บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางขอบัญญัตสิ ถานทีจ่ าํ หนายอาหารและสถานทีส่ ะสมอาหาร
พ.ศ...........
หลักการ
ใหมีขอบัญญัติวาดวยการควบคุมสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
เหตุผล
โดยที่การดําเนินกิจการสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารที่ไมถูกตองดวยสุขลักษณะอาจเปนอันตราย
ตอสุขภาพของประชาชน และกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอมอีกดวย สมควรกําหนดสุขลักษณะในการดําเนินกิจการสถานที่
จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร หลักเกณฑการอนุญาตใหดําเนินกิจการสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
หลักเกณฑการแจงเพื่อขอหนังสือรับรองการแจงใหดําเนินกิจการสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารและอัตรา
คาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและการออกหนังสือรับรองการแจงใหดําเนินกิจการสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสม
อาหาร จึงตราขอบัญญัตินี้

ขอบัญญัตอิ งคการบริหารสวนตําบลดอนใหญ
เรือ่ ง สถานทีจ่ าํ หนายอาหารและสถานทีส่ ะสมอาหาร พ.ศ.............
โดยที่เปนการสมควร ใหมีขอบัญญัติวาดวยเรื่องสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และที่
แกไขเพิ่มเติมประกอบมาตรา 40 มาตรา 48 มาตรา 50 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา มาตรา ๖๓ และ
มาตรา 65 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม องคการบริหารสวนตําบลดอนใหญโดยความ
เห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลดอนใหญและนายอําเภอบางแพ จึงตราขอบัญญัติไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดอนใหญเรื่องสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่
สะสมอาหาร พ.ศ............. ”
ขอ 2 ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลดอนใหญตั้ง แตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป
ขอ 3 ในขอบัญญัตินี้
“อาหาร” หมายความวา ของที่กินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต ไดแก
(1) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม อมหรือนําเขาสูรางกายไมวาดวยวิธีใดๆ หรือในรูปลักษณะใดๆแตไมรวมถึงยา วัตถุออก
ฤทธิ์ตอจิตประสาทหรือยาเสพติดใหโทษตามดวยกฎหมายวาดวยการนั้นแลวแตกรณี
(2) วัตถุมุงหมายสําหรับใชหรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหารรวมถึงวัตถุ เจือปนอาหารสีและเครื่องปรุงแตงกลิ่นสี
“สถานที่จําหนายอาหาร” หมายความวา อาคาร สถานที่หรือบริเวณใดๆ ที่มิใชท่ีหรือทางสาธารณะที่จัดไวเพื่อ
ประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถบริโภคไดทันที ทั้งนี้ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมี
บริเวณไวสําหรับการบริโภค ณ ที่นั้น หรือนําไปบริโภคที่อื่นก็ตาม
“สถานที่สะสมอาหาร” หมายความ
วา อาคาร สถานที่หรือบริเวณใดๆ ที่มิใชที่หรือทางสาธารณะที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรือ
อาหารในรูปลักษณะอื่นใดซึ่งผูซื้อตองนําไปทําประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง
“อาหารสด” หมายความวา อาหารประเภทสัตว เนื้อสัตว ผัก ผลไม และของอื่นๆ ที่มีสภาพเปนของสด
“อาหารประเภทปรุงสําเร็จ” หมายความวา อาหารที่ไดผานการทํา ประกอบหรือปรุงสําเร็จพรอมที่จะรับประทานได
รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดตางๆ
“อาหารแหง” หมายความวา อาหารที่ผานกระบวนการทําใหแหงโดยการอบ รมควัน ตากแหง หรือวิธีการอื่นใด
เพื่อลดปริมาณความชื้นที่มีอยูในอาหารลงและเก็บรักษาไวไดนานขึ้น
“เครื่องปรุงรส” หมายความวา สิ่งที่ใชในกระบวนการปรุงอาหารใหมีรูปแบบ รสชาติ กลิ่นรส ชวนรับประทาน เชน
เกลือ น้ําปลา น้ําสมสายชู ซอส ผงชูรส รวมทั้งเครื่องเทศ สมุนไพร มัสตารด เปนตน

