แบบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลอ่างทอง เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
พ.ศ....................
ส่วนที่ 1 หลักการและเหตุผล
ความคิดเห็น
บันทึกหลักการและเหตุผล
1. บันทึก
ประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลอ่างทอง
หลักการ
เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
และเหตุผล
พ.ศ. ………....

หลักการ
ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

เหตุผล
โดยที่การดาเนินกิจการสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่
สะสมอาหารที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ของประชาชน และก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สมควร
กาหนดสุขลักษณะในการดาเนินกิจการสถานที่จาหน่ายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหาร หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ดาเนินกิจการสถานที่
จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร หลักเกณฑ์การแจ้งเพื่อขอ
หนังสือรับรองการแจ้งให้ดาเนินกิจการสถานที่จาหน่ายอาหารและ
สถานทีส่ ะสมอาหาร และอัตราค่าธรรมเนียมการออใบอนุญาตและ
การออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ดาเนินกิจการสถานทีจ่ าหน่าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร จึงตราข้อบัญญัตินี้
ส่วนที่ 2 แบบร่างข้อบัญญัติ
ความคิดเห็น
ร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลอ่างทอง
เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
พ.ศ. ….

2. ชื่อ
ข้อบัญญัติ

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล 3. คา
อ่างทอง ว่าด้วยสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
ปรารภ

อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติ
สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ประกอบมาตรา ๔๐ มาตรา มาตรา ๔๘
มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และ
มาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
องค์การบริหารส่วนตาบลอ่างทอง โดยความเห็นชอบของสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลอ่างทอง และนายอาเภอ จึงตราข้อบัญญัติ
ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตาบลอ่างทอง เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
พ.ศ. ………….”
ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วน
ตาบลอ่างทอง ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สานักงานองค์การ
บริหารส่วนตาบลอ่างทองแล้วหกสิบวัน
ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคาสั่งอื่นใด
ในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัติ
นี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้
“สถานที่จาหน่ายอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่
หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะที่จัดไว้เพื่อประกอบ
อาหารหรือปรุงอาหารจนสาเร็จและจาหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้
ทันที ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการจาหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้สาหรับการ
บริโภค ณ ที่นั้น หรือนาไปบริโภคที่อื่นก็ตาม
“สถานที่สะสมอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือ
บริเวณใด ๆ ที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะ ทีจ่ ัดไว้สาหรับเก็บอาหารอันมี
สภาพเป็นของสดหรือของแห้งหรืออาหารให้รูปลักษณะอื่นใด ซึ่งผู้ซื้อ
ต้องนาไปทาประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง
“อาหารสด” หมายความว่า อาหารประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์
ผัก ผลไม้ และของอื่นๆ ที่มีสภาพเป็นของสด
“อาหารประเภทปรุงสาเร็จ” หมายความว่า อาหารที่ได้ผ่าน
การทา ประกอบหรือปรุงสาเร็จพร้อมที่จะรับประทานได้ รวมทั้งของ
หวานและเครื่องดื่มชนิดต่างๆ
“อาหารแห้ง” หมายความว่า อาหารที่ผ่านกระบวนการทา
ให้แห้งโดยการอบ รมควัน ตากแห้ง หรือวิธีการอื่นใด เพื่อลดปริมาณ
ความชื้นที่มีอยู่ในอาหารลงและเก็บรักษาไว้ได้นานขึ้น

4. บทอาศัย
อานาจ

5. ชื่อ
ข้อบัญญัติ
ของท้องถิ่น
6. วันใช้
บังคับ

7. บทนิยาม

“เครื่องปรุงรส” หมายความว่า สิ่งที่ใช้ในกระบวนการปรุง
อาหารให้มีรูปแบบ รสชาติ กลิ่นรส ชวนรับประทาน เช่น เกลือ
น้าปลา น้าส้มสายชู ซอส ผงชูรส รวมทั้งเครื่องเทศ สมุนไพร
มัสตาร์ด เป็นต้น
“วัตถุเจือปนอาหาร” หมายความว่า วัตถุที่ตามปกติมิได้ใช้
เป็นอาหารหรือเป็นส่วนประกอบที่สาคัญของอาหาร ไม่ว่าวัตถุนั้นจะ
มีคุณค่าทางอาหารหรือไม่ก็ตาม แต่ใช้เจือปนในอาหารเพื่อประโยชน์
ทางเทคโนโลยีการผลิต การแต่งสีอาหาร การปรุงแต่งกลิ่นรสอาหาร
การบรรจุ การเก็บรักษา หรือการขนส่ง ซึ่งมีผลต่อคุณภาพหรือ
มาตรฐานหรือลักษณะของอาหาร ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงวัตถุที่
มิได้เจือปนในอาหาร แต่มีภาชนะบรรจุไว้เฉพาะแล้วใส่รวมอยู่กับ
อาหารเพื่อประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นด้วย เช่น วัตถุกันชื้น วัตถุดูด
ออกซิเจน เป็นต้น
ความในวรรคหนึ่ง ไม่รวมถึงสารอาหารที่เติมเพื่อเพิ่มหรือ
ปรับให้คงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารเช่น โปรตีน ไขมัน
คาร์โบไฮเดรต วิตามิน เกลือแร่
“ผู้สัมผัสอาหาร” หมายความว่า บุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
ตั้งแต่กระบวนการเตรียม ปรุง ประกอบจาหน่ายและเสิร์ฟอาหาร
รวมถึงการล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์
“ผู้ประกอบกิจการ” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลที่
ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จาหน่าย
อาหารและให้หมายความรวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุม กากับ
ดูแล การดาเนิน การของสถานที่จาหน่ายอาหารนั้น
“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วน
ตาบลอ่างทอง
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลอ่างทอง
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่ง
ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๕ ผู้ดาเนินกิจการสถานที่จาหน่ายอาหารต้องดาเนินการ 8.เนื้อหา
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดตามข้อบัญญัติ สาระของ
นี้
ข้อบัญญัติ
ข้อ ๖ สถานที่และบริเวณที่ใช้ทา ประกอบหรือปรุงอาหาร ที่
ใช้จาหน่ายอาหาร และที่จัดไว้สาหรับบริโภคอาหารต้องมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้
(๑) พื้นบริเวณที่ใช้ทา ประกอบ ปรุงอาหารต้องทาด้วยวัสดุ
แข็งแรง สะอาด ไม่ชารุด และทาความสะอาดง่าย

