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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญัติ เรื่อง ควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

พ.ศ. 2562 
 

………………………………… 
 

หลักการ 
 

ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 
 

เหตุผล 
 

โดยที่การด าเนินกิจการสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน และก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สมควรก าหนด
สุขลักษณะในการด าเนินกิจการสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  หลักเกณฑ์การอนุญาตให้
ด าเนินกิจการสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร หลักเกณฑ์การแจ้งเพ่ือขอหนังสือรับรองการ
แจ้งให้ด าเนินกิจการสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  และอัตราค่าธรรมเนียมการออก
ใบอนุญาตและการออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ด าเนินกิจการสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 
จึงตราเทศบัญญัตินี ้
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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลกะปาง 
เรื่อง ควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

พ.ศ. 2562 
----------------------- 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสม
อาหารอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมประกอบมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ 
และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  เทศบาลต าบลกะปาง
โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลกะปางและผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงตราเทศบัญญัติไว้
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลกะปาง เรื่อง ควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2562” 

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลกะปาง ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่
ส านักงานเทศบาลต าบลกะปางแล้วเจ็ดวัน 

ข้อ ๓ ในเทศบัญญัตินี้ 
“สถานที่จ าหน่ายอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะ

ที่จัดไว้เพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนส าเร็จและจ าหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้ทันที  ทั้งนี้ ไม่ว่าจะ
เป็นการจ าหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้ส าหรับการบริโภค ณ ที่นั้น หรือน าไปบริโภคท่ีอ่ืนก็ตาม 

“สถานที่สะสมอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะที่
จัดไว้ส าหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือของแห้งหรืออาหารให้รูปลักษณะอ่ืนใด ซึ่งผู้ซื้อต้องน าไปท า
ประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง 

“อาหารสด” หมายความว่า อาหารประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ และของอ่ืนๆที่มีสภาพเป็นของ
สด 

“อาหารประเภทปรุงส าเร็จ” หมายความว่า อาหารที่ได้ผ่านการท า ประกอบหรือปรุงส าเร็จพร้อมที่
จะรับประทานได ้รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดต่างๆ 

“อาหารแห้ง” หมายความว่า อาหารที่ผ่านกระบวนการท าให้แห้งโดยการอบ รมควัน ตากแห้ง หรือ
วิธีการอ่ืนใด เพ่ือลดปริมาณความชื้นที่มีอยู่ในอาหารลงและเก็บรักษาไว้ได้นานขึ้น 

“เครื่องปรุงรส” หมายความว่า สิ่งที่ใช้ในกระบวนการปรุงอาหารให้มีรูปแบบ รสชาติ กลิ่นรสชวน
รับประทาน เช่น เกลือ น้ าปลา น้ าส้มสายชู ซอส ผงชูรส รวมทั้งเครื่องเทศ สมุนไพร มัสตาร์ด เป็นต้น 

“วัตถุเจือปนอาหาร” หมายความว่า วัตถุที่ตามปกติมิได้ใช้เป็นอาหารหรือเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญ
ของอาหาร ไม่ว่าวัตถุนั้นจะมีคุณค่าทางอาหารหรือไม่ก็ตาม แต่ใช้เจือปนในอาหารเพ่ือประโยชน์ทาง
เทคโนโลยีการผลิต การแต่งสีอาหาร การปรุงแต่งกลิ่นรสอาหาร การบรรจุ การเก็บรักษา หรือการขนส่งซึ่งมี
ผลต่อคุณภาพหรือมาตรฐานหรือลักษณะของอาหาร ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงวัตถุที่มิได้เจือปนในอาหารแต่มี
ภาชนะบรรจุไว้เฉพาะแล้วใส่รวมอยู่กับอาหารเพ่ือประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นด้วย  เช่น วัตถุกันชื้น วัตถุดูด
ออกซิเจน เป็นต้น 

ความในวรรคหนึ่ง ไม่รวมถึงสารอาหารที่เติมเพ่ือเพ่ิมหรือปรับให้คงคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร
เช่น โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต วิตามิน เกลือแร่ 
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“ผู้สัมผัสอาหาร” หมายความว่า บุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาหารตั้งแต่กระบวนการเตรียม ปรุง ประกอบ
จ าหน่ายและเสิร์ฟอาหาร รวมถึงการล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ ์

“ผู้ประกอบกิจการ” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง
จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและให้หมายความรวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุม  ก ากับ ดูแลการ
ด าเนินการของสถานที่จ าหน่ายอาหารนั้น 

“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาลต าบลกะปาง 
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศบาลต าบลกะปาง 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ข้อ ๔ ให้นายกเทศมนตรีต าบลกะปางเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออก

ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

------------------------ 
ข้อ ๕ ผู้ด าเนินกิจการสถานที่จ าหน่ายอาหารต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและ

เงื่อนไขท่ีก าหนดตามเทศบัญญัตินี ้รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 