-๒“วัตถุเจือปนอาหาร” หมายความวา วัตถุที่ตามปกติมิไดใชเปนอาหารหรือเปนสวนประกอบที่สําคัญของอาหาร ไมวา
วัตถุนั้นจะมีคุณคาทางอาหารหรือไมก็ตาม แตใชเจือปนในอาหารเพื่อประโยชนทางเทคโนโลยีการผลิต การแตงสีอาหาร การ
ปรุงแตงกลิ่นรสอาหาร การบรรจุ การเก็บรักษา หรือการขนสง ซึ่งมีผลตอคุณภาพหรือมาตรฐาน หรือลักษณะของอาหาร ทั้งนี้
ใหหมายความรวมถึงวัตถุที่มิไดเจือปนในอาหาร แตมีภาชนะบรรจุไวเฉพาะแลวใสรวมอยูกับอาหารเพื่อประโยชนดังกลาว
ขางตนดวย เชน วัตถุกันชื้น วัตถุดูดออกซิเจน เปนตน
ความในวรรคหนึ่งไมรวมถึงสารอาหารที่เติมเพื่อเพิ่มหรือปรับใหคงคุณคาทางโภชนาการของอาหาร เชน โปรตีน
ไขมัน คารโบไฮเดรต วิตามิน เกลือแร
“ผูสัมผัสอาหาร” หมายความวา บุคคลที่เกี่ยวของกับอาหารตั้งแตกระบวนการเตรียม ปรุง ประกอบจําหนายและ
เสิรฟอาหาร รวมถึงการลางและเก็บภาชนะอุปกรณ

“ผูประกอบกิจการ” หมายความวา บุคคลหรือนิติบุคคลที่ไดรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่
จําหนายอาหารและใหหมายความรวมถึงผูที่ไดรับมอบหมายใหควบคุม กํากับ ดูแล การดําเนินการของสถานที่จําหนาย
อาหารนั้น
“ราชการสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนตําบลดอนใหญ
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนใหญ
“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
ใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๔ ผูดําเนินกิจการสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารตองดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่ อ นไขที่ กํ า หนดตามข อ บั ญ ญั ติ นี้ รวมทั้ ง กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบั ญญั ติก าร
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
หมวด ๒
สุขลักษณะในการดําเนินกิจการสถานที่จําหนายอาหาร
สวนที่ 1
สถานที่และสุขลักษณะของบริเวณที่ใชทํา ประกอบหรือปรุงอาหาร
ที่ใชจําหนายอาหาร และที่จัดไวสําหรับบริโภคอาหาร
-๓ขอ ๕ สถานที่และบริเวณที่ใชทํา ประกอบหรือปรุงอาหาร ที่ใชจําหนายอาหาร และที่จัดไวสําหรับบริโภคอาหารตองมี
ลักษณะดังตอไปนี้
(1) พื้นบริเวณที่ใชทํา ประกอบ ปรุงอาหารตองทําดวยวัสดุแข็งแรง สะอาด ไมชํารุด และทําความสะอาดงาย
(2) กรณีที่มีผนัง หรือเพดานตองทําดวยวัสดุแข็งแรง สะอาด ไมชํารุด
(3) มีการระบายอากาศเพียงพอ และในกรณีที่สถานที่จําหนายอาหารเขาขายสถานที่สาธารณะตามกฎหมาย
วาดวยการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ ตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่
(4) มีความเขมของแสงสวางเพียงพอตามความเหมาะสมในแตละบริเวณ
(5) มีที่ลางมือและอุปกรณสําหรับลางมือที่ถูกสุขลักษณะ
(6) โตะที่ใชเตรียมปรุงอาหาร หรือที่จําหนายอาหาร สูงจากพื้นอยางนอย 60 เซนติเมตร และ ทําดวย
วัสดุที่ทําความสะอาดงาย มีสภาพดี
(7) โตะเกาอี้ที่จัดไวสําหรับบริโภคอาหารทําดวยวัสดุแข็งแรง สะอาด ไมชํารุด
(8) น้ํ าใช เป นประปา ยกเว นกรณีที่ไมมีน้ํา ประปาใหใชน้ํา ที่มีคุณภาพเทียบเทา น้ํา ประปาหรือ เปน ไปตาม
คําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
(9) ภาชนะบรรจุน้ําใชตองสะอาด ปลอดภัย และสภาพดี

