เทศบัญญัติตําบลเกาะเพชร
เรื่อง
ควบคุมสถานที่จําหน่ายอาหาร
และสถานทีส่ ะสมอาหาร
พ.ศ.2562

เทศบาลตําบลเกาะเพชร อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัติตําบลเกาะเพชรเรื่อง ควบคุมสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
พ.ศ.2562
*********************
หลักการ
ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร ที่ออกโดยอาศัยอํานาจ
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560

เหตุผล
เพื่อประโยชน์ในการกํากับดูแลการประกอบกิจการสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสม
อาหารภายในเขตเทศบาลตําบลเกาะเพชร มีความถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน
ในการนี้ จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติตําบลเกาะเพชรเรื่องสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพ.ศ.
2562 ต่อสภาเทศบาลตําบลเกาะเพชรและผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ตามลําดับต่อไป

เทศบัญญัติเทศบาลตําบลเกาะเพชร
เรือ่ ง ควบคุมสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
พ.ศ. 2562
____________________
โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสม
อาหาร
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐ มาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และ
มาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่3) พ.ศ.2560เทศบาลตําบล
เกาะเพชร โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลเกาะเพชรและผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงตราเทศ
บัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลเกาะเพชร เรื่อง ควบคุมสถานที่จําหน่าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2562”
ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตําบลเกาะเพชร ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่
สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะเพชรแล้วเจ็ดวัน
ข้อ ๓ ในเทศบัญญัตินี้
“สถานที่ จํ า หน่า ยอาหาร” หมายความว่ า อาคาร สถานที่ ห รื อบริ เ วณใดๆ ที่มิ ใ ช่ ที่ ห รื อ ทาง
สาธารณะที่จัดไว้เพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้ทันที ทั้งนี้ไม่
ว่าจะเป็นการจําหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้สําหรับการบริโภค ณ ที่นั้น หรือนําไปบริโภคที่อื่นก็ตาม
“สถานที่สะสมอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่หรือบริเวณใดๆ ที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะที่
จัดไว้สําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือของแห้งหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด ซึ่งผู้ซื้อต้องนําไปทํา
ประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง
“อาหารสด” หมายความว่า อาหารประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ และของอื่นๆ ที่มีสภาพเป็น
ของสด
“อาหารประเภทปรุงสําเร็จ” หมายความว่า อาหารที่ได้ผ่านการทํา ประกอบหรือหรือปรุงสําเร็จ
พร้อมที่จะรับประทานได้ รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดต่างๆ
“อาหารแห้ง” หมายความว่า อาหารที่ผ่านกระบวนการทําให้แห้งโดยการอบ รมควัน ตากแห้ง
หรือวิธีการอื่นใด เพื่อลดปริมาณความชื้นที่มีอยู่ในอาหารลงและเก็บรักษาไว้ได้นานขึ้น
“เครื่องปรุงรส” หมายความว่า สิ่งที่ใช้ในกระบวนการปรุงอาหารให้มีรูปแบบ รสชาติ กลิ่นรสชวน
รับประทาน เช่น เกลือ น้ําปลา น้ําส้มสายชู ซอส ผงชูรส รวมทั้งเครื่องเทศ สมุนไพร มัสตาร์ด เป็นต้น
“วัตถุเจือปนอาหาร” หมายความว่า วัตถุที่ตามปกติมิได้ใช้เป็นอาหารหรือเป็นส่วนประกอบที่
สํา คัญของอาหาร ไม่ว่า วัต ถุนั้น จะมีคุณค่า ทางอาหารหรือไม่ก็ต าม แต่ ใช้เจือปนในอาหารเพื่อประโยชน์ทาง
เทคโนโลยีการผลิต การแต่งสีอาหาร การปรุงแต่งกลิ่นรสอาหาร การบรรจุ การเก็บรักษาหรือการขนส่งซึ่งมีผลต่อ
