เทศบัญญัติเทศบาลตาบลบ้านโข้ง
เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่
สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๙

เทศบาลตาบลบ้านโข้ง
อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลบ้านโข้ง
เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๙

หลักการ
ตามความนัยมาตรา ๖๐ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา
๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติให้กระทาได้โดย
อาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสม
อาหาร

เหตุผล
เพื่อประโยชน์ในการควบคุมหรือกากับดูแลสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
ภายในเขตเทศบาลตาบลบ้ านโข้ง ให้ ดาเนินกิจการอยู่ภ ายใต้กรอบของกฎหมาย และเพื่อป้องกันสุ ขภาพ
อนามัยของประชาชนเกี่ยวกับการจาหน่ายอาหารและการสะสมอาหารตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงตราเทศบัญญัตินี้ขึ้น

เทศบัญญัติเทศบาลตาบลบ้านโข้ง
เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติ เทศบาลตาบลบ้านโข้ง ว่าด้วยสถานที่จาหน่ายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหาร
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖๐ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕
มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติให้กระทาได้
โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เทศบาลตาบลบ้านโข้ง โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตาบล
บ้านโข้งและผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตาบลบ้านโข้ง เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตาบลบ้านโข้ง ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย
ที่สานักงานเทศบาลตาบลบ้านโข้งแล้วเจ็ดวัน
ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคาสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว
ในเทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้
“อาหาร” หมายความว่า อาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
“สถานที่จ าหน่ ายอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่ห รือบริเวณใดๆ ที่มิใช่ที่ห รือทาง
สาธารณะที่จัดไว้เพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสาเร็จและจาหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้ทันที ทั้งนี้
ไม่ว่าจะเป็นการจาหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้สาหรับการบริโภค ณ ที่นั้น หรือนาไปบริโภคที่อื่นก็ตาม
“สถานที่ ส ะสมอาหาร” หมายความว่ า อาคาร สถานที่ ห รื อ บริ เวณใดๆ ที่ มิ ใ ช่ ที่ ห รื อ
ทางสาธารณะที่จัดไว้สาหรับ เก็บ อาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือของแห้งหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด
ซึ่งผู้ซื้อต้องนาไปทา ประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตาบลบ้านโข้ง
“เจ้ า พ นั ก งานสาธารณ สุ ข ” ห มายความว่ า เจ้ า พ นั ก งานซึ่ งได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
/ข้อ ๕...

-๒ข้อ ๕ ผู้ใดจะจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมี
พื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็น การขายของในตลาดต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ถ้าสถานที่ดังกล่ าวมีพื้น ที่ไม่เกิน สองร้อยตารางเมตรต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อขอหนังสื อรับรอง
การแจ้งก่อนการจัดตั้ง
ข้อ ๖ ผู้ใดประสงค์จะขอจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือ
พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดจะต้องยื่นคาขอรับใบอนุญาตตาม
แบบที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๒) สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๓) อื่นๆ ตามที่เทศบาลตาบลบ้านโข้งประกาศกาหนด
ข้อ ๗ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) สถานที่ต้องทาด้วยวัสดุแข็งแรง สะอาด ไม่ชารุด
(๒) ต้องรักษาความสะอาดของสถานที่อยู่เสมอรวมทั้งจัดให้มีการป้องกันและกาจัดแมลงหรือ
สัตว์พาหะนาโรค
(๓) มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอ
(๔) จัดวางอุปกรณ์และสิ่งของเครื่องใช้ให้ถูกสุขลักษณะและดูแลให้สะอาดอยู่เสมอ
(๕) จัดให้มีอุปกรณ์สาหรับป้องกันเหตุราคาญในการจาหน่ายหรือสะสมอาหาร แล้วแต่กรณี
(๖) จัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยสภาพดี มีฝาปิดมิดชิด แยกเป็นสัดส่วน และตั้งอยู่
ห่างจากสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพอสมควร
(๗) จัดให้มีห้องน้าห้องส้วมแยกเป็นสัดส่วน และรักษาความสะอาดให้สะอาดอยู่เสมอ
(๘) กรณีมีทางระบายน้าเสียทางระบายน้าเสีย ต้องง่ายต่อการทาความสะอาดและบารุงรักษา
ระบายน้าได้ดี ไม่มีน้าขัง ไม่มีเศษอาหารตกค้าง
(๙) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ๆให้ เป็ น ไปตามหลั ก สุ ข าภิ บ าล ทั้ งนี้ ตามค าแนะน าของเจ้า พนั ก งาน
สาธารณสุข หรือคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ ๘ ผู้ ได้ รั บ ใบอนุ ญ าตหรือได้รับ หนั งสื อรับ การแจ้งให้ จัดตั้ งสถานที่ จาหน่ ายอาหารหรือ
สถานที่สะสมอาหารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) สถานที่ จ าหน่ า ย ประกอบ ปรุ ง หรื อ สะสมอาหารต้ อ งสู ง จากพื้ น ไม่ น้ อ ยกว่ า
๖๐ เซนติเมตร
(๒) ผู้ประกอบกิจการ ผู้ปรุงอาหาร และผู้เสิร์ฟอาหารต้องแต่งกายให้สะอาดถูกสุขลักษณะ
/(๓) ห้ามใช้...