ขอ ๖ สถานที่จําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับมูลฝอย โดยมีถังรองรับมูลฝอยที่มีสภาพดี ไมรั่วซึม ไมดูดซับ
น้ํา มีฝาปดมิดชิด แยกเศษอาหารจากมูลฝอยประเภทอื่น และตองดูแลรักษาความสะอาดถังรองรับมูลฝอย และบริเวณโดยรอบ
ตัวถังรองรับมูลฝอยอยางสม่ําเสมอ ทั้งนี้ การจัดการเกี่ยวกับมูลฝอยและถังรองรับมูลฝอยใหเปนไปตามขอกําหนดของทองถิ่น
เรื่องการจัดการมูลฝอย
ขอ ๗ สถานที่จําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับสวมดังตอไปนี้
(1) ตองจัดใหมีหรือจัดหาหองสวมที่มีสภาพดี พรอมใช ไวบริการ และมีจํานวนเพียงพอ
(2) หองสวมตองสะอาด มีการระบายอากาศที่ดี มีแสงสวางเพียงพอ
(3) มีอางลางมือที่ถูกสุขลักษณะและมีอุปกรณสําหรับลางมือจํานวนเพียงพอ
(4) หองสวมตองแยกเปนสัดสวน โดยประตูไมเปดโดยตรงสูบริเวณที่เตรียม ทํา ประกอบ ปรุงอาหาร ที่เก็บ ที่จําหนายและที่
บริโภคอาหาร ที่ลางและที่เก็บภาชนะอุปกรณ เวนแตจะมีการจัดการหองสวมใหสะอาดอยูเสมอ
ขอ ๘ จัดใหมีมาตรการ อุปกรณ หรือเครื่องมือสําหรับปองกันอัคคีภัยจากการใชเชื้อเพลิงในการทํา ประกอบปรุง
อาหาร
สวนที่ 2
สุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการทํา ประกอบ ปรุง การเก็บรักษาและการจําหนายอาหาร
ขอ ๙ สถานที่จําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารสดตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
-๔ผูบริโภค

(1) อาหารสดที่นํามาประกอบ และปรุงอาหารตองเปนอาหารสดที่มีคุณภาพดี สะอาด และปลอดภัยตอ

(2) อาหารสดตองเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม และเก็บเปนสัดสวน มีการปกปด ไมวางบนพื้น หรือ
บริเวณที่อาจทําใหอาหารปนเปอนได
ขอ 1๐ สถานที่จําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารแหง อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท เครื่องปรุงรส
และวัตถุเจือปนอาหาร ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(1) อาหารแหงตองสะอาด ปลอดภัย ไมมีการปนเปอนและมีการเก็บอยางเหมาะสม
(2) อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท เครื่องปรุงรส วัตถุเจือปนอาหาร และสิ่งอื่นที่นํามาใชในกระบวนการ
ประกอบหรือปรุงอาหารตองปลอดภัย ไดมาตรฐานตามกฎหมายวาดวยอาหาร
ขอ 1๑ สถานที่จําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารประเภทปรุงสําเร็จตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(1) อาหารประเภทปรุงสําเร็จตองเก็บในภาชนะที่สะอาด ปลอดภัย และมีการปองกันการปนเปอนวางสูง
จากพื้นอยางนอย 60 เซนติเมตร
(2) มีการควบคุมคุณภาพอาหารประเภทปรุงสําเร็จใหสะอาด ปลอดภัยสําหรับการบริโภคตามชนิดของ
อาหาร
ขอ 1๒ น้ําดื่มและเครื่องดื่มที่ใชในสถานที่จําหนายอาหารตองมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายวาดวยอาหาร
บรรจุในภาชนะที่สะอาด มีการปกปด และปองกันการปนเปอน วางสูงจากพื้นอยางนอย 60 เซนติเมตร ในกรณีที่เปนน้ํา
ดื่มหรือเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ตองวางสูงจากพื้นอยางนอย 15 เซนติเมตร และตองทําความสะอาดพื้นผิว
ภายนอกของภาชนะบรรจุใหสะอาดกอนนํามาใหบริการ
ขอ 1๓ สถานที่จําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับน้ําแข็งตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(1) ใชน้ําแข็งที่สะอาด มีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายวาดวยอาหาร

(2) เก็บในภาชนะที่สะอาด สภาพดี มีฝาปด วางสูงจากพื้นอยางนอย 15 เซนติเมตร ปากขอบภาชนะสูง
จากพื้นอยางนอย 60 เซนติเมตร ไมวางในบริเวณที่อาจกอใหเกิดการปนเปอนและตองไมระบายน้ําจากถังน้ําแข็งลงสูพื้น
บริเวณที่วางภาชนะ
(3) ใชอุป กรณที่ส ะอาด
มีดาม สําหรับคีบหรือตักน้ําแข็งโดยเฉพาะ
(4) ตอ งไม นําอาหาร หรือสิ่ งของ
อยางอื่นไปแชรวมกับน้ําแข็งสําหรับบริโภค
ขอ 1๔ สถานที่จําหนายอาหารซึ่งมีที่จัดไวสําหรับบริโภคอาหาร ตองจัดใหมีชอนกลางสําหรับอาหารที่รับประทาน
รวมกัน
ขอ 1๕ สถานที่จําหนายอาหารตองจัดเก็บสารเคมี สารทําความสะอาด วัตถุมีพิษ หรือวัตถุที่อาจเปนอันตรายตอ
อาหารและการนําอาหารมาบริโภค แยกบริเวณเปนสัดสวนตางหากไมปะปนกับอาหาร ตองติดฉลากและปายใหเห็นชัดเจนพรอม
ทั้งมีคําเตือนและคําแนะนําเมื่อเกิดอุบัติภัยจากสารดังกลาว กรณีที่มีการเปลี่ยนถายสารเคมีจากภาชนะบรรจุเดิม
หามนําภาชนะบรรจุสารเคมี สารทําความสะอาด วัตถุมีพิษ หรือวัตถุที่อาจเปนอันตรายตออาหารและการนําอาหารมา
บริโภคมาใชบรรจุอาหาร และหามนําภาชนะบรรจุอาหารมาใชบรรจุสารเคมี สารทําความสะอาดวัตถุมีพิษ หรือวัตถุที่อาจเปน
อันตรายตออาหารและการนําอาหารมาบริโภคโดยเด็ดขาด
-๕สวนที่ 3
สุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ เครื่องใชอื่นๆ และน้ําใช
ดังตอไปนี้