หมวด ๒ 
สุขลักษณะในการด าเนินกิจการสถานที่จ าหน่ายอาหาร 

--------------------------- 
 

ส่วนที่ ๑ 
สถานที่และสุขลักษณะของบริเวณที่ใช้ท า ประกอบหรือปรุงอาหาร 

ที่ใช้จ าหน่ายอาหาร และท่ีจัดไว้ส าหรับบริโภคอาหาร 
 

ข้อ ๖ สถานที่และบริเวณที่ใช้ท า ประกอบหรือปรุงอาหาร ที่ใช้จ าหน่ายอาหาร และที่จัดไว้ส าหรับ
บริโภคอาหารต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

(๑) พ้ืนบริเวณที่ใช้ท า ประกอบ ปรุงอาหารต้องท าด้วยวัสดุแข็งแรง สะอาด ไม่ช ารุด และท าความ
สะอาดง่าย 

(๒) กรณีท่ีมีผนัง หรือเพดานต้องท าด้วยวัสดุแข็งแรง สะอาด ไม่ช ารุด 
(๓) มีการระบายอากาศเพียงพอ และในกรณีที่สถานที่จ าหน่ายอาหารเข้าข่ายสถานที่สาธารณะตาม

กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสุขภาพของผู้
ไม่สูบบุหรี่ 

(๔) มีความเข้มของแสงสว่างเพียงพอตามความเหมาะสมในแต่ละบริเวณ 
(๕) มีที่ล้างมือและอุปกรณ์ส าหรับล้างมือที่ถูกสุขลักษณะ 
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(๖) โต๊ะที่ใช้เตรียม ปรุงอาหาร หรือที่จ าหน่ายอาหาร สูงจากพ้ืนอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตรและท า
ด้วยวัสดุที่ท าความสะอาดง่าย มีสภาพดี 

(๗) โต๊ะเก้าอ้ีที่จัดไว้ส าหรับบริโภคอาหารท าด้วยวัสดุแข็งแรง สะอาด ไม่ช ารุด 
(๘) น้ าใช้เป็นน้ าประปา ยกเว้นกรณีที่ไม่มีน้ าประปาให้ใช้น้ าที่มีคุณภาพเทียบเท่าน้ าประปาหรือ

เป็นไปตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
(๙) ภาชนะบรรจุน้ าใช้ต้องสะอาด ปลอดภัย และสภาพดี 
ข้อ ๗ สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับมูลฝอย โดยมีถังรองรับมูลฝอยที่มีสภาพดีไม่

รั่วซึม ไม่ดูดซับน้ า มีฝาปิดมิดชิด แยกเศษอาหารจากมูลฝอยประเภทอ่ืน และต้องดูแลรักษาความสะอาดถัง
รองรับมูลฝอยและบริเวณโดยรอบตัวถังรองรับมูลฝอยอย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้การจัดการเกี่ยวกับมูลฝอยและถัง
รองรับมูลฝอยให้เป็นไปตามข้อก าหนดของท้องถิ่นเรื่องการจัดการมูลฝอย 

ข้อ ๘ สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเก่ียวกับส้วมดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องจัดให้มีหรือจัดหาห้องส้วมที่มีสภาพดี พร้อมใช้ ไว้บริการ และมีจ านวนเพียงพอ 
(๒) ห้องส้วมต้องสะอาด มีการระบายอากาศที่ด ีมีแสงสว่างเพียงพอ 
(๓) มีอ่างล้างมือที่ถูกสุขลักษณะและมีอุปกรณ์ส าหรับล้างมือจ านวนเพียงพอ 
(๔) ห้องส้วมต้องแยกเป็นสัดส่วน โดยประตูไม่เปิดโดยตรงสู่บริเวณที่เตรียม ท า ประกอบ ปรุงอาหาร

ที่เก็บ ที่จ าหน่ายและท่ีบริโภคอาหาร ที่ล้างและท่ีเก็บภาชนะอุปกรณ์ เว้นแต่จะมีการจัดการห้องส้วมให้สะอาด
อยู่เสมอ และมีฉากปิดกั้นที่เหมาะสม ทั้งนี ้ประตูห้องส้วมต้องปิดตลอดเวลา 

ข้อ ๙ จัดให้มีมาตรการ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือส าหรับป้องกันอัคคีภัยจากการใช้เชื้อเพลิงในการท า
ประกอบ ปรุงอาหาร 
 

ส่วนที่ ๒ 
สุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการท า ประกอบ ปรุง การเก็บรักษาและการจ าหน่ายอาหาร 
 
ข้อ ๑๐ สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเก่ียวกับอาหารสดตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(๑) อาหารสดที่น ามาประกอบ และปรุงอาหารต้องเป็นอาหารสดที่มีคุณภาพดี สะอาด และปลอดภัย

ต่อผู้บริโภค 
(๒) อาหารสดต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม และเก็บเป็นสัดส่วน มีการปกปิด ไม่วางบนพ้ืน

หรือบริเวณท่ีอาจท าให้อาหารปนเปื้อนได้ 
ข้อ ๑๑ สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารแห้ง อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

เครื่องปรุงรส และวัตถุเจือปนอาหาร ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(๑) อาหารแห้งต้องสะอาด ปลอดภัย ไม่มีการปนเปื้อนและมีการเก็บอย่างเหมาะสม 
(๒) อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เครื่องปรุงรส วัตถุเจือปนอาหาร และสิ่งอ่ืนที่น ามาใช้ใน