(๒) กรณีที่มีผนัง หรือเพดานต้องทาด้วยวัสดุแข็งแรง สะอาด
ไม่ชารุด
(๓) มีการระบายอากาศเพียงพอ และในกรณีที่สถานที่
จาหน่ายอาหารเข้าข่ายสถานที่สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่
(๔) มีความเข้มของแสงสว่างเพียงพอตามความเหมาะสมใน
แต่ละบริเวณ
(๕) มีที่ล้างมือและอุปกรณ์สาหรับล้างมือที่ถูกสุขลักษณะ
(๖) โต๊ะที่ใช้เตรียม ปรุงอาหาร หรือที่จาหน่ายอาหาร สูงจาก
พื้นอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร และทาด้วยวัสดุที่ทาความสะอาดง่าย มี
สภาพดี
(๗) โต๊ะเก้าอี้ที่จัดไว้สาหรับบริโภคอาหารทาด้วยวัสดุแข็งแรง
สะอาด ไม่ชารุด
(๘) น้าใช้เป็นน้าประปา ยกเว้นกรณีที่ไม่มีน้าประปาให้ใช้น้า
ที่มีคุณภาพเทียบเท่าน้าประปาหรือเป็นไปตามคาแนะนาของเจ้า
พนักงานสาธารณสุข
(๙) ภาชนะบรรจุน้าใช้ต้องสะอาด ปลอดภัย และสภาพดี
ข้อ ๗ สถานที่จาหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับมูล
ฝอย โดยมีถังรองรับมูลฝอยที่มีสภาพดี ไม่รั่วซึม ไม่ดูดซับน้า มีฝาปิด
มิดชิด แยกเศษอาหารจากมูลฝอยประเภทอื่น และต้องดูแลรักษา
ความสะอาดถังรองรับมูลฝอยและบริเวณโดยรอบตัวถังรองรับมูลฝอย
อย่างสม่าเสมอ ทั้งนี้การจัดการเกี่ยวกับมูลฝอยและถังรองรับมูลฝอย
ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตาบลอ่างทอง เรื่อง
การจัดการมูลฝอย
ข้อ ๘ สถานที่จาหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับส้วม
ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องจัดให้มีหรือจัดหาห้องส้วมที่มีสภาพดี พร้อมใช้ ไว้
บริการ และมีจานวนเพียงพอ
(๒) ห้องส้วมต้องสะอาด มีการระบายอากาศที่ดี มีแสงสว่าง
เพียงพอ
(๓) มีอ่างล้างมือที่ถูกสุขลักษณะและมีอุปกรณ์สาหรับล้างมือ
จานวนเพียงพอ
(๔) ห้องส้วมต้องแยกเป็นสัดส่วน โดยประตูไม่เปิดโดยตรงสู่
บริเวณที่เตรียม ทา ประกอบ ปรุงอาหาร ที่เก็บ ที่จาหน่ายและที่
บริโภคอาหาร ที่ล้างและที่เก็บภาชนะอุปกรณ์ เว้นแต่จะมีการจัดการ
ห้องส้วมให้สะอาดอยู่เสมอ และมีฉากปิดกั้นที่เหมาะสม ทั้งนี้ ประตู
ห้องส้วมต้องปิดตลอดเวลา

ข้อ ๙ จัดให้มีมาตรการ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือสาหรับ
ป้องกันอัคคีภัยจากการใช้เชื้อเพลิงในการทาประกอบ ปรุงอาหาร
ข้อ ๑๐ สถานที่จาหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับ
อาหารสดตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) อาหารสดที่นามาประกอบ และปรุงอาหารต้องเป็น
อาหารสดที่มีคุณภาพดี สะอาด และปลอดภัยต่อผู้บริโภค
(๒) อาหารสดต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม และเก็บ
เป็นสัดส่วน มีการปกปิด ไม่วางบนพื้นหรือบริเวณที่อาจทาให้อาหาร
ปนเปื้อนได้
ข้อ ๑๑ สถานที่จาหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับ
อาหารแห้ง อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เครื่องปรุงรส และวัตถุ
เจือปนอาหาร ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) อาหารแห้งต้องสะอาด ปลอดภัย ไม่มีการปนเปื้อนและมี
การเก็บอย่างเหมาะสม
(๒) อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เครื่องปรุงรส วัตถุเจือ
ปนอาหาร และสิ่งอื่นที่นามาใช้ใน
กระบวนการประกอบหรือปรุงอาหารต้องปลอดภัย ได้มาตรฐานตาม
กฎหมายว่าด้วยอาหาร
ข้อ ๑๒ สถานที่จาหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับ
อาหารประเภทปรุงสาเร็จตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) อาหารประเภทปรุงสาเร็จต้องเก็บในภาชนะที่สะอาด
ปลอดภัย และมีการป้องกันการปนเปื้อนวางสูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐
เซนติเมตร
(๒) มีการควบคุมคุณภาพอาหารประเภทปรุงสาเร็จให้
สะอาด ปลอดภัยสาหรับการบริโภคตามชนิดของอาหาร
ข้อ ๑๓ น้าดื่มและเครื่องดื่มที่ใช้ในสถานที่จาหน่ายอาหาร
ต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร บรรจุใน
ภาชนะที่สะอาด มีการปกปิด และป้องกันการปนเปื้อน วางสูงจากพื้น
อย่างน้อย ๖๐เซนติเมตร ในกรณีที่เป็นน้าดื่มหรือเครื่องดื่มในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนิท ต้องวางสูงจากพื้นอย่างน้อย ๑๕ เซนติเมตรและต้อง
ทาความสะอาดพื้นผิวภายนอกของภาชนะบรรจุให้สะอาดก่อนนามา
ให้บริการ
ข้อ ๑๔ สถานที่จาหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับ
น้าแข็งตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) ใช้น้าแข็งที่สะอาด มีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายว่า
ด้วยอาหาร