ขอ 1๖ สถานที่จําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับภาชนะบรรจุอาหาร อุปกรณ และเครื่องใช ตามหลักเกณฑ

(1) ภาชนะบรรจุอาหาร อุปกรณและเครื่องใชตางๆ ตองสะอาดและทําจากวัสดุที่ปลอดภัย เหมาะสมกับ
อาหารแตละประเภท มีสภาพดี ไมชํารุดและมีการปองกันการปนเปอนที่เหมาะสม
(๒) มีการจัดเก็บภาชนะบรรจุอาหาร อุปกรณ และเครื่องใชไวในที่สะอาด โดยวางสูงจากพื้นอยางนอย
๖๐ เซนติเมตร และมีการปกปดหรือปองกันการปนเปอนที่เหมาะสม
(๓) ตูเย็น ตูแช หรืออุปกรณเก็บรักษาคุณภาพอาหารดวยความเย็นอื่นๆ ตองสะอาด มีสภาพดี ไมชํารุด
มีประสิทธิภาพเหมาะสมในการเก็บรักษาคุณภาพอาหาร
(๔) ตูอบ เตาอบ เตาไมโครเวฟ อุปกรณประกอบหรือปรุงอาหารดวยความรอนอื่นๆ หรืออุปกรณเตรียม
อาหาร ตองสะอาด มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สภาพดี ไมชํารุด
ขอ ๑๗ สถานที่ จําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับการทํ าความสะอาดภาชนะบรรจุอาหาร อุป กรณและ
เครื่องใชตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) ภาชนะ อุปกรณ และเครื่องใชที่รอการทําความสะอาด ตองเก็บในที่ที่สามารถปองกันสัตวและแมลง
นําโรคได
(๒) ทําความสะอาดภาชนะ อุปกรณ และเครื่องใชใหสะอาด ดวยวิธีการตามหลักสุขาภิบาลอาหารและใช
สารทําความสะอาดที่เหมาะสม โดยปฏิบัติตามคําแนะนําการใชสารทําความสะอาดนั้นๆ จากผูผลิต
สวนที่ ๔
สุขลักษณะสวนบุคคลของผูประกอบกิจการและผูสัมผัสอาหาร
ขอ ๑๘ ผูประกอบกิจการและผูสัมผัสอาหารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑดานสุขลักษณะดังตอไปนี้

(๑) ต อ งมี สุ ข ภาพร า งกายแข็ งแรงไม เ ปน โรคติดต อ ไมเ ปน โรคที่สัง คมรัง เกีย จ หรือ ไม เ ปน พาหะนํ า
โรคติดตอ ไดแก อหิวาตกโรค ไขรากสาดนอย บิด ไขสุกใส หัด คางทูม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือ
ในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม โรคผิวหนังที่นารังเกียจ ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ ไขหวัดใหญรวมถึงไขหวัดใหญที่
ติดตอมาจากสัตว และโรคอื่นๆตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหากเจ็บปวยตอง
หยุดปฏิบัติงานและรักษาตัวใหหายกอนจึงกลับมาปฏิบัติงานตอไป
(๒) ผูประกอบกิจการและผูสัมผัสอาหารตองผานการอบรมตามหลักเกณฑ วิธีการที่รัฐมนตรีกําหนด
-๖(๓) ผูสัมผัสอาหารตองแตงกายสะอาด และเปนแบบที่สามารถปองกันการปนเปอนสูอาหารได
(๔) ผูสัมผัสอาหารตองลางมือและปฏิบัติตนในการเตรียม ปรุง ประกอบ จําหนายและเสิรฟอาหารใหถูก
สุขลักษณะ และไมกระทําการใดๆที่จะทําใหเกิดการปนเปอนตออาหารหรือกอใหเกิดโรคได
(๕) ตองปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําสั่งเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงาน
สาธารณสุข
สวนที่ ๕
การปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญและการปองกันโรคติดตอ
ขอ ๑๙ สถานที่จําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับน้ําเสียดังตอไปนี้
(๑) ตองมีการระบายน้ําไดดี ไมมีน้ําขัง และไมมีเศษอาหารตกคาง
(๒) ตองมีการแยกเศษอาหารและไขมันไปกําจัดกอนระบายน้ําทิ้งออกสูระบบระบายน้ํา และน้ําทิ้งตองได
มาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
ขอ ๒๐ สถานที่จําหนายอาหารตองไมกอใหเกิดเหตุรําคาญ
ขอ ๒๑ สถานที่จําหนายอาหารตองจัดใหมีการควบคุมสัตวและแมลงนําโรค รวมถึงสัตวเลี้ยงตามที่รัฐมนตรีกําหนด
สวนที่ ๖
การปองกันอัคคีภัยและอันตราย
ขอ ๒๒ หามใชกาซหุงตมเปนเชื้อเพลิงในการทํา ประกอบ หรือปรุงอาหารบริเวณโตะรับประทานอาหารในสถานที่
จําหนายอาหาร
ขอ ๒๓ หามใชเมทานอลหรือเมทิลแอลกอฮอลเปนเชื้อเพลิงในการทํา ประกอบ หรืออุนอาหารในสถานที่จําหนาย
อาหาร เวนแตเปนการใชแอลกอฮอลแข็งสําหรับใชเปนเชื้อเพลิง ทั้งนี้ ผลิตภัณฑดังกลาวตองไดรับมาตรฐานตามที่กําหนดไวใน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
หมวด ๓
สุขลักษณะในการดําเนินกิจการสถานที่สะสมอาหาร