กระบวนการประกอบหรือปรุงอาหารต้องปลอดภัย ได้มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร 
ข้อ ๑๒ สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารประเภทปรุงส าเร็จตามหลักเกณฑ์

ดังต่อไปนี้ 
(๑) อาหารประเภทปรุงส าเร็จต้องเก็บในภาชนะที่สะอาด ปลอดภัย และมีการป้องกันการปนเปื้อน

วางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร 
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(๒) มีการควบคุมคุณภาพอาหารประเภทปรุงส าเร็จให้สะอาด ปลอดภัยส าหรับการบริโภคตามชนิด
ของอาหาร 

ข้อ ๑๓ น้ าดื่มและเครื่องดื่มที่ใช้ในสถานที่จ าหน่ายอาหารต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมาย
ว่าด้วยอาหาร บรรจุในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิด และป้องกันการปนเปื้อน วางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย ๖๐
เซนติเมตรในกรณีที่เป็นน้ าดื่มหรือเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท  ต้องวางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย ๑๕
เซนติเมตร และต้องท าความสะอาดพ้ืนผิวภายนอกของภาชนะบรรจุให้สะอาดก่อนน ามาให้บริการ 

ข้อ ๑๔ สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเก่ียวกับน้ าแข็งตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(๑) ใช้น้ าแข็งที่สะอาด มีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร 
(๒) เก็บในภาชนะที่สะอาด สภาพดี มีฝาปิด วางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย ๑๕ เซนติเมตร ปากขอบ

ภาชนะสูงจากพ้ืนอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร ไม่วางในบริเวณที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนและต้องไม่ระบายน้ า
จากถังน้ าแข็งลงสู่พ้ืนบริเวณท่ีวางภาชนะ 

(๓) ใช้อุปกรณ์ที่สะอาด มีด้าม ส าหรับคีบหรือตักน้ าแข็งโดยเฉพาะ 
(๔) ต้องไม่น าอาหาร หรือสิ่งของอย่างอ่ืนไปแช่รวมกับน้ าแข็งส าหรับบริโภค 
ข้อ ๑๕ สถานที่จ าหน่ายอาหารซึ่งมีที่จัดไว้ส าหรับบริโภคอาหาร ต้องจัดให้มีช้อนกลางส าหรับอาหาร

ที่รับประทานร่วมกัน 
ข้อ ๑๖ สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องจัดเก็บสารเคมี สารท าความสะอาด วัตถุมีพิษ หรือวัตถุที่อาจเป็น

อันตรายต่ออาหารและการน าอาหารมาบริโภค แยกบริเวณเป็นสัดส่วนต่างหากไม่ปะปนกับอาหารต้องติด
ฉลากและป้ายให้เห็นชัดเจนพร้อมทั้งมีค าเตือนและค าแนะน าเมื่อเกิดอุบัติภัยจากสารดังกล่าวกรณีที่มีการ
เปลี่ยนถ่ายสารเคมีจากภาชนะบรรจุเดิม 

ห้ามน าภาชนะบรรจุสารเคมี สารท าความสะอาด วัตถุมีพิษ หรือวัตถุที่อาจเป็นอันตรายต่ออาหาร
และการน าอาหารมาบริโภคมาใช้บรรจุอาหาร และห้ามน าภาชนะบรรจุอาหารมาใช้บรรจุสารเคมีสารท าความ
สะอาด วัตถุมีพิษ หรือวัตถุที่อาจเป็นอันตรายต่ออาหารและการน าอาหารมาบริโภคโดยเด็ดขาด 
 

ส่วนที่ ๓ 
สุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องใช้อื่นๆ และน้ าใช้ 

 
ข้อ ๑๗ สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับภาชนะบรรจุอาหาร อุปกรณ์ และเครื่องใช้

ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(๑) ภาชนะบรรจุอาหาร อุปกรณ์และเครื่องใช้ต่างๆ ต้องสะอาดและท าจากวัสดุที่ปลอดภัยเหมาะสม

กับอาหารแต่ละประเภท มีสภาพดี ไม่ช ารุดและมีการป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม 
(๒) มีการจัดเก็บภาชนะบรรจุอาหาร อุปกรณ์ และเครื่องใช้ไว้ในที่สะอาด โดยวางสูงจากพ้ืนอย่าน้อย 

๖๐ เซนติเมตร และมีการปกปิดหรือป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม 
(๓) ตู้เย็น ตู้แช่ หรืออุปกรณ์เก็บรักษาคุณภาพอาหารด้วยความเย็นอ่ืนๆ ต้องสะอาด มีสภาพดีไม่

ช ารุด มีประสิทธิภาพเหมาะสมในการเก็บรักษาคุณภาพอาหาร 
(๔) ตู้อบ เตาอบ เตาไมโครเวฟ อุปกรณ์ประกอบหรือปรุงอาหารด้วยความร้อนอ่ืนๆ หรืออุปกรณ์

เตรียมอาหาร ต้องสะอาด มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สภาพดี ไม่ช ารุด 
ข้อ ๑๘ สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับการท าความสะอาดภาชนะบรรจุอาหาร

อุปกรณ ์และเครื่องใช้ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
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(๑) ภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ที่รอการท าความสะอาด ต้องเก็บในที่ที่สามารถป้องกันสัตว์และ
แมลงน าโรคได้ 