(๒) เก็บในภาชนะที่สะอาด สภาพดี มีฝาปิด วางสูงจากพื้น
อย่างน้อย ๑๕ เซนติเมตร ปากขอบภาชนะสูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐
เซนติเมตร ไม่วางในบริเวณที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนและต้องไม่
ระบายน้าจากถังน้าแข็งลงสู่พื้นบริเวณที่วางภาชนะ
(๓) ใช้อุปกรณ์ที่สะอาด มีด้าม สาหรับคีบหรือตักน้าแข็ง
โดยเฉพาะ
(๔) ต้องไม่นาอาหาร หรือสิ่งของอย่างอื่นไปแช่รวมกับ
น้าแข็งสาหรับบริโภค
ข้อ ๑๕ สถานที่จาหน่ายอาหารซึ่งมีที่จัดไว้สาหรับบริโภค
อาหาร ต้องจัดให้มีช้อนกลางสาหรับอาหารที่รับประทานร่วมกัน
ข้อ ๑๖ สถานที่จาหน่ายอาหารต้องจัดเก็บสารเคมี สารทา
ความสะอาด วัตถุมีพิษ หรือวัตถุที่อาจเป็นอันตรายต่ออาหารและการ
นาอาหารมาบริโภค แยกบริเวณเป็นสัดส่วนต่างหากไม่ปะปนกับ
อาหาร ต้องติดฉลากและป้ายให้เห็นชัดเจนพร้อมทั้งมีคาเตือนและ
คาแนะนาเมื่อเกิดอุบัติภัยจากสารดังกล่าว กรณีที่มีการเปลี่ยนถ่าย
สารเคมีจากภาชนะบรรจุเดิม
ห้ามนาภาชนะบรรจุสารเคมี สารทาความสะอาด วัตถุมีพิษ
หรือวัตถุที่อาจเป็นอันตรายต่ออาหารและการนาอาหารมาบริโภคมา
ใช้บรรจุอาหาร และห้ามนาภาชนะบรรจุอาหารมาใช้บรรจุสารเคมี
สารทาความสะอาดวัตถุมีพิษ หรือวัตถุที่อาจเป็นอันตรายต่ออาหาร
และการนาอาหารมาบริโภคโดยเด็ดขาด
ข้อ ๑๗ สถานที่จาหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับ
ภาชนะบรรจุอาหาร อุปกรณ์ และเครื่องใช้ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) ภาชนะบรรจุอาหาร อุปกรณ์และเครื่องใช้ต่าง ๆ ต้อง
สะอาดและทาจากวัสดุที่ปลอดภัย เหมาะสมกับอาหารแต่ละประเภท
มีสภาพดี ไม่ชารุดและมีการป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม
(๒) มีการจัดเก็บภาชนะบรรจุอาหาร อุปกรณ์ และเครื่องใช้
ไว้ในที่สะอาด โดยวางสูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร และมีการ
ปกปิดหรือป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม
(๓) ตู้เย็น ตู้แช่ หรืออุปกรณ์เก็บรักษาคุณภาพอาหารด้วย
ความเย็นอื่น ๆ ต้องสะอาด มีสภาพดี ไม่ชารุด มีประสิทธิภาพ
เหมาะสมในการเก็บรักษาคุณภาพอาหาร
(๔) ตู้อบ เตาอบ เตาไมโครเวฟ อุปกรณ์ประกอบหรือปรุง
อาหารด้วยความร้อนอื่น ๆ หรืออุปกรณ์เตรียมอาหาร ต้องสะอาด มี
ประสิทธิภาพ ปลอดภัย สภาพดี ไม่ชารุด
ข้อ ๑๘ สถานที่จาหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับการ
ทาความสะอาดภาชนะบรรจุอาหาร อุปกรณ์ และเครื่องใช้ตาม
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(๑) ภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ที่รอการทาความสะอาด
ต้องเก็บในที่ที่สามารถป้องกันสัตว์และแมลงนาโรคได้
(๒) ทาความสะอาดภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ให้สะอาด
ด้วยวิธีการตามหลักสุขาภิบาลอาหารและใช้สารทาความสะอาดที่
เหมาะสม โดยปฏิบัติตามคาแนะนาการใช้สารทาความสะอาดนั้น ๆ
จากผู้ผลิต
ข้อ ๑๙ ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) ต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่เป็น
โรคที่สังคมรังเกียจ หรือไม่เป็นพาหะนาโรคติดต่อ ได้แก่ อหิวาตกโรค
ไข้รากสาดน้อย บิด ไข้สุกใส หัด คางทูม วัณโรคในระยะอันตราย โรค
เรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่
สังคม โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ ไข้หวัดใหญ่
รวมถึงไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ และโรคอื่นๆตามที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นกาหนดโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข หาก
เจ็บป่วยต้องหยุดปฏิบัติงานและรักษาตัวให้หายก่อนจึงกลับมา
ปฏิบัติงานต่อไป
(๒) ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรม
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่รัฐมนตรีกาหนด
(๓) ผู้สัมผัสอาหารต้องแต่งกายสะอาด และเป็นแบบที่
สามารถป้องกันการปนเปื้อนสู่อาหารได้
(๔) ผู้สัมผัสอาหารต้องล้างมือและปฏิบัติตนในการเตรียม
ปรุง ประกอบ จาหน่ายและเสิร์ฟอาหาร ให้ถูกสุขลักษณะ และไม่
กระทาการใดๆที่จะทาให้เกิดการปนเปื้อนต่ออาหารหรือก่อให้เกิดโรค
ได้
(๕) ต้องปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคาสั่งเจ้า
พนักงานท้องถิ่นโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ข้อ ๒๐ สถานที่จาหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับน้า
เสียดังต่อไปนี้
(๑) ต้องมีการระบายน้าได้ดี ไม่มีน้าขัง และไม่มีเศษอาหาร
ตกค้าง
(๒) ต้องมีการแยกเศษอาหารและไขมันไปกาจัดก่อนระบาย
น้าทิ้งออกสู่ระบบระบายน้า และน้าทิ้งต้องได้มาตรฐานตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๒๑ สถานที่จาหน่ายอาหารต้องไม่ก่อให้เกิดเหตุราคาญ
ข้อ ๒๒ สถานที่จาหน่ายอาหารต้องจัดให้มีการป้องกัน
ควบคุมสัตว์และแมลงนาโรค รวมถึงสัตว์เลี้ยงตามที่รัฐมนตรีกาหนด