-๓(๓) ห้ามใช้มือสัมผัสอาหารที่ปรุงสาเร็จหรือพร้อมบริโภคโดยตรง ต้องใช้อุปกรณ์หรือถุงมือที่
สะอาดอยู่เสมอช่วยในการหยิบจับ
(๔) ขณะปฏิบั ติงาน ผู้สัมผัสอาหารต้องไม่เจ็บป่วยด้วยโรคที่สามารถติดต่อไปยังผู้บริโภค
โดยมีน้าและอาหารเป็นสื่อ เช่น อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย บิด ไข้สุกใส หัด คางทูม วัณโรคในระยะอันตราย
โรคเรื้ อ นในระยะติ ด ต่ อ หรื อ ในระยะที่ ป รากฏอาการเป็ น ที่ รั ง เกี ย จแก่ สั ง คม โรคผิ ว หนั ง ที่ น่ า รั ง เกี ย จ
ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ ไข้หวัดใหญ่รวมถึงไข้หวัดใหญ่ที่ ติ ดต่อมาจากสัตว์ และโรคตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
กาหนดโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข หากเจ็บป่วย ให้หยุดปฏิบัติงานจนกว่าจะรักษาให้หายขาด
(๕) จัดให้มีน้าสะอาดไว้ให้เพียงพอ
(๖) อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องปรุงรส ต้องบรรจุในภาชนะทีส่ ะอาดปิดสนิท
(๗) ภาชนะบรรจุอาหารหรือใส่เครื่องปรุงรสต่างๆ ต้องถูกหลักสุขาภิบาลอาหารและปลอดภัย
ภาชนะที่ใช้แล้วต้องล้าง ต้องล้างให้สะอาดด้วยวิธีการที่เหมาะสม และป้องกันไม่ให้มีการปนเปื้อน และเก็บให้
ถูกหลักสุขาภิบาลอาหารส่วนภาชนะประเภทที่ใช้แล้วทิ้ง ห้ามนากลับมาใช้ใหม่
(๘) น้าดื่ม เครื่องดื่ม ต้องสะอาดและใส่ภาชนะที่สะอาดมีฝาปิดมีก๊อกหรือทางน้ารินน้า หรือ
มีอุปกรณ์ที่มีด้ามสาหรับตักโดยเฉพาะ
(๙) น้าแข็งที่ใช้บริโภคต้องสะอาด อยู่ในภาชนะที่สะอาด มีฝาปิด มีอุปกรณ์สาหรับคีบหรือ
ตักโดยเฉพาะและต้องไม่มีสิ่งของอื่นแช่รวมไว้
(๑๐) อาหารสด อาหารแห้งที่นามาจาหน่ายต้องเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสม และสามารถ
ป้องกันสัตว์หรือแมลงนาโรค
(๑๑) ห้ามผู้ประกอบกิจการ ผู้ปรุงอาหารหรือผู้ช่วยสูบบุห รี่ในระหว่างการประกอบ ปรุง
จาหน่ายหรือเสิร์ฟอาหาร
(๑๒) ต้องมีก ารเก็ บ รวบรวมและกาจัดมู ล ฝอยอย่างถูก ต้อง และดูแ ลรักษาความสะอาด
บริเวณพื้น รางระบายน้า ที่พักมูลฝอย ห้องน้าห้องส้วมให้สะอาดอยู่เสมอและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุราคาญ
(๑๓) ห้ามมิให้เลี้ยงสัตว์หรือนาสัตว์เลี้ยงเข้ามาในสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร
(๑๔) ต้องจัดให้มีการป้องกันเหตุราคาญอันเนื่องมาจากการทา ประกอบ ปรุง จาหน่ายและ
สะสมอาหาร
(๑๕) สถานที่สะสมอาหารต้องแยกเป็นสัดส่วน มีการจัดวางหรือเก็บอาหารให้ถูกสุขลักษณะ
ปราศจากการปนเปื้อนและต้องดูแลให้สะอาดปลอดภัยอยู่เสมอ
(๑๖) ปฏิบัติการอื่นใดให้ถูกสุขลักษณะ ทั้งนี้ ตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือ
คาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
/ข้อ ๙...