(๒) ท าความสะอาดภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ให้สะอาด ด้วยวิธีการตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
และใช้สารท าความสะอาดที่เหมาะสม โดยปฏิบัติตามค าแนะน าการใช้สารท าความสะอาดนั้นๆ จากผู้ผลิต 
 

ส่วนที่ ๔ 
สุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร 

 
ข้อ ๑๙ ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือไม่เป็นพาหะน า

โรคติดต่อ ได้แก่ อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย บิด ไข้สุกใส หัด คางทูม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเรื้อนใน
ระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ
ไข้หวัดใหญ่รวมถึงไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ และโรคอื่นๆตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน า
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข หากเจ็บป่วยต้องหยุดปฏิบัติงานและรักษาตัวให้หายก่อนจึงกลับมาปฏิบัติงาน
ต่อไป 

(๒) ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่รัฐมนตรีก าหนด 
(๓) ผู้สัมผัสอาหารต้องแต่งกายสะอาด และเป็นแบบที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนสู่อาหารได้ 
(๔) ผู้สัมผัสอาหารต้องล้างมือและปฏิบัติตนในการเตรียม ปรุง ประกอบ จ าหน่ายและเสิร์ฟอาหารให้

ถูกสุขลักษณะ และไม่กระท าการใดๆที่จะท าให้เกิดการปนเปื้อนต่ออาหารหรือก่อให้เกิดโรคได้ 
(๕) ต้องปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้า

พนักงานสาธารณสุข 
 

ส่วนที่ ๕ 
การป้องกันมิให้เกิดเหตุร าคาญและการป้องกันโรคติดต่อ 

 
ข้อ ๒๐ สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเก่ียวกับน้ าเสียดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องมีการระบายน้ าได้ด ีไม่มีน้ าขัง และไม่มีเศษอาหารตกค้าง 
(๒) ต้องมีการแยกเศษอาหารและไขมันไปก าจัดก่อนระบายน้ าทิ้งออกสู่ระบบระบายน้ า  และน้ าทิ้ง

ต้องได้มาตรฐานตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
ข้อ ๒๑ สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องไม่ก่อให้เกิดเหตุร าคาญ 
ข้อ ๒๒ สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องจัดให้มีการป้องกัน ควบคุมสัตว์และแมลงน าโรค รวมถึงสัตว์เลี้ยง

ตามท่ีรัฐมนตรีก าหนด 
 

ส่วนที่ ๖ 
การป้องกันอัคคีภัยและอันตราย 

 
ข้อ ๒๓ ห้ามใช้ก๊าซหุงต้มเป็นเชื้อเพลิงในการท า ประกอบ หรือปรุงอาหารบริเวณโต๊ะรับประทาน

อาหารในสถานที่จ าหน่ายอาหาร 
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ข้อ ๒๔ ห้ามใช้เมทานอลหรือเมทิลแอลกอฮอล์เป็นเชื้อเพลิงในการท า ประกอบ ปรุง หรืออุ่นอาหาร
ในสถานที่จ าหน่ายอาหาร เว้นแต่เป็นการใช้แอลกอฮอล์แข็งส าหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
ต้องได้รับมาตรฐานตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 

หมวด ๓ 
สุขลักษณะในการด าเนินกิจการสถานที่สะสมอาหาร 

 
ข้อ ๒๕ ผู้จัดตั้งสถานที่สะสมอาหารต้องจัดสถานที่ตลอดจนสิ่งอ่ืนที่ใช้ในการประกอบกิจการให้

ถูกต้องด้วยสุขลักษณะและเงื่อนไขตามลักษณะของกิจการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้ังอยู่ห่างจากบริเวณท่ีน่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น ที่ฝัง เผา หรือเก็บศพ ที่เททิ้งสิ่งปฏิกูลที่

เลี้ยงสัตว์ หรือที่อ่ืนใดที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพไม่น้อยกว่า  ๑๐๐ เมตร เว้นแต่
สามารถปรับปรุงสถานที่ให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือค าสั่งของเจ้า
พนักงานท้องถิ่น 

(๒) พ้ืนท าด้วยวัสดุถาวร ท าความสะอาดง่าย 
(๓) จัดให้มีระบบการระบายน้ าอย่างเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 
(๔) จัดให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 
(๕) จัดให้มีส้วมที่เพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 
(๖) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 
(๗) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  ค าสั่งของเจ้า

พนักงานท้องถิ่น 
 

หมวด ๔ 
ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง 

------------------- 
ส่วนที่ ๑ 

ใบอนุญาต 
 

ข้อ ๒๖ ผู้ใดจะจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใดซึ่งมี พ้ืนที่
เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๒๗ ผู้ใดประสงค์จะขอจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใด
ซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองร้อยตารางเมตรจะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อม
กับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 

(๑) ส าเนาบัตรประจ าตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
(๒) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(๓) อ่ืนๆ ตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนดและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 
ข้อ ๒๘ เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบ

ความถูกต้องของค าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการ หากไม่สามารถด าเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดท า
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บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้เจ้าหน้าที่
และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่ง ไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนดในเทศ
บัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมี
หนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาตามวรรคสอง
หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้ง
เป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ  พร้อมส าเนาแจ้ง
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ทราบทุกครั้ง 