คุณภาพหรือมาตรฐานหรือลักษณะของอาหาร ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงวัตถุที่มิได้เจือปนในอาหารแต่มีภาชนะ
บรรจุไว้เฉพาะแล้วใส่รวมอยู่กับอาหารเพื่อประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นด้วย เช่น วัตถุกันชื้น วัตถุดูดออกซิเจน เป็น
ต้น

-2ความในวรรคหนึ่ง ไม่รวมถึงสารอาหารที่เติมเพื่อเพิ่มหรือปรับให้คงคุณค่า ทางโภชนาการของ
อาหาร เช่น โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต วิตามิน เกลือแร่
“ผู้สั ม ผั ส อาหาร” หมายความว่ า บุ ค คลที่ เ กี่ย วข้ อ งกั บ อาหารตั้ง แต่ กระบวนการเตรี ย ม ปรุ ง
ประกอบ จําหน่ายและเสิร์ฟอาหาร รวมถึงการล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์
“ผู้ประกอบกิจการ” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการ
แจ้ ง จั ด ตั้ ง สถานที่ จํ า หน่ า ยอาหารและให้ ห มายความรวมถึ ง ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ ค วบคุ ม กํ า กั บ ดู แ ลการ
ดําเนินการของสถานที่จําหน่ายอาหารนั้น
“ราชการส่วนท้องถิน่ ” หมายความว่า เทศบาลตําบลเกาะเพชร
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตําบลเกาะเพชร
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2560
ข้อ ๔ ให้น ายกเทศมนตรีตําบลเกาะเพชรเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญ ญัตินี้ และให้มี
อํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
หมวด ๑
บททั่วไป
____________________
ข้อ ๕ ผู้ดําเนินกิจการสถานที่จําหน่ายอาหารต้องดําเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขที่กําหนดตามเทศบัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
หมวด ๒
สุขลักษณะในการดําเนินกิจการสถานที่จําหน่ายอาหาร
____________________
ส่วนที่ ๑
สถานที่และสุขลักษณะของบริเวณที่ใช้ทํา ประกอบหรือปรุงอาหาร
ที่ใช้จําหน่ายอาหาร และที่จัดไว้สําหรับบริโภคอาหาร
ข้อ ๖ สถานที่และบริเวณที่ใช้ทํา ประกอบหรือปรุงอาหาร ที่ใช้จําหน่ายอาหาร และที่จัดไว้สําหรับ
บริโภคอาหารต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) พื้นที่บริเวณที่ใช้ทํา ประกอบหรือปรุงอาหารต้องทําด้วยวัสดุแข็งแรง สะอาด ไม่ชํารุด และ
ทําความสะอาดง่าย
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(๓) มีการระบายอากาศเพียงพอ และในกรณีที่สถานที่จําหน่ายอาหารเข่าข่ายสถานที่สาธารณะ
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสุขภาพของผู้
ไม่สูบบุหรี่
(๔) มีความเข้มของแสงสว่างเพียงพอตามความเหมาะสมในแต่ละบริเวณ
(๕) มีที่ล้างมือและอุปกรณ์สําหรับล้างมือที่ถูกสุขลักษณะ
(๖) โต๊ะที่ใช้เตรียม ปรุงอาหาร หรือที่จําหน่ายอาหาร สูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร และ
ทําด้วยวัสดุที่ทําความสะอาดง่าย มีสภาพทีด่ ี
(๗) โต๊ะเก้าอี้จัดไว้สําหรับบริโภคอาหารทําด้วยวัสดุแข็งแรง สะอาด ไม่ชํารุด
(๘) น้ําใช้เป็นน้ําประปา ยกเว้นกรณีที่ไม่มีน้ําประปาให้ใช้น้ําที่มีคุณภาพเทียบเท่าน้ําประปาหรือ
เป็นไปตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธรณสุข
(๙) ภาชนะบรรจุน้ําใช้ต้องสะอาด ปลอดภัย และสภาพดี
ข้อ ๗ สถานที่จําหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับมูลฝอย โดยมีถังรองรับมูลฝอยที่มีสภาพดี
ไม่รั่วซึม ไม่ดูดซับน้ํา มีฝาปิดมิดชิด แยกเศษอาหารจากข้อมูลฝอยประเภทอื่น และต้องดูแลรักษาความสะอาดถัง
รับมูลฝอยและบริเวณโดยรอบตัวถังรองรับมูลฝอยอย่างสม่ําเสมอ ทั้งนี้การจัดการเกี่ยวกับมูลฝอยและถังรองรับ
มูลฝอยให้เป็นไปตามข้อกําหนดของท้องถิ่นเรื่องการจัดการมูลฝอย
ข้อ ๘ สถานที่จําหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับส้วมดังต่อไปนี้
(๑) ต้องจัดให้มีหรือจัดหาห้องส้วมที่มีสภาพดี พร้อมใช้ ไว้บริการ และมีจํานวนเพียงพอ
(๒) ห้องส้วมต้องสะอาด มีการระบายอากาศที่ดี มีแสงสว่างเพียงพอ