-๔ข้อ ๙ ผู้ได้รับการอนุ ญาตต้องมารับใบอนุญ าตภายในสิบห้ าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกาหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่า
สละสิทธิ์
ข้อ ๑๐ เมื่อได้รับคาขอรับใบอนุญาตหรือคาขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคาขอ ถ้าปรากฏว่าคาขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์
วิ ธี ก าร หรื อ เงื่ อ นไขที่ ก าหนดไว้ ใ นเทศบั ญ ญั ติ นี้ ให้ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น รวบรวมความไม่ ถู ก ต้ อ งหรื อ
ความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณี
จาเป็นที่จะต้องส่งคืนคาขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนคาขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์
ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคาขอ
เจ้ าพนั กงานท้องถิ่น ต้องออกใบอนุญ าตหรือมีห นังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญ าตพร้อมด้วยเหตุผ ล
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคาขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กาหนด
ในเทศบัญญัตินี้
ในกรณี ที่ มี เหตุ จ าเป็ น ที่ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ไม่ อ าจออกใบอนุ ญ าตหรื อ ยั ง ไม่ อ าจมี ค าสั่ ง
ไม่อนุญาตได้ภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจาเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกาหนดเวลาตาม
วรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๑ ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอานาจของ
เทศบาลตาบลบ้านโข้งเท่านั้น
การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคาขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคาขอพร้อมกับ ชาระ
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ตามข้อ ๗ และข้อ ๘ ด้วย
ข้อ ๑๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องชาระค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กาหนดไว้ท้าย
เทศบั ญ ญั ตินี้ ในวัน ที่มารับ ใบอนุ ญ าตส าหรับกรณี ที่เป็น การขอรับ ใบอนุญ าตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญ าต
สิ้นอายุสาหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังดาเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้ ชาระค่าธรรมเนียม
ภายในเวลาที่กาหนด ให้ชาระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระ เว้นแต่ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดาเนินกิจการนั้นก่อนถึงกาหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
/ในกรณีที่...

-๕ในกรณี ที่ ผู้ มี ห น้ าที่ ต้ องช าระค่าธรรมเนี ยมตามวรรคหนึ่ งค้ างช าระค่ าธรรมเนี ย มติ ดต่ อ กั น
เกิ น กว่ าสองครั้ ง ให้ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น มี อ านาจสั่ งให้ ผู้ นั้ น หยุ ด การด าเนิ น กิ จ การไว้ จ นกว่า จะได้ ช าระ
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจานวน
ข้อ ๑๓ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบ
กิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ ๑๔ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ยื่ น ค าขอรั บ ใบแทนใบอนุ ญ าตภายในสิ บ ห้ าวั น นั บ แต่ วั น ที่ ได้ ท ราบถึงการสู ญ หาย ถู ก ท าลาย หรือ ช ารุ ด
ตามแบบที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุ ญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณี ใบอนุ ญ าตสู ญ หาย ให้ ผู้ ยื่ น ค าขอรั บ ใบแทนใบอนุ ญ าตน าส าเนาบั น ทึ ก
การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(๒) ในกรณี ใบอนุ ญ าตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ ผู้ ยื่นค าขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนาใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้อ ๑๕ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบั ญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการ
ตามที่ได้รับ ใบอนุ ญ าตตามเทศบั ญ ญั ตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่ งพักใช้ใบอนุ ญ าตได้ภ ายในเวลาที่
เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
ข้อ ๑๖ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(๒) ต้องคาพิ พากษาถึงที่ สุดว่าได้กระทาความผิ ดตามพระราชบั ญ ญั ติการสาธารณสุ ข พ.ศ.
๒๕๓๕
(๓) ไม่ป ฏิบัติห รือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญั ติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไข ที่ระบุไว้
ในใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติ นี้ และการ
ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อ
สภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน
/ข้อ ๑๗...