ข้อ ๒๙ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว 

ข้อ ๓๐ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  และให้
ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

ข้อ ๓๑ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ 
สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ ๓๒ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นค า 
ขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด ตามแบบที่
ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ และ
เงื่อนไขดังต่อไปนี ้

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการแจ้งความต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน า
ใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ ๓๓ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบท
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงหรือ เทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาตในเรื่องท่ีก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ ๓๔ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
(๒) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕ 

กฎกระทรวงหรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบ
กิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตราย
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อย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของ
ประชาชน 

ข้อ ๓๕ ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาต
ทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค าสั่งโดยทางไปรษณีย์
ตอบรับ หรือให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของผู้รับใบอนุญาต
และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึง หรือวันปิดค าสั่ง แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๓๖ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
 

ส่วนที่ ๒ 
หนังสือรับรองการแจ้ง 

 
ข้อ ๓๗ ผู้ใดจะจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่

ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือขอรับ 
หนังสือรับรองการแจ้งก่อนการจัดตั้ง 

ข้อ ๓๘ ผู้ใดประสงค์จะขอจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใด
ซึ่งมีพ้ืนที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดจะต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
แบบที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 

(๑) ส าเนาบัตรประจ าตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
(๒) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(๓) อ่ืนๆ ตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนดและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 
ข้อ ๓๙ เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้ง ให้ออกใบรับแก่ผู้แจ้งเพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการประกอบ

กิจการตามที่แจ้งได้ชั่วคราวในระหว่างเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังมิได้ออกหนังสือรับรองการแจ้งให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นตรวจการแจ้งให้ถูกต้องตามแบบที่ก าหนดในเทศบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง ถ้าการแจ้งเป็นไปโดย
ถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้งภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

ในใบรับแจ้งหรือหนังสือรับรองการแจ้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะก าหนดเงื่อนไขให้ผู้แจ้งหรือผู้ได้รับ
หนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้ 

ในกรณีที่การแจ้งไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้ผู้แจ้งทราบเพ่ือด าเนินการ
แก้ไขหรือเพ่ิมเติม หากไม่สามารถด าเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร
หรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึก
นั้นด้วย ถ้าผู้แจ้งไม่ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้การแจ้งของผู้แจ้งเป็นอันสิ้นผล  แต่ถ้าผู้แจ้งได้ด าเนินการแก้ไข
ภายในเวลาที่ก าหนดแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้งภายในเจ็ดวันท าการนับ
แต่วันที่ได้รับการแจ้งซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 

ข้อ ๔๐ ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  
ณ สถานที่ด าเนินกิจการตลอดเวลาที่ด าเนินกิจการ 
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ข้อ ๔๑ ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ได้รับ
หนังสือรับรองการแจ้งยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญ
หายถูกท าลาย หรือช ารุด ตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ และ
เงื่อนไขดังต่อไปนี ้

(๑) ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย ให้ผู้ยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งน าส าเนาบันทึก
การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกอบด้วย 

(๒) ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ยื่นขอรับใบแทนหนังสือ
รับรองการแจ้งน าใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ ๔๒ เมื่อผู้แจ้งประสงค์จะเลิกกิจการหรือโอนการด าเนินกิจการให้แก่บุคคลอ่ืนให้แจ้งให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นทราบด้วย 

ข้อ ๔๓ ในกรณีที่ผู้ด าเนินกิจการใดด าเนินกิจการตามที่ระบุไว้ในเทศบัญญัตินี้โดยมิได้แจ้งต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่นและเคยได้รับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เพราะเหตุที่ฝ่าฝืนด าเนิน
กิจการโดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาแล้วครั้งหนึ่ง ยังฝ่าฝืนด าเนินกิจการโดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นต่อไป ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้ด าเนินการแจ้งต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่น ถ้ายังฝ่าฝืนอีกให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งห้ามการด าเนินกิจการนั้นไว้ตามเวลาที่
ก าหนดซึ่งต้องไม่เกินสองปีก็ได้ 
 

หมวด ๕ 
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 
---------------------------- 

 
ข้อ ๔๔ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต หรือผู้แจ้งมีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้าย    

เทศบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตส าหรับกรณีท่ีเป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกและก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
ส าหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต หรือในวันที่มาแจ้งและก่อนวันครบรอบปีของทุกปีตลอดเวลาที่ยัง
ด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก าหนด ให้ช าระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของ
จ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ เว้นแต่ผู้แจ้งจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสีย
ค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสอง
ครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับจนครบจ านวน 

ข้อ ๔๕ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น 
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หมวด ๖ 
บทก าหนดโทษ 

 
ข้อ ๔๖ ผู้ใดฝ่าฝืนค าสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้

ในบทก าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
 

ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 
 

 
 

(ลงชื่อ)      นายทรงยศ  กรุณา 
                                                         (นายทรงยศ  กรุณา) 

                                                                                  นายกเทศมนตรีต าบลกะปาง 
 

          เห็นชอบ 

(ลงนาม)  นายจิรโรจน์  ส าแดง 

 (นายจิรโรจน์  ส าแดง) 
               นายอ าเภอทุ่งสง 
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อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง 
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลต าบลกะปาง 