ข อ ๒๔ ผู จัด ตั้ งสถานที่ ส ะสมอาหารตอ งจัดสถานที่ตลอดจนสิ่ง อื่น ที่ใชใ นการประกอบกิจการใหถูกตอ งดว ย
สุขลักษณะและเงื่อนไขตามลักษณะของกิจการ ดังตอไปนี้
-๗(๑) ตั้งอยูหางจากบริเวณที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ เชน ที่ฝง เผา หรือเก็บศพ ที่เททิ้งสิ่งปฏิกูล ที่สัตว
เลี้ยง หรือที่อื่นใดที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาเปนอันตรายตอสุขภาพไมนอยกวา ๑๐๐ เมตร เวนแตสามารถปรับปรุง
สถานที่ใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
(๒) พื้นทําดวยวัสดุถาวร ทําความสะอาดงาย
(๓) จัดใหมีระบบการระบายน้ําอยางเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ
(๔) จัดใหมีแสงสวางและการระบายอากาศเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ
(๕) จัดใหมีสวมที่เพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ
(๖) จัดใหมีที่รองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข คําสั่งของเจาพนักงาน
ทองถิ่น
หมวด ๔
ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจง
สวนที่ ๑
ใบอนุญาต
ขอ ๒๕ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน
สองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดจะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น พรอมกับเอกสาร
และหลักฐานดังตอไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ขาราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๓) อื่นๆ ตามที่องคการบริหารสวนตําบลดอนใหญประกาศกําหนด
ขอ ๒๖ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจความถูกตองและ
ความสมบูรณของคําขอ ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวใน
ขอบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด และแจงใหผูขออนุญาตแกไขให
ถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต ก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความ
ไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ
เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขออนุญาตทราบ
ภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้
-๘-

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตไดภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบหาวัน
แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรค
สองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี
ขอ ๒๗ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงการอนุญาตจากเจาพนักงาน
ทองถิ่น หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควรใหถือวาสละสิทธิ์
ขอ ๒๘ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต และใหใชไดเพียงในเขต
อํานาจขององคการบริหารสวนตําบลดอนใหญเทานั้น
การขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวให
ประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต
ขอ ๒๙ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่ประกอบ
กิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ขอ ๓๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหผูไดรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงาน
เจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาต
เดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
ขอ ๓๑ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือขอบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการ
ประกอบกิ จการตามที่ได รับใบอนุ ญาตตามข อ บัญญัตินี้ เจาพนักงานทองถิ่น มีอํา นาจสั่ง พักใชใบอนุญาตไดภ ายในเวลาที่
เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน
ขอ ๓๒ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก
(๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
(๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ กฎกระทรวง
หรือขอบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตขาม
ขอบัญญัตินี้ และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบ
ตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
-๙ขอ ๓๓ คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับใบอนุญาตทราบในกรณีที่ไม
พบผูรับใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหสงคําสั่งโดยทางไปรษณียตอบรับหรือใหปดคําสั่งนั้นไวในที่
เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูรับใบอนุญาต และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําสั่งแลว
ตั้งแตเวลาที่คําสั่งไปถึง หรือวันปดคําสั่ง แลวแตกรณี
ขอ ๓๔ ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไมได
จนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