-๖ข้ อ ๑๗ ค าสั่ ง พั ก ใช้ ใ บอนุ ญ าตและค าสั่ ง เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าต ให้ ท าเป็ น หนั ง สื อ แ จ้ ง ให้
ผู้รับใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคาสั่งดังกล่าว ให้ส่งคาสั่ง
โดยทางไปรษณี ย์ ตอบรับ หรือให้ ปิ ดคาสั่ งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็ นได้ง่าย ณ ภูมิลาเนาหรือสานักทาการงาน
ของผู้รับใบอนุญาตและให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคาสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คาสั่งไปถึง หรือวันปิดคาสั่ง
แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๘ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสาหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ข้อ ๑๙ ผู้ใดประสงค์จะขอจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือ
พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดจะต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามแบบที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๒) สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๓) อื่นๆ ตามที่เทศบาลตาบลบ้านโข้งประกาศกาหนด
เมื่อเจ้าพนั กงานท้องถิ่น ได้รับแจ้ง ให้ออกใบรับแก่ผู้แจ้งเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประกอบ
กิจการตามที่แจ้งได้ชั่วคราวในระหว่างเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังมิได้ออกหนังสือรับรองการแจ้ง
ให้ เจ้าพนั กงานท้องถิ่น ตรวจการแจ้งให้ ถูกต้องตามที่กาหนดในเทศบัญ ญั ตินี้ตามวรรคหนึ่ ง
ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้งภายในเจ็ดวันทาการ
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ในใบรับแจ้ งหรือหนั งสื อรับรองการแจ้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะกาหนดเงื่อนไขให้ ผู้แจ้งหรือ
ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้
ในกรณี ที่ การแจ้ งไม่ถูกต้องหรือไม่สมบู รณ์ ให้ เจ้าพนักงานท้องถิ่น แจ้งให้ ผู้ แจ้งทราบภายใน
เจ็ดวันทาการนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ถ้าผู้แจ้งไม่ดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันทาการนับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอานาจสั่งให้การแจ้งของผู้แจ้งเป็นอันสิ้นผล แต่ถ้าผู้แจ้ง
ได้ดาเนินการแก้ไขภายในเวลาที่กาหนดแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้งภายใน
เจ็ดวันทาการนับแต่วันที่ได้รับการแจ้งซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องตามแบบที่กาหนดในเทศบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง
ข้อ ๒๐ ผู้ ได้รั บ หนั งสื อรั บ รองการแจ้งต้อ งแสดงหนั งสื อ รับ รองการแจ้งไว้โดยเปิ ด เผยและ
เห็น ได้ง่าย ณ สถานที่ดาเนินกิจการตลอดเวลาที่ดาเนินกิจการ
/ข้อ ๒๑...

-๗ข้ อ ๒๑ ในกรณี ที่ ห นั ง สื อ รั บ รองการแจ้ ง สู ญ หาย ถู ก ท าลาย หรื อ ช ารุ ด ในสาระที่ ส าคั ญ
ให้ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบ
ถึงการสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุด ตามแบบที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงือ่ นไขดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย ให้ผู้ยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง
นาส าเนาบัน ทึกการแจ้งความต่อพนั กงานเจ้าหน้าที่แห่ งท้องที่ที่ห นังสื อรับรองการแจ้งสู ญหายมาแสดงต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(๒) ในกรณีห นังสื อรับรองการแจ้งถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ผู้ยื่นขอรับ
ใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งนาใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้อ ๒๒ เมื่อผู้แจ้งประสงค์จะเลิกกิจการหรือโอนการดาเนินกิจการให้ แก่บุคคลอื่นให้แจ้งให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบด้วย
ข้อ ๒๓ ในกรณีที่ผู้ดาเนินกิจการใดดาเนินกิจการตามที่ระบุไว้ในเทศบัญญัตินี้โดยมิได้แจ้งต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น และเคยได้รับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เพราะเหตุที่ฝ่าฝืน
ดาเนิ น กิจ การโดยมิ ได้ แจ้ งต่ อเจ้ าพนั ก งานท้ องถิ่น มาแล้ ว ครั้งหนึ่ ง ยั งฝ่ าฝื นด าเนิ น กิจการโดยมิ ได้ แจ้ งต่ อ
เจ้ าพนั ก งานท้ อ งถิ่ น ต่ อ ไป ให้ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น มี อ านาจสั่ งให้ ผู้ นั้ น หยุ ด ด าเนิ น กิ จ การไว้ จ นกว่า จะได้
ดาเนินการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่ น ถ้ายังฝ่าฝืนอีกให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งห้ามการดาเนินกิจการ
นั้นไว้ตามเวลาที่กาหนดซึ่งต้องไม่เกินสองปีก็ได้
ข้อ ๒๔ ผู้แจ้งมีหน้าที่ต้องชาระค่าธรรมเนียมการแจ้งตามอัตราที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้
ในวันที่มาแจ้ง และภายในระยะเวลาสามสิบวันก่อนวันครบรอบปีของทุกปีตลอดเวลาที่ยังดาเนินกิจการนั้น
ถ้ามิได้ชาระค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กาหนด ให้ชาระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจานวนค่าธรรมเนียม
ที่ค้างชาระ เว้นแต่ผู้แจ้งจะได้บอกเลิกการดาเนินกิจการนั้นก่อนถึงกาหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ในกรณี ที่ ผู้ มีห น้ าที่ ต้อ งช าระค่ าธรรมเนี ย มตามวรรคหนึ่ งค้างช าระค่าธรรมเนี ยมติ ดต่ อ กั น
เกิ น กว่ าสองครั้ ง ให้ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น มี อ านาจสั่ งให้ ผู้ นั้ น หยุ ด การด าเนิ น กิ จ การไว้ จ นกว่า จะได้ ช าระ
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจานวน
ข้อ ๒๕ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัติ นี้ ให้เป็นรายได้ของเทศบาลตาบล
บ้านโข้ง
ข้ อ ๒๖ ผู้ ใดฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามเทศบั ญ ญั ติ นี้ ต้ อ งระวางโทษตามที่ ก าหนดไว้ ใ น
บทกาหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
/ข้อ ๒๗...