ข้อ ๒๓ ห้ามใช้ก๊าซหุงต้มเป็นเชื้อเพลิงในการทา ประกอบ
หรือปรุงอาหารบริเวณโต๊ะรับประทานอาหารในสถานที่จาหน่าย
อาหาร
ข้อ ๒๔ ห้ามใช้เมทานอลหรือเมทิลแอลกอฮอล์เป็นเชื้อเพลิง
ในการทา ประกอบ ปรุง หรืออุ่นอาหารในสถานที่จาหน่ายอาหาร
เว้นแต่เป็นการใช้แอลกอฮอล์แข็งสาหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง ทั้งนี้
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต้องได้รับมาตรฐานตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ข้อ ๒๕ ผู้จัดตั้งสถานที่สะสมอาหารต้องจัดสถานที่ตลอดจน
สิ่งอื่นที่ใช้ในการประกอบกิจการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะและเงื่อนไข
ตามลักษณะของกิจการ ดังต่อไปนี้
(๑) ตั้งอยู่ห่างจากบริเวณที่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เช่น ที่ฝัง เผา หรือเก็บศพ ที่เททิ้งสิ่งปฏิกูล ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อื่นใดที่
เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เว้นแต่
สามารถปรับปรุงสถานที่ให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามคาแนะนาของ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
(๒) พื้นทาด้วยวัสดุถาวร ทาความสะอาดง่าย
(๓) จัดให้มีระบบการระบายน้าอย่างเพียงพอและถูกต้องด้วย
สุขลักษณะ
(๔) จัดให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอและ
ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
(๕) จัดให้มีส้วมที่เพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
(๖) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เพียงพอและ
ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคาสั่งของเจ้า
พนักงานท้องถิ่นโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ข้อ ๒๖ ผู้ใดประสงค์จะขอจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือ
สถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกินสองร้อย
ตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดจะต้องยื่นคาขอรับ
ใบอนุญาตตามแบบที่กาหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสาร
และหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตร
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๒) สาเนาทะเบียนบ้าน
(๓) ใบรับรองแพทย์
(๔) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อม
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคลในกรณีที่ผู้ขอ
อนุญาตเป็นนิติบุคคล

(๕) หนังสือมอบอานาจในกรณีที่เจ้าของกิจการไม่มายื่นคา
ขอรับหนังสือรับรองการแจ้งด้วยตนเอง
(๖) สาเนาหลักฐานการอนุญาตหรือหลักฐานอื่นตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนดไว้
ข้อ ๒๗ เมื่อได้รับคาขอรับใบอนุญาตหรือคาขอต่ออายุ
ใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องของคาขอ
และความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นคาขอให้แก้ไขเพิ่มเติม
เพื่อดาเนินการ หากไม่สามารถดาเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดทา
บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติม
ภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอลงนามไว้
ในบันทึกนั้นด้วย
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้ง
คาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบ
วันนับแต่วันได้รับคาขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่
กาหนดในข้อบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสั่งไม่อนุญาตได้ภายในกาหนดเวลาตาม
วรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกินสิบ
ห้าวันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจาเป็นแต่ละครั้งให้ผู้
ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกาหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยาย
เวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณา
ยังไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคาขอทราบถึงเหตุแห่งความ
ล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมสาเนาแจ้ง
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ทราบทุกครั้ง
ข้อ ๒๘ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้น
แต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว
ข้อ ๒๙ ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอานาจขององค์การบริหารส่วนตาบลอ่างทอง
เท่านั้น
การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคาขอก่อนใบอนุญาตสิ้น
อายุ เมื่อได้ยื่นคาขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียม แล้วให้ประกอบ
กิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดตาม
ข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๓๐ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออก
ใบอนุญาตตามอัตราที่กาหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับ
ใบอนุญาตสาหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อน
ใบอนุญาตสิ้นอายุสาหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต
ตลอดเวลาที่ยังดาเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลา
ที่กาหนด ให้ชาระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจานวน
ค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการ
ดาเนินกิจการนั้นก่อนถึงกาหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง ค้าง
ชาระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี
อานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดาเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสีย
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจานวน
ข้อ ๓๑ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผย
และเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบ
กิจการ
ข้อ ๓๒ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดใน
สาระที่สาคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาต
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลาย หรือ
ชารุด ตามแบบที่กาหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนาสาเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่ง
ท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกอบด้วย
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญ
ให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตนาใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มา
แสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้อ ๓๓ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือ
ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่
กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตาม
ข้อบัญญัตินี้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายใน
เวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
ข้อ ๓๔ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต

(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่
จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(๒) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทาความผิดตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้ หรือ
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบ
กิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือ
ปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของ
ประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการ
ดารงชีพของประชาชน
ข้อ ๓๕ คาสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ให้ทาเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบในกรณีที่ไม่พบผู้รับ
ใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคาสั่งดังกล่าว ให้ส่งคาสั่ง
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือให้ปิดคาสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย
ณ ภูมิลาเนาหรือสานักทาการงานของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่า
ผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคาสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คาสั่งไปถึง หรือ
วันปิดคาสั่ง แล้วแต่กรณี
ข้อ ๓๖ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาต
สาหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะ
พ้นกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ข้อ ๓๗ ผู้ใดประสงค์จะขอจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือ
สถาน ที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อย
ตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดจะต้องแจ้งต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่นตามแบบที่กาหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับ
เอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
(๒) สาเนาทะเบียนบ้าน
(๓) ใบรับรองแพทย์
(๔) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อม
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคลในกรณีที่ผู้ขอ
อนุญาตเป็นนิติบุคคล
(๕) หนังสือมอบอานาจในกรณีที่เจ้าของกิจการไม่มายื่น
ขอรับใบอนุญาตด้วยตนเอง
(๖) สาเนาหลักฐานการอนุญาต หรือหลักฐานอื่นตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนดไว้

(๗) สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๓๘ เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้งให้ออกใบรับแก่ผู้
แจ้งเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประกอบกิจการตามที่แจ้งได้ชั่วคราวใน
ระหว่างเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังมิได้ออกหนังสือรับรองการแจ้ง
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจการแจ้งให้ถูกต้องตามแบบที่
กาหนดในวรรคหนึ่ง ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยถูกต้องให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้งภายในเจ็ดวันทาการนับแต่
วันที่ได้รับแจ้ง
ในใบรับแจ้งหรือหนังสือรับรองการแจ้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่น
จะกาหนดเงื่อนไขให้ผู้แจ้งหรือผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติ
เป็นการเฉพาะรายก็ได้
ในกรณีที่การแจ้งไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นแจ้งให้ผู้แจ้งทราบภายในเจ็ดวันทาการนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ถ้าผู้แจ้งไม่ดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันทาการนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่ง
ให้การแจ้งของผู้แจ้งเป็นอันสิ้นผล แต่ถ้าผู้แจ้งได้ดาเนินการแก้ไข
ภายในเวลาที่กาหนดแล้วให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรอง
การแจ้งให้ผู้แจ้งภายในเจ็ดวันทาการนับแต่วันที่ได้รับการแจ้งซึ่งมี
รายละเอียดถูกต้องตามแบบที่กาหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
ข้อ ๓๙ ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสือ
รับรองการแจ้งไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ดาเนินกิจการ
ตลอดเวลาทีด่ าเนินกิจการ
ข้อ ๔๐ ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย ถูกทาลาย
หรือชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งยื่นขอรับ
ใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึง
การสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุด ตามแบบที่กาหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย ให้ผู้ยื่นขอรับใบ
แทนหนังสือรับรองการแจ้งนาสาเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหายมาแสดงต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(๒) ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งถูกทาลาย หรือชารุดใน
สาระที่สาคัญ ให้ผู้ยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งนา
ใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกอบด้วย

ข้อ ๔๑ เมื่อผู้แจ้งประสงค์จะเลิกกิจการหรือโอนการดาเนิน
กิจการให้แก่บุคคลอื่นให้แจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบด้วย
ข้อ ๔๒ ในกรณีที่ผู้ดาเนินกิจการใดดาเนินกิจการตามที่ระบุ
ไว้ในข้อบัญญัตินี้โดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเคยได้รับโทษ
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ เพราะเหตุที่ฝ่าฝืน
ดาเนินกิจการโดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาแล้วครั้งหนึ่ง ยัง
ฝ่าฝืนดาเนินกิจการโดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นต่อไป ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดดาเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้
ดาเนินการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ถ้ายังฝ่าฝืนอีกให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอานาจสั่งห้ามการดาเนินกิจการนั้นไว้ตามเวลาที่กาหนดซึ่ง
ต้องไม่เกินสองปีก็ได้
ข้อ ๔๓ ผู้แจ้งมีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการแจ้งตาม
อัตราที่กาหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ ในวันที่มาแจ้งและภายในระยะ
เวลาสามสิบวันก่อนวันครบรอบปีของทุกปีตลอดเวลาที่ยังดาเนิน
กิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กาหนด ให้ชาระ
ค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระ
เว้นแต่ผู้แจ้งจะได้บอกเลิกการดาเนินกิจการนั้นก่อนถึงกาหนดการ
เสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ในกรณีที่ผู้มีหน้าทีต่ ้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง ค้าง
ชาระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี
อานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดาเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสีย
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจานวน
ข้อ ๔๔ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้
เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบลอ่างทอง
ข้อ ๔๕ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวาง
โทษตามที่กาหนดไว้ในบทกาหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๔๖ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลอ่างทอง เป็นผู้ 9. บท
รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้และให้มีอานาจออกระเบียบ
รักษาการ
ประกาศ หรือคาสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่………………………………........
(………………………………….......)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลอ่างทอง