สวนที่ ๒
หนังสือรับรองการแจง
ขอ ๓๕ ผูใดจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ไมเกินสองรอย
ตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นเพื่อขอรับหนังสือรับรองการแจงกอนการจัดตั้ง
ขอ ๓๖ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ไมเกิน
สองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดจะตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้
พรอมกับเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนขาราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๓) อื่นๆตามที่ราชการสวนทองถิ่นประกาศกําหนดและเผยแพรใหประชาชนทราบ
ขอ ๓๗ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับแจง ใหออกใบรับแกผูแจงเพื่อใชเปนหลักฐานในการประกอบกิจการตามที่แจง
ไดชั่วคราวในระหวางเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นยังมิไดออกหนังสือรับรองการแจง
ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจการแจงใหถูกตองตามแบบที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง ถาการแจงเปนไปโดย
ถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับแจง
ในใบรับแจงหรือหนังสือรับรองการแจง เจาพนักงานทองถิ่นจะกําหนดเงื่อนไขใหผูแจงหรือผูไดรับหนังสือรับรองการ
แจงปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได
ในกรณีที่การแจงไมถูกตองหรือไมสมบูรณใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหผูแจงทราบเพื่อดําเนินการแกไขหรือเพิ่มเติม
หากไมสามารถดําเนินการแกไขในขณะนั้น ใหจัดทําบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในเจ็ด
วันนับแตวันที่ไดรับแจง โดยใหเจาหนาที่และผูยื่นคําขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย ถาผูแจงไมดําเนินการแกไขใหถูกตองภายใน
เจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหการแจงของผูแจงเปนอันสิ้นผล
แตถาผูแจงไดดําเนินการแกไขภายในเวลาที่กําหนดแลว ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวัน
ทําการนับแตวันที่ไดรับการแจงซึ่งมีรายละเอียดถูกตองตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้
ขอ ๓๘ ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่
ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ
-๑๐ขอ ๓๙ ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูไดรับหนังสือรับรองการ
แจงยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด ตามแบบที่
กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีหนังสือรับรองการแจงสูญหาย ใหผูยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงนําสําเนาบันทึกการ
แจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่หนังสือรับรองการแจงสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
(๒) ในกรณีหนังสือรับรองการแจงถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรอง
การแจงนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
ขอ ๔๐ เมื่อผูแจงประสงคจะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินกิจการใหแกบุคคลอื่นใหแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบ
ดวย
ขอ ๔๑ ในกรณีที่ผูดําเนินกิจการใดดําเนินกิจการตามที่ระบุไวในขอบัญญัตินี้โดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นและ
เคยไดรับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ เพราะเหตุที่ฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงาน
ทองถิ่นมาแลวครั้งหนึ่ง ยังฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตอไป ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผู
นั้นหยุดดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดดําเนินการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น ถายังฝาฝนอีกใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่ง
หามการดําเนินกิจการนั้นไวตามเวลาที่กําหนดซึ่งตองไมเกินสองปก็ได

หมวดที่ ๕
คาธรรมเนียมและคาปรับ
ขอ ๔๒ ใหผูไดรับใบอนุญาต หรือผูแจงมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มา
รับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกและกอนใบอนุญาตสิ้นอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาต
หรือในวันที่มาแจงและกอนวันครบรอบปของทุกปตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่
กําหนด ใหชําระคาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ เวนแตผูแจงจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการ
นั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป
ในกรณีท่ีมีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวาสองครั้งใหเจา
พนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและคาปรับจนครบจํานวน
ขอ ๔๓ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ ใหเปนรายไดขององคการบริหารสวนตําบลดอนใหญ
-๑๑ขอ ๔๔ ผูใดฝาฝนคําสั่งของเจาพนักงานหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนด
โทษแหงพระราชบัญญัติการสาธรณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
ขอ ๔๕ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลดอนใหญเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออก
ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ..................................................

ชื่อ)…………………………………………..