-๘ข้อ ๒๗ สถานที่จาหน่ายอาหารหรือสะสมอาหารที่ประกอบกิจการอยู่ก่อนวันที่เทศบัญญัตินี้
ใช้บังคับ ให้ผู้ดาเนินกิจการยื่นคาขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อ ๖ และข้อ ๑๙ ภายใน ๓๐ วันนับ
ถัดจากวันที่เทศบัญญัตินี้มีผลบังคับ และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกาหนดในเทศบัญญัตินี้
ข้อ ๒๘ ให้นายกเทศมนตรีตาบลบ้านโข้งรักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้และให้มีอานาจ
ออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคาสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ............... เดือน .................................................... พ.ศ...........

(ลงชื่อ) ………………………………….......................
(
)
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านโข้ง

เห็นชอบ

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตาบลบ้านโข้ง
เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕...
อัตราค่าธรรมเนียมการขอใบอนุญาต
ลำดับที่
๑
๒
๓
๔
๕

พื้นที่ประกอบกำร
พื้นที่ประกอบกิจกำร
พื้นที่ประกอบกิจกำร
พื้นที่ประกอบกิจกำร
พื้นที่ประกอบกิจกำร
พื้นที่ประกอบกิจกำร

ตั้งแต่
ตั้งแต่
ตั้งแต่
ตั้งแต่
ตั้งแต่

๒๐๑ - ๓๐๐ ตำรำเมตร
๓๐๑ - ๔๐๐ ตำรำเมตร
๔๐๑ - ๕๐๐ ตำรำเมตร
๕๐๐ -๑,๐๐๐ ตำรำเมตร
๑,๐๐๑ ตำรำเมตร ขึ้นไป

ค่ำธรรมเนียม
๕๐๐
๖๐๐
๗๐๐
๘๐๐
๑,๐๐๐

อัตราค่าธรรมเนียมการขอหนังสือรับรองการแจ้ง
ลำดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

พื้นที่ประกอบกำร
พื้นที่ประกอบกิจกำร
พื้นที่ประกอบกิจกำร
พื้นที่ประกอบกิจกำร
พื้นที่ประกอบกิจกำร
พื้นที่ประกอบกิจกำร
พื้นที่ประกอบกิจกำร
พื้นที่ประกอบกิจกำร
พื้นที่ประกอบกิจกำร

ไม่เกิน ๑๐ ตำรำงเมตร
ตั้งแต่ ๑๑ - ๒๐ ตำรำเมตร
ตั้งแต่ ๒๑ - ๓๐ ตำรำเมตร
ตั้งแต่ ๓๑ - ๕๐ ตำรำเมตร
ตั้งแต่ ๕๑ - ๗๐ ตำรำเมตร
ตั้งแต่ ๗๑ - ๙๐ ตำรำเมตร
ตั้งแต่ ๙๑ - ๑๐๐ ตำรำเมตร
ตั้งแต่ ๑๐๑ - ๒๐๐ ตำรำเมตร