อัตราค่าธรรมเรียม
10. บัญชี
1. อัตราค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งซึ่งมีพื้นที่ไม่ ท้าย
เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาด
ข้อบัญญัติ
1.1. พื้นที่ประกอบการไม่เกิน 10 ตารางเมตร ฉบับละ 50- บาท
1.2. พื้นที่ประกอบการตั้งแต่ 10 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 50
ตารางเมตร ฉบับละ 100- บาท
1.3. พื้นที่ประกอบการตั้งแต่ 50 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 100
ตารางเมตร ฉบับละ 150 บาท
1.4. พื้นที่ประกอบการตั้งแต่ 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200
ตารางเมตร ฉบับละ 200- บาท
2. อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ที่จาหน่าย
อาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ซึ่งมีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตร
และมิใช่เป็นการขายของในตลาด
2.1. พื้นที่ประกอบการเกิน 200 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 800
ตารางเมตร ฉบับละ 500- บาท
2.2. พื้นที่ประกอบการตั้งแต่ 800 ตารางเมตรขั้นไป ฉบับละ
1,000- บาท

คาขอเลขที่............./..............
(เจ้าหน้าที่กรอก)

แบบคาขอรับใบอนุญาต
จัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
เขียนที่................................................................
วันที.่ .............เดือน.............................. พ.ศ. ......................
ข้าพเจ้า.......................................................................... อายุ...............ปี สัญชาติ...............................
โดย................................................................................................................ผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคลปรากฏ
ตาม....................................................................................................................... ...............................................
ที่อยู่เลขที่...........................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.......................................ถนน...........................................
แขวง/ตาบล......................................เขต/อาเภอ........................................จังหวัด..............................................
หมายเลขโทรศัพท์...............................................................ผู้ขออนุญาต
ขอยื่นคาขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
พร้อมคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว ดังนี้
 สาเนาบัตรประจาตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่นๆระบุ……………)
 สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่.................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
 หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (ถ้ามี)
 ใบมอบอานาจ (ในกรณีที่มีการมอบอานาจ)
 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
 หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล
1....................................................................................................
2....................................................................................................
3....................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในคาขอรับใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) .............................................. ผู้ขอรับใบอนุญาต
(............................................)

ส่วนของเจ้าหน้าที่
ใบรับคาขอรับใบอนุญาต
เลขที่............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน............................พ.ศ. ....................
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ
 ไม่ครบ คือ
๑)..............................................................
๒)..............................................................
๓)..............................................................
(ลงชื่อ) ...........................................
(.......................................)
ตาแหน่ง...........................................
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต
ใบรับคาขอรับใบอนุญาต
เลขที่..........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..............
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ
 ไม่ครบ คือ
๑)..............................................................
๒)..............................................................
๓)..............................................................
ดังนั้น กรุณานาเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน..........วันนับตั้งแต่วันนี้
เป็นต้นไป

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

ใบอนุญาต
จัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
เล่มที่..........เลขที.่ ............/................
(๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้........................................................................สัญชาติ.......................
อยู่บ้านเลขที่..............หมู่ท.ี่ .......ตาบล.............................อาเภอ...........................จังหวัด......................................
หมายเลขโทรศัพท์...........................................
ชื่อสถานประกอบกิจการ.................................................................. ประเภท.........................................
ตั้งอยู่เลขที่..............หมู่ที่........ตาบล.............................อาเภอ...........................จังหวัด........................................
หมายเลขโทรศัพท์...........................................
เสียค่าธรรมเนียมปีละ.....................บาท (................................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน
เล่มที่........................เลขที่.........................ลงวันที่............................................
(๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตาบลอ่างทอง เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. .............
(๓) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโดย
มิอาจแก้ไขได้เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้
(๔) ผูรับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย้
๔.๑) ....................................................................................................................................................
๔.๒) ....................................................................................................................................................
(๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่............เดือน..................................พ.ศ. ............
(๖) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่.............เดือน..................................พ.ศ. .............
(ลงชื่อ) .................................................
(.............................................)
ตาแหน่ง ..............................................
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

คาเตือน (๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ
ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท
(๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
(มีต่อด้านหลัง)

(ด้านหลัง)
รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม
วัน/เดือน ปี
ที่ออกใบอนุฐา

วัน/เดือน ปี
ที่สิ้นอายุ
ใบอนุญาต

ใบเสร็จรับเงิน
เล่มที่

เลขที่

วัน/เดือน ปี

(ลงชื่อ)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

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

แบบคาขอต่ออายุใบอนุญาต
จัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
เขียนที่…………………………………………..
วันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .........................
ข้าพเจ้า……………………………………….....…………..อายุ.................. ปี สัญชาติ............................
อยู่บ้านเลขที่.............หมู่ที่........................ตรอก/ซอย…………………………………ถนน ……………………………...
ตาบล…………………………..อาเภอ……………………. จังหวัด ……………………….โทรศัพท์……………………………………
ขอยื่นคาขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยใช้
ชื่อกิจการว่า.....................................................................................จานวนคนงาน.................คน
ตั้งอยู่ ณ เลขที่..................หมู่ที่ ...................ตาบลอ่างทอง อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา โทรศัพท์..........................
พร้อมคาขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ
๑. ใบอนุญาตเดิม
๒. .................................................................................................................................................
๓. ........................................................................................................................... ......................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคาขอนี้เป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)...........................................................ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต
(.........................................................)

เลขทีร่ ับ................/...............