เรื่อง ควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 
พ.ศ. 2562 

 
๑. อัตราค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใดซึ่งมี พ้ืนที่ไมเกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่การขายของในตลาด   

(๑) ขนาดพ้ืนที่ไม่เกิน 10 ตารางเมตร        100 บาท 
(๒) ขนาดพ้ืนที่เกิน 10 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 25 ตารางเมตร    200 บาท 
(3) ขนาดพ้ืนที่เกิน 25 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร    400 บาท 
(4) ขนาดพ้ืนที่เกิน 50 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร    800 บาท 
(5) ขนาดพ้ืนที่เกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร           1,000 บาท 
 

2. อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ในอาคาร
หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมี พื้นท่ีเกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่การขายของในตลาด 

(1) ขนาดพ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 300 ตารางเมตร  2,000 บาท 
(2) ขนาดพ้ืนที่เกิน 300 ตารางเมตร       3,000 บาท 
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แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ..................................................................................  

 
เขียนที่................................................................ 
วันที่..............เดือน.............................. พ.ศ. .......... 
 

๑. ข้าพเจ้า................................................................................. อายุ...............ปี สัญชาติ...................... 
โดย........................................................................................................ ....................................ผู้มีอ านาจลงนาม 
แทนนิติบคุคลปรากฏตา.................................................................................................................... .................. 
ที่อยู่เลขที่...............................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.......................................ถนน....................................... 
แขวง/ต าบล......................................เขต/อ าเภอ........................................จังหวัด........................................ 
หมายเลขโทรศัพท์...............................................................ผู้ขออนุญาต 

๒. พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้วดังนี้ 
 ส าเนาบัตรประจ าตัว (ประชาชน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ อ่ืนๆ ระบุ....................) 
 ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ได้แก่.................................................................. 

............................................................................ ................................................................................. ................. 
 หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 ใบมอบอ านาจ (ในกรณีที่มีการมอบอ านาจ) 
 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
 หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
 เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนด คือ 

๑)....................................................................... 
๒)....................................................................... 

 ขอรับรองว่าข้อความในค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
 

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

ค าขอเลขที่......./...........
(เจ้าหน้าที่กรอก) 
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ส่วนของเจ้าหน้าที่ 

ใบรับค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
 

เลขที่............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน    ครบ 

 ไม่ครบ คือ 
๑).............................................................. 
๒).............................................................. 
๓).............................................................. 
 

(ลงชื่อ) ............................................ 
         (...........................................) 
ต าแหน่ง............................................ 
 

 
 

ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต 
ใบรับค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

 
เลขที่..........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน    ครบ 

 ไม่ครบ คือ 
๑).............................................................. 
๒).............................................................. 
๓).............................................................. 

ดังนั้น กรุณาน าเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน..........วันนับตั้งแต่วันนี้ 
เป็นต้นไป 
 
 
 

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

ต าแหน่ง............................................ 
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ที ่.........................                 ส านักงาน........................................... 

           ........................................................... 
 

              วันที่.........เดือน........................... พ.ศ. ........ 
 
เรื่อง  ค าแนะน าให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ 
เรียน  ...................................................................................................  
อ้างถึง  ใบรับค าขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต เลขที่...............ลงวนัที่.........เดือน.....................พ.ศ. ............. 

 
ตามท่ีท่านได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ............................................... 

และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับค าขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น 
เนื่องจากเจ้าพนักงานได้ตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ระบบก าจัด 

หรือบ าบัดของเสียและอ่ืนๆ ของสถานที่ประกอบกิจการของท่านแล้วพบว่ายังไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามท่ี
ก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น ดังนี้ 

๑) ................................................................................................................................... .. 
๒) ........................................................................................................................... .......... 
๓) ........................................................................................................................... .......... 
๔) ............................................................................................................................. ........ 

ฉะนั้น จึงขอให้ท่านแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์เพ่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะได้ด าเนินการพิจารณา 
การอนุญาตต่อไป 

 
 
 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
(ลงชื่อ) 

(............................................) 
ต าแหน่ง................................................ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
...................................... 
..................................... 
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บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ ............................................................... โทร. ............................................................................... 
ที ่................................................................................ วันที่ ......... เดือน........................... พ.ศ. ………………...... 

เรื่อง  รายงานผลการตรวจสภาพของสถานที่ประกอบกิจการเพ่ือประกอบการพิจารณาการอนุญาต 

เรียน  เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่นได้รับค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ.................................................... 
และได้ออกใบรับค าขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. .......... นั้น 

จากการตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ระบบก าจัดหรือบ าบัดของเสีย 
และอ่ืนๆ ของสถานที่ประกอบกิจการดังกล่าวแล้วพบว่า 

 ครบถ้วนถูกต้องตามท่ีก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น 
 ไม่ครบ ดังนี้ 

๑. .......................................................................... 
๒. .......................................................................... 
๓. .......................................................................... 
๔. .......................................................................... 

ฉะนั้น จึงมีความเห็นว่า    สมควรอนุญาต 
  สมควรอนุญาตโดยมีเงื่อนไขดังนี้ 

๑. .............................................................................  
๒. .............................................................................  
๓. ............................................................................. 
๔. .............................................................................  