ค่ำธรรมเนียม
๕๐
๖๐
๗๐
๘๐
๙๐
๑๐๐
๒๐๐
๓๐๐

ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ.......................................................................................
เล่มที.่ ...............เลขที่................../................
(๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้............................................................................................................................................
สัญชาติ..............................อยู่บ้านเลขที่.......................หมู่ท.ี่ ................ตาบล....................................อาเภอ..............................................
จังหวัด.......................................................หมายเลขโทรศัพท์.....................................................................
ชื่อสถานประกอบกิจการ..........................................................................................ประเภท......................................................
ตั้งอยู่เลขที่.......................หมู่ที่.................ตาบล...................................อาเภอ.................................................จังหวัด............................
หมายเลขโทรศัพท์.....................................................................
เสียค่าธรรมเนียมปีละ..............................บาท (..............................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน
เล่มที.่ ..................................................เลขที.่ ...................................................ลงวันที่.........................................................
(๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดในเทศบัญญัติ
(๓) หากปรากฏในภายหลั งว่ าการประกอบกิ จ การที่ ได้ รับ อนุ ญ าตนี้ เป็ น การขั ด ต่ อ กฎหมายอื่ น
ที่เกี่ยวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้
(๔) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ
๔.๑) ............................................................................................................................
๔.๒) ............................................................................................................................
(๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่..............เดือน......................................พ.ศ...................
(๖) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่.................. เดือน.......................................พ.ศ...................
(ลงชื่อ)
(...................................................................)
ตาแหน่ง........................................................................
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
คาเตือน (๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนีไ้ ว้โดยเปิดเผยและเห็นได้งา่ ย ณ สถานทีป่ ระกอบกิจการตลอดเวลา
ที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท
(๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิน้ อายุ
(มีต่อด้านหลัง)

(ด้านหลัง)

รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม
วัน/เดือน/ปี
ที่ออกใบอนุญาต

วัน/เดือน/ปี
ที่สิ้นอายุใบอนุญาต

เล่มที่

ใบเสร็จรับเงิน
เลขที่ วัน/เดือน/ปี

(ลงชื่อ)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

แบบคาขอรับใบอนุญาต
เขียนที่ ……………………………………..
วันที่ ………. เดือน…………………..พ.ศ…………
ข้าพเจ้า ………………………………………..อายุ……………….. ปี สัญชาติ ……………………….
อยู่บ้านเลขที่ ……………. หมู่ที่ ……….. ตรอก/ซอย …………………………. ถนน …………………………..
แขวง/ตาบล ………………………. เขต/อาเภอ ………..…………… เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต ……………….
…………………………………….. จังหวัด ………………………… หมายเลขโทรศัพท์ ……………………...
ขอยื่นคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
( ) สถานที่จาหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ประเภท …………………………………………
โดยมีพื้นที่ประกอบการ ………………… ตารางเมตร
( ) กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท ………………………………………………….
……………………. มีคนงาน …………. คน ใช้เครื่องจักรขนาด ………………. แรงม้า
( ) กิจการตลาด ที่มีการจาหน่าย ………………….. ( เป็นประจา/เป็นครั้งคราว/ตามวันนัด )
( ) กิจการจาหน่ายสินค้าในที่/ทางสาธารณสุข จาหน่ายสินค้าประเภท ………………………
ณ บริเวณ ………………………………. โดยวิธีการ ……………………………………..
( ) กิจการกรับทาการเก็บ ขนหรือกาจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยทาเป็นธุรกิจ ประเภท
 เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหล่งกาจัดที่ ……………………………………………….
 เก็บขนและกาจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีระบบกาจัดอยู่ที่ .………………………………
 เก็บขนมูลฝอย โดยมีแหล่งกาจัดที่ ….………………………………………….
 เก็บขนและกาจัดมูลฝอย โดยมีแหล่งกาจัดที่ ……………………………………..
ต่อ ( เจ้าพนักงานท้องถิ่น ) ………………………………………… พร้อมคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและ
เอกสารมาด้วย ดังนี้คือ
1) สาเนาบัตรประจาตัว …………………………………….. ( ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ )
2) สาเนาทะเบียนบ้าน
3) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง คือ
3.1 .……………………………………………………………………………………
3.2 …………………………………………………………………………………….
4) ..……………………………………………………………………………………………..
5) …..…………………………………………………………………………………………..

( ด้านหลังคาขอรับใบอนุญาต )
แผนผังแสดงที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคาขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ
( ลงชื่อ ) ………………………………. ผู้ขอรับใบอนุญาต
( ……………………………. )
ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
( ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกาหนดเงื่อนไขดังนี้ …………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
( ) เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ ………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
( ลงชื่อ ) …………………………………. เจ้าพนักงานสาธารณสุข
( ……………………………….. )
ตาแหน่ง ………………………………….. วันที่…../………/……..
คาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
( ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้
( ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
( ลงชื่อ ) …………………………………. เจ้าพนักงานท้องถิ่น
( ……………………………….. )
ตาแหน่ง ………………………….. วันที่…../………/……..