(๓) มีอ่างล้างมือที่ถูกสุขลักษณะและมีอุปกรณ์สําหรับล้างมือจํานวนเพียงพอ
(๔) ห้องส้วมต้องแยกเป็นสัดส่วน โดยประตูไม่เปิดโดยตรงสู่บริเวณที่เตรียม ทํา ประกอบ ปรุง
อาหาร ที่จําหน่ายและที่บริโภคอาหาร ที่ล้างและที่เก็บภาชนะอุปกรณ์ เว้นแต่จะมีการจัดการห้องส้วมให้สะอาด
อยูเ่ สมอ และมีฉากปิดกั้นที่เหมาะสม ทั้งนี้ ประตูห้องส้วมต้องปิดตลอดเวลา
ข้อ ๙ จัดให้มีมาตรการ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือสําหรับป้องกันอัคคีภัยจากการใช้เชื้อเพลิงในการทํา
ประกอบ ปรุงอาหาร
ส่วนที่ ๒
สุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการทํา ประกอบ ปรุง การเก็บรักษาและการจําหน่ายอาหาร
ข้อ ๑๐ สถานที่จําหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารสดตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) อาหารสดที่นํามาประกอบ และปรุงอาหารต้องเป็นอาหารสดที่มีคุณภาพดี สะอาด และปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค
(๒) อาหารสดต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม และเก็บเป็นสัดส่วน มีการปกปิด ไม่วางบนพื้น หรือ
บริเวณที่อาจทําให้อาหารปนเปื้อนได้
ข้อ ๑๑ สถานที่จําหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารแห้ง อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
เครื่องปรุงรส และวัตถุเจือปนอาหาร ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) อาหารแห้งต้องสะอาด ปลอดภัย ไม่มีการปนเปื้อนและมีการเก็บอย่างเหมาะสม
(๒) อาหารในภาชนะบรรจุที่ ปิด สนิท เครื่ องปรุง รส วัต ถุ เ จื อ ปนอาหาร และสิ่ง อื่ น ที่ นํ า มาใช้ ใ น
กระบวนการประกอบหรือปรุงอาหารต้องปลอดภัย ได้มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร

-4ข้อ ๑๒ สถานที่จํา หน่า ยอาหารต้องมีการจัด การเกี่ย วกับ อาหารประเภทปรุงสํา เร็จ ตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(๑) อาหารประเภทปรุงสําเร็จต้องเก็บในภาชนะที่สะอาด ปลอดภัย และมีการป้องกันการปนเปื้อน วาง
สูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร
(๒) มีการควบคุมคุณภาพอาหารประเภทปรุงสําเร็จให้สะอาด ปลอดภัยสําหรับการบริโภคตามชนิดของ
อาหาร
ข้อ ๑๓ น้ําดื่มและเครื่องดื่มที่ใช้ในสถานที่จําหน่ายอาหารต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายว่า
ด้ว ยอาหาร บรรจุ ในภาชนะที่ ส ะอาด มีก ารปกปิ ด และป้ อ งกั น การปนเปื้อ น วางสู ง จากพื้ น อย่ า งน้อ ย ๖๐
เซนติเมตร ในกรณีที่เป็นน้ําดื่มหรือเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ต้องวางสูงจากพื้น ๑๕ เซนติเมตร และต้อง
ทําความสะอาดพื้นผิวภายนอก ของภาชนะบรรจุให้สะอาดก่อนนํามาให้บริการ
ข้อ ๑๔ สถานที่จําหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับน้ําแข็งตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) ใช้น้ําแข็งที่สะอาด มีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
(๒) เก็บในภาชนะที่สะอาด สภาพดี มีฝาปิด วางสูงจากพื้นอย่างน้อย ๑๕ เซนติเมตร ปากขอบภาชนะสูง
จากพื้นอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร ไม่วางในบริเวณที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนและต้องไม่ระบายน้ําจากถังน้ําแข็ง
ลงสู่พื้นบริเวณที่วางภาชนะ
(๓) ใช้อุปกรณ์ที่สะอาด มีด้าม สําหรับคีบหรือตักน้ําแข็งโดยเฉพาะ
(๔) ต้องไม่นําอาหาร หรือสิ่งของอย่างอื่นไปแช่รวมกับน้ําแข็งสําหรับบริโภค
ข้อ ๑๕ สถานที่จําหน่ายอาหารซึ่งมีที่จัดไว้สําหรับบริโภคอาหาร ต้องจัดให้มีช้อนกลางสําหรับอาหารที่
รับประทานร่วมกัน
ข้อ ๑๖ สถานที่จําหน่ายอาหารต้องจัดเก็บสารเคมี สารทําความสะอาด วัตถุมีพิษ หรือวัตถุที่อาจเป็น
อันตรายต่ออาหารและการนําอาหารมาบริโภค แยกบริเวณเป็นสัดส่วนต่างหากไม่ปะปนกับอาหารต้องติดฉลาก
และป้ายให้เห็นชัดเจนพร้อมทั้งมีคําเตือนและคําแนะนําเมื่อเกิดอุบัติภัยจากสารดังกล่าวกรณีที่มีการเปลี่ยนถ่าย