 ไม่สมควรอนุญาต 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

 

 

(ลงชื่อ) 

(............................................) 

ต าแหน่ง.............................................. 

    เจ้าพนักงานสาธารณสุข/ผู้ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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ที ่.........................             ส านักงาน................................................ 

       ................................................................ 
         วันที่......... เดือน........................... พ.ศ. ........ 

เรื่อง  แจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ.................................................................. 

เรียน  .............................................................................  

อ้างถึง  ใบรับค าขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. .......... 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. ................................................................................................  
 ๒. .................................................................................................  

ตามท่ีท่านได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ.............................................................................  
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับค าขออนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น 

เนื่องจากมีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่สามารถออกใบอนุญาตหรือยังไม่สามารถมีค าสั่ง 
ไม่อนุญาตได้ภายในเวลา ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับค าขอดังกล่าวดังนี้ 

๑. ........................................................................ .......... 
๒. ...................................................................................  
๓. ...................................................................................  

ดังนั้น จึงขอแจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตออกไปเป็นเวลา ๑๕ วันนับแต่วันที่.................. 
และต้องขออภัย มา ณ โอกาสนี้ด้วย 

 
 
 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
(ลงชื่อ) 

(............................................) 
ต าแหน่ง................................................ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
...................................... 
..................................... 
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ที ่.........................              ส านักงาน................................................. 

        ................................................................. 
          วันที่......... เดือน........................... พ.ศ. ........ 

เรื่อง  แจ้งการอนุญาตประกอบกิจการ.................................................................................................  

เรียน  .............................................................................  

อ้างถึง  ใบรับค าขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. .......... 

ตามท่ีท่านได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ.............................................................................  
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับค าขออนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น 

บัดนี ้เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาออกใบอนุญาตให้แก่ท่านเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ท่านมาติดต่อ 
ขอรับใบอนุญาต ณ ส านักงาน............................................................................ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันได้รับ 
หนังสือนี้ 

ทั้งนี้ หากท่านไม่สามารถมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาดังกล่าว กรุณาแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ทราบด้วย 

 
 
 
 
 
 
 

   ขอแสดงความนับถือ 
 
   (ลงชื่อ) 

  (............................................) 
  ต าแหน่ง................................................ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
...................................... 
..................................... 
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ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ.................................................................. 

เล่มที่..........เลขที.่............/................ 
(๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้........................................................................สัญชาติ.................... 

อยู่บ้านเลขที่..............หมู่ที.่.......ต าบล.............................อ าเภอ...........................จังหวัด.................................... 
หมายเลขโทรศัพท์........................................... 

ชื่อสถานประกอบกิจการ........................................................... ประเภท........................................ 
ตั้งอยู่เลขที่......................หมู่ที่..........ต าบล.............................อ าเภอ...........................จังหวัด............................ 
หมายเลขโทรศัพท์.................................. 

อัตราค่าธรรมเนียมปีละ.....................บาท(.........................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน 
เล่มที่...........เลขที่.................ลงวันที่............................................ 

(๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด 
ในข้อก าหนดของท้องถิ่น 

(๓) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่น 
ที่เก่ียวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 

(๔) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ 
๔.๑) ................................................................................................................................  
๔.๒) ........................................................................................................................... ..... 

(๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่............เดือน..................................พ.ศ. ............ 
(๖) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่.............เดือน..................................พ.ศ. ............. 

 
 

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

ต าแหน่ง................................................ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 
ค าเตือน (๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ 
ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท 

(๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาต 
สิ้นอายุ 
 

(มีต่อด้านหลัง) 
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รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ปี 
ที่สิ้นอายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น เล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ปี 
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ที ่.........................             ส านักงาน................................................... 

        .................................................................. 

         วันที่......... เดือน........................... พ.ศ. ........ 

เรื่อง  ค าสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 

เรียน  .............................................................................  

อ้างถึง  (๑) ใบรับค าขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต เลขที่............ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. ............ 
(๒) หนังสือแจ้งค าแนะน าให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ ที.่.............. ลว. ............ 

ตามท่ีท่านได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ............................................... 
และเจ้าพนักงานได้มีหนังสือแจ้งค าแนะน าให้ท่านแก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่นภายในเวลาที่ก าหนด ตามท่ีอ้างถึงนั้น 

จากการตรวจสอบปรากฏว่าท่านไม่สามารถแก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น ดังนี้ 

๑. ........................................................................................................................... .......... 
๒. .....................................................................................................................................  
๓. ........................................................................................................................... .......... 
๔. ............................................................................................................................. ........ 
๕. ....................................................................................................................... .............. 

ดังนั้น อาศัยอ านาจตามมาตรา ๕๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีค าสั่งไม่ออกใบอนุญาตให้ท่านประกอบกิจการตามที่ได้ยื่นค าขอไว้ 

อนึ่ง หากท่านไม่พอใจค าสั่งนี้ ท่านมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ภายใน 
สามสิบวันนับแต่วันทราบค าสั่งนี้ 

ทั้งนี้ การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามค าสั่ง เว้นแต่รัฐมนตรีจะเห็นสมควรให้มีการทุเลา 
การบังคับตามค าสั่งนั้นไว้ชั่วคราว 

 
 

ขอแสดงความนับถือ 
(ลงชื่อ) 

(............................................) 
ต าแหน่ง................................................ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
...................................... 
...................................... 
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แบบค าขอแจ้ง 
จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

เขียนที่................................................................ 
วันที่..............เดือน.............................. พ.ศ. .......... 