แบบคาขอต่ออายุใบอนุญาต
เขียนที่ ……………………………………..
วันที่ ………. เดือน…………………..พ.ศ…………
ข้าพเจ้า ………………………………………..อายุ……………….. ปี สัญชาติ ……………………….
อยู่บ้านเลขที่ ……………. หมู่ที่ ……….. ตรอก/ซอย …………………………. ถนน …………………………..
แขวง/ตาบล ………………………. เขต/อาเภอ ………..…………… เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต ……………….
…………………………………….. จังหวัด ………………………… หมายเลขโทรศัพท์ ……………………...
ขอยื่นคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการประเภท ………………………………………………………
……………………………………………………………. ตามใบอนุญาตเล่มที่ ………. เลขที่ ………/………
ออกให้เมื่อวันที่ ………. เดือน ………………… พ.ศ………ต่อ (เจ้าพนักงานท้องถิ่น) ………………………..
พร้อมคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย ดังนี้คือ
1) สาเนาบัตรประจาตัว …………..………….. ( ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ )
2) สาเนาทะเบียนบ้าน
3) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง คือ
3.1 .……………………………………………………………………………………
3.2 …………………………………………………………………………………….
4) ..……………………………………………………………………………………………..
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคาขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ
( ลงชื่อ ) ………………………………. ผู้ขอรับใบอนุญาต
( ……………………………. )
ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
( ) เห็นสมควรอนุญาต
( ) เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ ……………………
………………………………………………………….
( ลงชื่อ ) ……………………. เจ้าพนักงานสาธารณสุข
( ……………………………….. )
ตาแหน่ง …………………… วันที่…../………/……..

คาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
( ) อนุญาต ให้ประกอบกิจการได้
( ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
( ลงชื่อ ) …………………….
( ……………………………….. )
ตาแหน่ง ……………………….
วันที่…../………/……..

หนังสือรับรองการแจ้ง
ประกอบกิจการ.......................................................................................
เล่มที.่ ...............เลขที่................../................
(๒) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้............................................................................................................................................
สัญชาติ..............................อยู่บ้านเลขที่.......................หมู่ท.ี่ ................ตาบล....................................อาเภอ..............................................
จังหวัด.......................................................หมายเลขโทรศัพท์.....................................................................
ชื่อสถานประกอบกิจการ..........................................................................................ประเภท......................................................
ตั้งอยู่เลขที่.......................หมู่ที่.................ตาบล...................................อาเภอ.................................................จังหวัด............................
หมายเลขโทรศัพท์.....................................................................
เสียค่าธรรมเนียมปีละ..............................บาท (..............................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน
เล่มที.่ ..................................................เลขที.่ ...................................................ลงวันที่.........................................................
(๒) ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดในเทศบัญญัติ
(๓) หากปรากฏในภายหลั งว่ าการประกอบกิ จ การที่ ได้ รับ อนุ ญ าตนี้ เป็ น การขั ด ต่ อ กฎหมายอื่ น
ที่เกี่ยวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้
(๕) ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ
๔.๑) ............................................................................................................................
๔.๒) ............................................................................................................................
(๕) หนังสือรับรองการแจ้งฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่..............เดือน......................................พ.ศ...................
(๖) หนังสือรับรองการแจ้งฉบับนี้สิ้นอายุวันที่.................. เดือน.......................................พ.ศ...................
(ลงชื่อ)
(...................................................................)
ตาแหน่ง........................................................................
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
คาเตือน (๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนีไ้ ว้โดยเปิดเผยและเห็นได้งา่ ย ณ สถานทีป่ ระกอบกิจการตลอดเวลา
ที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท
(๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิน้ อายุ
(มีต่อด้านหลัง)

(ด้านหลัง)

รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม
วัน/เดือน/ปี
ที่ออกใบอนุญาต

