรือวันปดคําสั่ง แลวแตกรณี
ขอ ๒๓ ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ขอ ๒๔ ผูไ ดรับ ใบอนุญ าตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัต ราที่กําหนดไว
ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือกอนใบอนุญาต
สิ้นอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถามิไดเสียคาธรรมเนียม
ภายในเวลาที่กําหนด ใหชําระคาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ เวนแต
ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป
ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา
สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม
และคาปรับจนครบจํานวน
ขอ ๒๕ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ ใหเปนรายไดของราชการสวนทองถิ่น
ขอ ๒๖ ผูใดฝาฝนคําสั่งของเจาพนักงานหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่
กําหนดไวในบทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๒๗ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลพุทธบาทเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
และใหมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
สมเดช ธรรมมา
นายกองคการบริหารสวนตําบลพุทธบาท

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพุทธบาท
เรื่อง ควบคุมกิจการตูน้ําดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. ๒๕๕๙
-------------------------------(๑) ตูน้ําดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ ที่มีเครื่องจักรไมเกิน ๕ แรงมาตอตูตูละ ๓๐๐ บาท จุดหนึ่งตั้งไดไมเกิน ๕ ตู
(ไมวาเจาของรายเดียว หรือหลายรายรวมกัน)
(๒) ตูน้ําดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ ที่มีเครื่องจักรเกิน ๕ แรงมาตอตูขึ้นไป ตูละ ๕๐๐ บาท จุดหนึ่งตั้งไดไมเกิน
๕ ตู (ไมวาเจาของรายเดียว หรือ หลายรายรวมกัน)

คําขอเลขที่......./................
แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการตูน้ําดื่มหยอดเหรียญ
เขียนที่................................................................................
วันที่......................เดือน................................พ.ศ...............
๑. ขาพเจา................................................................................อายุ........................ป สัญชาติ............................
โดย.................................................................................................................ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลปรากฏตาม
...........................................................................................................................................................................................
ที่อยูเลขที่....................หมูที่..............ตรอก/ซอย..................................................ถนน......................................................
แขวง/ตําบล.................................เขต/อําเภอ................................................จังหวัด.........................................................
หมายเลขโทรศัพท........................................................................ผูขออนุญาต
๒. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว ดังนี้
 สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ อื่น ๆ ระบุ......................................)
 สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ไดแก..................................................................................
........................................................................................................................................................................................
 หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
 ใบมอบอํานาจ (ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ)
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล
 หลักฐานที่แสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
 เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามที่ราชการสวนทองถิ่นประกาศกําหนด คือ
๑)................................................................................................
๒)................................................................................................
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ...............................................................ผูขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต
(............................................................)

สวนของเจาหนาที่
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต
เลขที่............................ไดรับเรื่องเมื่อวันที่..............เดือน................................พ.ศ.............................
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ
 ไมครบ คือ
๑)...................................................................................
๒)...................................................................................
๒)...................................................................................
(ลงชื่อ)...............................................................
(..............................................................)
ตําแหนง........................................................................
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สวนของผูขอรับใบอนุญาต
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต
เลขที่............................ไดรับเรื่องเมื่อวันที่..............เดือน................................พ.ศ.............................
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ
 ไมครบ คือ
๑)...................................................................................
๒)...................................................................................
๒)...................................................................................
ดังนั้น กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ยังไมครบทั้งหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถิ่นภายใน...............วันนับตั้งแต
วันนี้เปนตนไป
(ลงชื่อ)...............................................................
(..............................................................)
ตําแหนง.....................................................................

ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ............................................
เลมที่............เลขที่................./.................
(๑) เจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตให...........................................................................สัญชาติ................................
อยูบานเลขที่.......................หมูที่...................ตําบล.............................อําเภอ..........................จังหวัด...............................
หมายเลขโทรศัพท................................................
ชื่อสถานประกอบกิจการ..............................................................ประเภท...........................................................
ตั้งอยูเลขที่...................หมูที่...................ตําบล..............................อําเภอ................................จังหวัด...............................
หมายเลขโทรศัพท...............................................
อัตราคาธรรมเนียมปละ.........................บาท (....................................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน
เล ม ที่ . ...............เลขที่ . .............................ลงวั น ที่ . .................................................................
(๒) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติใหถูกตอง ครบถวน ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในขอบัญญัตินี้
(๓) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจ การที่ไดรับอนุญาตนี้เปน การขัดตอกฎหมายอื่นที่เกี่ย วของ
โดยมิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถิ่นอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได
(๔) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ
(๔.๑) .............................................................................................................................................................
(๔.๒) .............................................................................................................................................................
(๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเมื่อวันที่...................เดือน.............................พ.ศ............................
(๖) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่......................เดือน.............................พ.ศ...............................

(ลงชื่อ)
(
นายกองคการบริหารสวนตําบลพุทธบาท

)

คําเตือน (๑) ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลา
ที่ประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกินหารอยบาท
(๒) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม
วัน/เดือน/ป
ที่ออกใบอนุญาต

วัน/เดือน/ป
ที่สิ้นอายุใบอนุญาต

เลมที่

ใบเสร็จรับเงิน
เลขที่
วัน/เดือน/ป

(ลงชื่อ)
เจาพนักงานทองถิ่น