เห็นชอบ
(ลงชื่อ)………………………………………….
(........................................................)
นายอําเภอบางแพ

(ลง
( นายสมจิตต กุยออน )
นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนใหญ

แบบคําขอหนังสือรั บรองการแจ้ ง
เลขที่ ………./…………

เขียนที่..................................
วันที่ ……… เดือน …………พ.ศ………….
ขาพเจา………………………………………………………อายุ ………………….
ป สัญชาติ………..อยูบานเลขที่………. หมูที่ ……ตรอก/ซอย …………………………………….. ถนน
.………………………..ตําบล/แขวง ……………………… อําเภอ/เขต ……………
จังหวัด…………….. โทรศัพท ..………………………………………………………..
ขอ ๑) ขอยื่นคําขอหนังสือรับรองการแจงเพื่อประกอบกิจการ ประเภท
….…………………………………..
………( สถานที่จําหนาย/สะสมอาหาร ) ………ชื่อสถานประกอบการ……………..….. ตั้งอยู
ที่……………………………
หมูที่ …. ตรอก/ซอย …………….………... ถนน ……………………….ตําบล/แขวง........................... ..
อําเภอ/เขต …………………………… เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต.......................................................... จังหวัด
………………………. ตอ …………………………………………………………………………
ขอ ๒) ขาพเจาจะปฏิบัติตามขอกําหนดดานสุขลักษณะตาม
……………………………………………………….
(เทศบัญญัติ/ขอบังคับสุขาภิบาล/ขอบังคับตําบล/ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร ) พรอมคําขอนี้ ไดแนบหลักฐานและเอกสารมา
ดวยแลว ดังนี้คือ
๒.๑ สําเนาบัตรประจําตัว………………………………(ประชาชน/ขาราชการ/พนักงา
รัฐวิสาหกิจ)
๒.๒ สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
๒.๓ หลักฐานอื่น ๆ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอหนังสือรับรองการแจงนี้เปนความจริงทุกประการ
( ลงชื่อ ) ……………………………. ผูขอรับหนังสือรับรองการ
แจง
( ……………………………. )

ใบรั บแจ้ ง
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว……………………………………
ตําแหนง………………………. กลุมงาน/ฝาย……………………..( กองอนามัยสิ่งแวดลอม เทศบาล
………./ สํานักงานสุขาภิบาล…………/………………………..
สํานักงานองคการบริหารสวนตําบล…… /เขต……. ) ……………………… โทรศัพท
..……………………………………….
ไดรับคําขอหนังสือรับรองการแจง เลขที่ ……./…….. จาก (นาย/นาง/นางสาว )
…………………………………………..
( ลงชื่อ )
………………………………………………
(…………………………………………)

ตําแหนง.................................................

แบบคําขอรับใบอนุญาต
เขียน
ที่……………………………………………………………………..
วันที่ ………. เดือน…………………..
พ.ศ……………….
ขาพเจา ………………………………………..อายุ……………….. ป สัญชาติ
………………………………………………
อยูบานเลขที่ ……………. หมูที่ ……….. ตรอก/ซอย …………………………. ถนน
………………………………………………
แขวง/ตําบล ………………………. เขต/อําเภอ ………..…………… เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต
………………………………
…………………………………….. จังหวัด ………………………… หมายเลขโทรศัพท
……………………...
ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
( ) สถานที่จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร ประเภท
…………………………………………………..
โดยมีพื้นที่ประกอบการ ………………… ตารงเมตร
( ) กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภท
……………………………………………………………
……………………. มีคนงาน …………. คน ใชเครื่องจักรขนาด ……………….
แรงมา

( ) กิจการตลาด ที่มีการจําหนาย ………………….. ( เปนประจํา/เปนครั้งคราว/ตามวันนัด )
( ) กิจการจําหนายสินคาในที่/ทางสาธารณสุข จําหนายสินคาประเภท ………………………
ณ บริเวณ ………………………………. โดยวิธีการ
……………………………………..
( ) กิจการกรับทําการเก็บ ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ ประเภท
� เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหลงกําจัดที่
…………………………………………………………..
� เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีระบบกําจัดอยูที่
.…………………………………….
� เก็บขนมูลฝอย โดยมีแหลงกําจัดที่
….…………………………………………………….
� เก็บขนและกําจัดมูลฝอย โดยมีแหลงกําจัดที่
……………………………………………..
ตอ ( เจาพนักงานทองถิ่น ) ………………………………………… พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและ
เอกสารมาดวย ดังนี้คือ
1) สําเนาบัตรประจําตัว …………………………………….. ( ประชาชน/ขาราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ )
2) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
3) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ คือ
3.1
.……………………………………………………………………………………
3.2
…………………………………………………………………………………….

( ดานหลังคําขอรับใบอนุญาต )

แผนผังแสดงที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ
ใบอนุญาต

( ลงชื่อ ) ………………………………. ผูขอรับ
( ……………………………. )
ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
( ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเงื่อนไขดังนี้
…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………..
………………………………………………………………………………………………………
……………..
( ) เห็นควรไมอนุญาต เพราะ
………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
……………..
สาธารณสุข
วันที่…../………/……..

( ลงชื่อ ) …………………………………. เจาพนักงาน
( ……………………………….. )
ตําแหนง …………………………………..