วัน/เดือน/ปี
ที่สิ้นอายุใบอนุญาต

เล่มที่

ใบเสร็จรับเงิน
เลขที่ วัน/เดือน/ปี

(ลงชื่อ)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

แบบคาขอหนังสือรับรองการแจ้ง
เลขที่ ………./…………
เขียนที่ ……………………………………
วันที่ ……… เดือน ………………..พ.ศ………….
ข้าพเจ้า………………………………………………………อายุ ………. ปี สัญชาติ………..อยู่
บ้านเลขที่………. หมู่ที่ ……ตรอก/ซอย …………………………….. ถนน .………………………..
ตาบล/แขวง ……………………… อาเภอ/เขต …………………จังหวัด …………….. โทรศัพท์ ..……………
ข้อ ๑) ขอยื่นคาขอหนังสือรับรองการแจ้งเพื่อประกอบกิจการ ประเภท
…....……………….........…………( สถานที่จาหน่าย/สะสมอาหาร ) ………ชื่อสถานประกอบการ………...............
ตั้งอยู่บ้านเลขที่…….................หมู่ที่ ............. ตรอก/ซอย …………….………... ถนน ………………………..................
ตาบล/แขวง ..………………………. อาเภอ/เขต …………………………… จังหวัด ……………………….เนื้อที่..................
ตารางวา ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ ๒) ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามข้อกาหนดด้านสุขลักษณะตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติท้องถิ่น
เรื่อง การสะสมอาหารและการจาหน่ายอาหาร พ.ศ. .............. พร้อมคาขอนี้ ได้แนบหลักฐานและเอกสารมา
ด้วยแล้ว ดังนี้คือ
๑) สาเนาบัตรประจาตัว………………………( ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ )
๒) สาเนาทะเบียนบ้าน
๓) หลักฐานอื่น ๆ ……………………………………………………………………………..
๓.๑ …..………………..………………………………………………………………
๓.๒ ……………………………………………………………………………………
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคาขอหนังสือรับรองการแจ้งนี้เป็นความจริงทุกประการ
แผนผังแสดงที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคาขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ
( ลงชื่อ ) ………………………………. ผู้ขอรับใบอนุญาต
( ……………………………. )
(มีต่อด้านหลัง)

( ด้านหลังคาขอรับใบอนุญาต )
ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
( ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกาหนดเงื่อนไขดังนี้ …………………….........……………………
…………………………………………………………………………………………………………………….........................................
……………………………………………………………………………………………………………….......................................……..
( ) เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ …………………………………………………..................……………..
…………………………………………………………………………………………………………………........................................…..
( ลงชื่อ ) …………………………………. เจ้าพนักงานสาธารณสุข
( ……………………………….. )
ตาแหน่ง ………………………………….. วันที่…../………/……..
คาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
( ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้
( ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
( ลงชื่อ ) …………………………………. เจ้าพนักงานท้องถิ่น
( ……………………………….. )
ตาแหน่ง ………………………….. วันที่…../………/……..

ใบรับแจ้ง
คาขอหนังสือรับรองการแจ้งจาหน่ายอาหาร/สะสมอาหาร
ข้ าพเจ้ า (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...................ตาแหน่ง………………………….
กลุม่ งาน/ฝ่ าย……………………..……………………… โทรศัพท์ ..………………………..……………
ได้ รับคาขอหนังสือรับรองการแจ้ ง เลขที่ …….../……….. จาก (นาย/นาง/นางสาว)………………………..
เมื่อวันที่..............เดือน..........................พ.ศ...............
( ลงชื่อ ) ………………………………….
( ………………………………… )
ตาแหน่ง …………………………………

แบบคาขอต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้ง
เขียนที่ ……………………………………..
วันที่ ………. เดือน…………………..พ.ศ…………
ข้าพเจ้า ………………………………………..อายุ……………….. ปี สัญชาติ ……………………….
อยู่บ้านเลขที่ ……………. หมู่ที่ ……….. ตรอก/ซอย …………………………. ถนน …………………………..
แขวง/ตาบล ………………………. เขต/อาเภอ ………..…………… เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต ……………….
…………………………………….. จังหวัด ………………………… หมายเลขโทรศัพท์ ……………………...
ขอยื่นคาขอรับหนังสือรับรองการแจ้งประกอบกิจการประเภท ………………………………………………………
……………………………………………………………. ตามใบอนุญาตเล่มที่ ………. เลขที่ ………/………
ออกให้เมื่อวันที่ ………. เดือน ………………… พ.ศ………ต่อ (เจ้าพนักงานท้องถิ่น) ………………………..
พร้อมคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย ดังนี้คือ
1) สาเนาบัตรประจาตัว …………..………….. ( ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ )
2) สาเนาทะเบียนบ้าน
3) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง คือ
3.1 .……………………………………………………………………………………
3.2 …………………………………………………………………………………….
4) ..……………………………………………………………………………………………..
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคาขอรับหนังสือรับรองการแจ้งนี้เป็นความจริงทุกประการ
( ลงชื่อ ) ………………………………. ผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง
( ……………………………. )
ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
( ) เห็นสมควรอนุญาต
( ) เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ ……………………
………………………………………………………….
( ลงชื่อ ) ……………………. เจ้าพนักงานสาธารณสุข
( ……………………………….. )
ตาแหน่ง …………………… วันที่…../………/……..

คาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
( ) อนุญาต ให้ประกอบกิจการได้
( ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
( ลงชื่อ ) …………………….
( ……………………………….. )
ตาแหน่ง ……………………….
วันที่…../………/……..