๑. ข้าพเจ้า........................................................................... อายุ..................ปี สัญชาติ.................... 
โดย..................................................................................................... ................................ผู้มีอ านาจลงนามแทน 
นิติบุคคลปรากฏตาม.............................................................................................................. .............................. 
ที่อยู่เลขที่...........................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย............................................ถนน...................................... 
แขวง/ต าบล............................................เขต/อ าเภอ........................................จังหวัด......................................... 
หมายเลขโทรศัพท์.......................................................... .....ผู้ขอแจ้ง 

๒. ชื่อสถานประกอบกิจการ...............................................................ประเภท.................................... 
มีพ้ืนที่..............ตารางเมตร ต้ังอยู่เลขที่............หมู่ที.่........ต าบล................................อ าเภอ............................... 
จังหวัด..................................หมายเลขโทรศัพท์..................................... 

๓. พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้วดังนี้ 
(๑) ส าเนาบัตรประจ าตัว(ประชาชน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ อ่ืนๆ ระบุ...................) 

ของผู้แทนนิติบุคคลและผู้รับมอบอ านาจ(ถ้ามี) 
(๒) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ได้แก่............................................................. 

............................................................................................................................. ....................................... 
(๓) หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลและใบมอบอ านาจ(ในกรณีที่ม ี

การมอบอ านาจ) 
(๔) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
(๕) เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนด ได้แก่.................. 

........................................................................................................................ ..................................................... 
ขอรับรองว่าข้อความในค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 

 
 
 

(ลงชื่อ) .............................................. ผู้ขอแจ้ง 
(............................................) 

 
 
 
 
 
 
 

ค ำขอเลขที่......./...........

(เจ้ำหน้ำที่กรอก) 



24 
 

ค าขอเลขที่......./........... 
(เจ้าหน้าที่กรอก) 

ส่วนของเจ้าหน้าที่ 
 

ใบรับแจ้ง 
ชื่อสถานประกอบกิจการ................................................................ประเภท......................................................... 
มีพ้ืนที่...................ตารางเมตร ตั้งอยู่เลขท่ี................หมู่ที่...........ต าบล............................................................. 
อ าเภอ.....................................จังหวัด.....................................หมายเลขโทรศัพท์..................................... 
เลขที่............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน   ครบ 

ไม่ครบ ได้แก่ ...............................................................................  
....................................................................................................................................................... .................... 
.............................................................................................................. ................................. 
 
 

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

ต าแหน่ง........................................... 
 

 
 

ส่วนของผู้แจ้ง 
 

ใบรับแจ้ง 
ชื่อสถานประกอบกิจการ................................................................ประเภท......................................................... 
มีพ้ืนที่...................ตารางเมตร ตั้งอยู่เลขท่ี................หมู่ที่...........ต าบล............................................................. 
อ าเภอ.....................................จังหวัด.....................................หมายเลขโทรศัพท์..................................... 
เลขที่............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน   ครบ 

ไม่ครบ ได้แก่ ...............................................................................  
...................................................................................................... ..................................................................... 
............................................................................................................................. .................. 
 
 

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

ต าแหน่ง........................................... 
        เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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หนังสือรับรองการแจ้ง 
จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

 
เล่มที่..........เลขที.่............/................ 
 

(๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้.................................................................... 
สัญชาติ................อยู่บ้านเลขที่..............หมู่ที.่...........ต าบล...................................อ าเภอ.................................... 
จังหวัด...............................หมายเลขโทรศัพท์..................................... 

ชื่อสถานประกอบกิจการ................................................... ประเภท..........................มีพ้ืนที่............. 
ตารางเมตร ตั้งอยู่เลขท่ี ...............หมู่ที่........ต าบล.........................................อ าเภอ........................................... 
จังหวัด..................................หมายเลขโทรศัพท์..................................... 

เสียค่าธรรมเนียมปีละ...................บาท(..............................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน 
เล่มที่...........เลขที่.................ลงวันที่............................................ 

(๒) ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขท่ีก าหนดในข้อก าหนด 
ของท้องถิ่น 

(๓) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ 
๓.๑) .........................................................................................  
๓.๒) .........................................................................................  
๓.๓) .........................................................................................  

(๔) หนังสือรับรองการแจ้งฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่..........เดือน............................พ.ศ. ............ 
 
 

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

ต าแหน่ง........................................... 
       เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 
 
ค าเตือน  (๑) ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย 
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท 

(๒) ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมต่อราชการส่วนท้องถิ่นทุกปีตามก าหนดเวลา 
หากฝ่าฝืนจะต้องเสียค่าปรับเพ่ิมอีกร้อยละ ๒๐ ของค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ 

 
(มีต่อด้านหลัง) 
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รายการเสียค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้ง 

 

 

วัน/เดือน/ปี 
ทีช่ าระค่าธรรมเนียม 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น เล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ปี 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     