คาขอรับใบแทนใบอนุญาต
จัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานทีส่ ะสมอาหาร
เขียนที่…………………………………………..
วันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .........................
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).....................................................................................................
 เป็นบุคคลธรรมดา อายุ.....................ปีสัญชาติ...........................เลขหมายบัตรประจาตัวประชาชน
เลขที่      อยู่บ้าน/สานักงานเลขที่.........................หมู่ท.ี่ ...............
ตรอก/ซอย ..........................ถนน ...........................ตาบล/แขวง..........................อาเภอ/เขต ....................................
จังหวัด..............................โทรศัพท์..................................โทรสาร..........................................
 เป็นนิติบุคคลประเภท...........................................................จดทะเบียนเมื่อ..........................................
มีสานักงานอยู่เลขที่...................หมู่ที่........................ตรอก/ซอย.............................ถนน.........................................
ตาบล/แขวง .........................................อาเภอ/เขต .........................................จังหวัด ..........................................
โทรศัพท์................................ โทรสาร...................................... ผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขอแจ้ง มีดังนี้
๑. ........................................................................................อยู่บ้านเลขที่......................หมู่ที่.........................
ตรอก/ซอย.......................ถนน.........................ตาบล/แขวง..........................อาเภอ/เขต...............................................
จังหวัด.........................................โทรศัพท์................................................โทรสาร..........................................................
ได้ขออนุญาตจัดตั้ง
 สถานที่จาหน่ายอาหาร  สถานที่สะสมอาหาร ใบอนุญาต เล่มที่............................
เลขที่........................ปี......................... โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า..........................................................................
สถานที่ตั้งเลขที่..................หมู่ที่.................... ตรอก/ซอย.......................................ถนน...............................................
ตาบลอ่างทอง อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา โทรศัพท์...................................โทรสาร............................................
ขอยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น เนื่องจาก
 สูญหาย
 ถูกทาลาย
 ชารุดในสาระสาคัญ
พร้อมทั้งได้แนบหลักฐานที่นามาประกอบการพิจารณา ดังนี้
 ๑. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต
 ๒. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้แทนนิติ
บุคคล (กรณีผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล)
 ๓. หนังสือมอบอานาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจ
และผู้รับมอบอานาจ (กรณีผู้ประกอบการไม่สามารถมายื่นคาขอด้วยตนเอง)

สูญหาย

 ๔. สาเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหาย กรณีใบอนุญาตเดิม
 ๕. ใบอนุญาตเดิม กรณีที่ชารุดในสาระสาคัญ
 ๖. อื่น ๆ…………………………………………………………………………………………………………………………….
.................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคาขอนี้เป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)................................................
(.............................................)
ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต

คาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
 อนุมัติออกใบแทนใบอนุญาตได้
 ไม่อนุมัติออกใบแทนใบอนุญาต
(ลงชื่อ)................................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น
(...................................................)

คาขอเลขที่............./..............
(เจ้าหน้าที่กรอก)

แบบคาขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง
จัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานทีส่ ะสมอาหาร
เขียนที่................................................................
วันที.่ .............เดือน.............................. พ.ศ. .......................
ข้าพเจ้า............................................................................. อายุ................ปี สัญชาติ................................
โดย................................................................................................................ผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคลปรากฏ
ตาม....................................................................................................................... ..................................................
ที่อยู่เลขที่...........................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.......................................ถนน..............................................
แขวง/ตาบล......................................เขต/อาเภอ........................................จังหวัด................................................
หมายเลขโทรศัพท์...............................................................ผู้ขอแจ้ง
ชื่อสถานประกอบกิจการ...............................................................................ประเภท...........................................
มีพื้นที่.................ตารางเมตร ตั้งอยู่เลขที่..................หมู่ที่............ตาบลอ่างทอง อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
หมายเลขโทรศัพท์...............................................
ขอยื่นคาหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
พร้อมคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว
 สาเนาบัตรประจาตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่นๆ ระบุ
…………………………………………………………………………………………) ของผู้แทนนิติบุคคลและผู้รับมอบอานาจ (ถ้ามี)
 สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่.......................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..
 หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคลและใบมอบอานาจ
(ในกรณีที่มีการมอบอานาจ)
 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
 อื่น ๆ
1....................................................................................................
2....................................................................................................
3....................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในคานี้เป็นความจริงทุกประการ
(ลงชือ่ ) .............................................. ผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง
(.................................................................)

ส่วนของเจ้าหน้าที่
ใบรับคาขอรับใบอนุญาต
ชื่อสถานประกอบกิจการ.......................................................................................ประเภท........................................
มีพื้นที่.................ตารางเมตร ตั้งอยู่เลขที่.....................หมูท่ ี่ ............. ตาบลอ่างทอง อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
หมายเลขโทรศัพท์...............................................
เลขที่............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน............................พ.ศ. ....................
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ
 ไม่ครบ คือ
๑)..............................................................
๒)..............................................................
๓)..............................................................
(ลงชื่อ) ...........................................
(...........................................)
ตาแหน่ง.................................................
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ส่วนของผู้แจ้ง
ใบรับแจ้ง
ชื่อสถานประกอบกิจการ.......................................................................................ประเภท........................................
มีพื้นที่.................ตารางเมตร ตั้งอยู่เลขที่.....................หมูท่ ี่ ............. ตาบลอ่างทอง อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
หมายเลขโทรศัพท์...............................................
เลขที่..........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..............
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ
 ไม่ครบ ได้แก่
๑)..............................................................
๒)..............................................................
๓)..............................................................
( ลงชื่อ ) ...........................................
(................................................)
ตาแหน่ง...........................................
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