คําสัง่ ของเจาพนักงานทองถิน่
( ) อนุญาตใหประกอบกิจการได
( ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ
( ลงชื่อ ) …………………………………. เจา
พนักงานทองถิ่น
( ……………………………….. )

วันที่…../………/……..

ตําแหนง …………………………..

เลขที่รับ................../..................

คําขอตออายุใบอนุญาต
จัดตัง้ สถานทีจ่ าํ หนายอาหารหรือสถานทีส่ ะสมอาหาร
เขียนที่.............................................................
วันที่..................เดือน.............................พ.ศ................

ขาพเจา...................................................................................อายุ......................ป สัญชาติ.........
อยูบานเลขที่................หมูท่.ี ..................ตรอก/ซอย...........................................ถนน.......................................
แขวง/ตําบล....................................เขต/อําเภอ......................................เทศบาล//อบต..................................
จังหวัด..................................................โทรศัพท.................................................
ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้ง  สถานที่จําหนายอาหาร  สถานที่สะสมอาหาร
ตอเจาพนักงานทองถิ่น ..................................................................... โดยใชชื่อสถานที่ประกอบกิจการวา.......
................................................................ พื้นที่ประกอบการ.........................ตารางเมตร จํานวนคนงาน.....คน
ตั้งอยู ณ เลขที่..................หมูที่...............ตําบล................................................อําเภอ.......................................
จังหวัด...................................................โทรศัพท.............................................โทรสาร......................................
พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารตาง ๆ มาดวย ดังนี้
๑. ใบอนุญาตเดิม
๒. ใบรับรองแพทย ของผูไดรับอนุญาต ผูชวยจําหนาย และผูปรุงอาหาร
๓. อื่นๆ.........................................................................................................................................
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ).........................................................ผูขอตออายุใบอนุญาต
(.........................................................)

คําขอรับใบแทนใบอนุญาตจัดตัง้ สถานทีจ่ าํ หนายอาหารหรือสถานทีส่ ะสมอาหาร
เขียนที่.................................................................
วันที่............เดือน........................พ.ศ.................
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)...............................................................................................................
 เปนบุคคลธรรมดา อายุ..................................ป สัญชาติ....................................... เลขหมายบัตรประจําตัว
ประชาชนเลขที่ � ��� ���� ��  อยูบาน / สํานักงานเลขที.่ ..................หมูที่...
ตรอก / ซอย.............................ถนน............. ...........ตําบล / แขวง.......................... อําเภอ / เขต...................
จังหวัด..............................โทรศัพท..............................โทรสาร..........................................
� เปนนิติบุคคลประเภท......................จดทะเบียนเมื่อ.........................................................................มีสํานักงาน
อยูเลขที่....................หมูที่........................ตรอก / ซอย.............................ถนน.................. ตําบล / แขวง
.............................................อําเภอ / เขต............................................จังหวัด..............โทรศัพท
....................................... โทรสาร......................................... ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขอแจงมีดังนี้
1. .........................................................อยูบานเลขที่.................หมูที่........ตรอก/ซอย.......................................
ถนน......................................ตําบล / แขวง.................................................อําเภอ / เขต................................................
จังหวัด..............................................โทรศัพท................................................โทรสาร......................................................
ไดขออนุญาตจัดตั้ง  สถานที่จําหนายอาหาร  สถานที่สะสมอาหาร ใบอนุญาต เลมที่.........ป
......................... โดยใชชื่อสถานประกอบการวา...........................................................................สถานที่ตั้งเลขที่..................
หมูที่.................... ตรอก / ซอย....................................ถนน.....................................................ตําบล
...............................................อําเภอ................................................ จังหวัด..............................................
โทรศัพท...........................................โทรสาร...........................................
ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตดังกลาวขางตน ตอเจาพนักงานทองถิ่นเนื่องจาก
 ถูกทําลาย
 ชํารุดในสาระสําคัญ
/๒....

-๒พรอมทั้งไดแนบหลักฐานที่นํามาประกอบการพิจารณา ดังนี้
 1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบแทนใบอนุญาต

 2. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติบุคคล (กรณี
ผูขอรับใบแทนใบอนุญาตเปนนิติบุคคล)
 3. หนังสือมอบอํานาจที่ถูกตองตามกฎหมาย พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับ มอบ
อํานาจ (กรณีผูประกอบการไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง)
 4. สําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหาย กรณีใบอนุญาตเดิมสูญหาย
 5. ใบอนุญาตเดิม กรณีที่ชํารุดในสาระสําคัญ
 6. อื่นๆ..............................................................................................................................................
ขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ

คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
 อนุมัติออกใบแทนใบอนุญาตได
 ไมอนุมัติออกใบแทนใบอนุญาต
ทองถิ่น

(ลงชื่อ)................................................
(.............................................)
ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต

(ลงชื่อ).........................................เจาพนักงาน
(............................................)