หนังสือรับรองการแจ้ง
จัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
เล่มที่..........เลขที.่ ............/................
(๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้......................................................สัญชาติ..................
อยู่บ้านเลขที่................หมู่ที่......... ตาบล.............................อาเภอ...............................จังหวัด......................................
หมายเลขโทรศัพท์...........................................
ชื่อสถานประกอบกิจการ.......................................................................... ประเภท..........................................
ตั้งอยู่เลขที่..............หมู่ที่........ตาบลอ่างทอง อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา หมายเลขโทรศัพท์..............................
เสียค่าธรรมเนียมปีละ.....................บาท (................................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน
เล่มที่........................เลขที่.........................ลงวันที่............................................
(๒) ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตาบลอ่างทอง เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. .....................
(3) ผูรับหนังสือรับรองการแจ้งต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย้
3.๑) ....................................................................................................................................................
๔.๒) .................................................................................................................................... ................
(4) หนังสือรับรองการแจ้งฉบับนี้ ออกให้เมื่อวันที่............เดือน..................................พ.ศ. ............
(5) หนังสือรับรองการแจ้งฉบับนี้ สิ้นอายุวันที่.............เดือน..................................พ.ศ. .............

(ลงชื่อ) .................................................
(.............................................)
ตาแหน่ง ..............................................
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

คาเตือน (๑) ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่
ประกอบกิจการ ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท
(๒) ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมต่อราชการส่วนท้องถิ่นทุกปีตามกาหนดเวลา
หากฝ่าฝืนจะต้องเสียค่าปรับเพิ่มอีกร้อยละ 20 ของค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระ
(มีต่อด้านหลัง)

(ด้านหลัง)
รายการเสียค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้ง
วัน/เดือน ปี
ที่ออกใบอนุญาต

ใบเสร็จรับเงิน
เล่มที่

เลขที่

วัน/เดือน ปี

(ลงชื่อ)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

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

แบบคาขอต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้ง
จัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
เขียนที่…………………………………………..
วันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .........................
ข้าพเจ้า……………………………………….....…………..อายุ.................. ปี สัญชาติ............................
อยู่บ้านเลขที่.............หมู่ที่........................ตรอก/ซอย…………………………………ถนน ……………………………...
ตาบล…………………………..อาเภอ……………………. จังหวัด ……………………….โทรศัพท์……………………………………
ขอยื่นคาขอต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยใช้ชื่อกิจการว่า.........................................................................จานวนคนงาน.................คน
ตั้งอยู่ ณ เลขที่..................หมู่ที่ ...................ตาบลอ่างทอง อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา โทรศัพท์..........................
พร้อมคาขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ
๑. หนังสือรับรองการแจ้งเดิม
๒. .................................................................................................................................................
๓. ........................................................................................................................... ......................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคาขอนี้เป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)...........................................................ผู้ขอต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้ง
(.........................................................)

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

คาขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง
จัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานทีส่ ะสมอาหาร
เขียนที่…………………………………………..
วันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .........................
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).....................................................................................................
 เป็นบุคคลธรรมดา อายุ.....................ปีสัญชาติ...........................เลขหมายบัตรประจาตัวประชาชน
เลขที่      อยู่บ้าน/สานักงานเลขที่.........................หมู่ท.ี่ ...............
ตรอก/ซอย ..........................ถนน ...........................ตาบล/แขวง..........................อาเภอ/เขต ....................................
จังหวัด..............................โทรศัพท์..................................โทรสาร..........................................
 เป็นนิติบุคคลประเภท...........................................................จดทะเบียนเมื่อ..........................................
มีสานักงานอยู่เลขที่...................หมู่ที่........................ตรอก/ซอย.............................ถนน.........................................
ตาบล/แขวง .........................................อาเภอ/เขต .........................................จังหวัด ..........................................
โทรศัพท์................................ โทรสาร...................................... ผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขอแจ้ง มีดังนี้
๑. ........................................................................................อยู่บ้านเลขที่......................หมู่ที่......................
ตรอก/ซอย.......................ถนน.........................ตาบล/แขวง..........................อาเภอ/เขต..........................................
จังหวัด.........................................โทรศัพท์................................................โทรสาร......................................................
ได้ขออนุญาตจัดตั้ง
 สถานที่จาหน่ายอาหาร  สถานที่สะสมอาหาร ใบอนุญาต เล่มที่.............................
เลขที่........................ปี......................... โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า......................................................................
สถานที่ตั้งเลขที่..................หมู่ที่.................... ตรอก/ซอย....................................ถนน...............................................
ตาบล...............................................อาเภอ........................................... จังหวัด..........................................................
โทรศัพท์...........................................โทรสาร...........................................
ขอยื่นคาขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่น เนื่องจาก
 สูญหาย
 ถูกทาลาย
 ชารุดในสาระสาคัญ
พร้อมทั้งได้แนบหลักฐานที่นามาประกอบการพิจารณา ดังนี้
 ๑. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง
 ๒. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้แทนนิติ
บุคคล (กรณีผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล)
 ๓. หนังสือมอบอานาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจ
และผู้รับมอบอานาจ (กรณีผู้ประกอบการไม่สามารถมายื่นคาขอด้วยตนเอง)

 ๔. สาเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย กรณี
หนังสือรับรองการแจ้งเดิมสูญหาย
 ๕. หนังสือรับรองการแจ้งเดิม กรณีที่ชารุดในสาระสาคัญ
 ๖. อื่น ๆ…………………………………………………………………………………………………………………………….
.................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคาขอนี้เป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)................................................
(.............................................)
ผู้ขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง

คาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
 อนุมัติออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งได้
 ไม่อนุมัติออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง
(ลงชื่อ)................................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น
(...................................................)