สารเคมีจากภาชนะบรรจุเดิม
ห้ามนําภาชนะบรรจุสารเคมี สารทําความสะอาด วัตถุมีพิษ หรือวัตถุที่อาจเป็นอันตรายต่ออาหารและ
การนํา อาหารมาบริโภคมาใช้บ รรจุอาหาร และห้ามนําภาชนะบรรจุอาหารมาใช้บรรจุสารเคมี สารทําความ
สะอาด วัตถุมีพิษ หรือวัตถุที่อาจเป็นอันตรายต่ออาหารและการนํามาบริโภคโดยเด็ดขาด
ส่วนที่ ๓
สุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องใช้อื่นๆ และน้ําใช้
ข้อ ๑๗ สถานที่จําหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับภาชนะบรรจุอาหาร อุปกรณ์ และเครื่องใช้ ตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) ภาชนะบรรจุอาหาร อุปกรณ์และเครื่องใช้ต่างๆ ต้องสะอาดและทําจากวัสดุที่ปลอดภัยเหมาะสมกับ
อาหารแต่ละประเภท มีสภาพดี ไม่ชํารุดและมีการป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม
(๒) มีการจัดเก็บภาชนะบรรจุอาหาร อุปกรณ์ และเครื่องใช้ไว้ในที่สะอาด โดยวางสูงจากพื้นอย่างน้อย
๖๐ เซนติเมตร และมีการปกปิดหรือป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม
(๓) ตู้เย็น ตู้แช่ หรืออุปกรณ์เก็บรักษาคุณภาพอาหารด้วยความเย็นอื่นๆ ต้องสะอาด มีสภาพดี ไม่ชํารุด
มีประสิทธิภาพเหมาะสมในการเก็บรักษาคุณภาพอาหาร

-5(๔) ตู้อบ เตาอบ เตาไมโครเวฟ อุปกรณ์ประกอบหรือปรุงอาหารด้วยความร้อนอื่นๆ หรืออุปกรณ์เตรียม
อาหาร ต้องสะอาด มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สภาพดี ไม่ชํารุด
ข้อ ๑๘ สถานที่จําหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับการทําความสะอาดภาชนะบรรจุอาหาร อุปกรณ์
และเครื่องใช้ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ที่รอการทําความสะอาด ต้องเก็บในที่ที่สามารถป้องกันสัตว์และแมลง
นําโรคได้
(๒) ทําความสะอาดภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ให้สะอาด ด้วยวิธีการตามหลักสุขาภิบาลอาหารและ
ใช้สารทําความสะอาดที่เหมาะสม โดยปฏิบัติตามคําแนะนําการใช้สารทําความสะอาดนั้นๆ จากผู้ผลิต
ส่วนที่ ๔
สุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร
ข้อ ๑๙ ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) ต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือไม่เป็นพาหะนํา
โรคติดต่อ ได้แก่ อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย บิด ไข้สุกใส หัด คางทูม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเรื้อน ในระยะ
ติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ ไข้หวัด
ใหญ่ รวมถึงไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ และโรคอื่นๆตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดโดยคําแนะนํา ของเจ้า
พนักงานสาธารณสุข หากเจ็บป่วยต้องหยุดปฏิบัติงานและรักษาตัวให้หายก่อนจึงกลับมาปฏิบัติงานต่อไป
(๒) ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่รัฐมนตรีกําหนด
(๓) ผู้สัมผัสอาหารต้องแต่งกายสะอาด และเป็นแบบที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนสู่อาหารได้
(๔) ผู้สัมผัสอาหารต้องล้างมือและปฏิบัติตนในการเตรียม ปรุง ประกอบ จําหน่ายและเสิร์ฟอาหาร ให้ถูก
สุขลักษณะ และไม่กระทําการใดๆ ที่จะทําให้เกิดการปนเปื้อนต่ออาหารหรือก่อให้เกิดโรคได้
(๕) ต้องปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้า
พนักงานสาธารณสุข
ส่วนที่ ๕
การป้องกันมิให้เกิดเหตุรําคาญและการป้องกันโรคติดต่อ
ข้อ ๒๐ สถานที่จําหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับน้ําเสียดังต่อไปนี้
(๑) ต้องมีการระบายน้ําได้ดี ไม่มีน้ําขัง และไม่มีเศษอาหารตกค้าง
(๒) ต้องมีการแยกเศษอาหารและไขมันไปกําจัดก่อนระบายน้ําทิ้งออกสู่ระบบระบายน้ํา และน้ําทิ้งต้อง
ได้รับมาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๒๑ สถานที่จําหน่ายอาหารต้องไม่ก่อให้เกิดเหตุรําคาญ
ข้อ ๒๒ สถานที่จําหน่ายอาหารต้องจัดให้มีการป้องกันควบคุมสัตว์และแมลงนําโรค รวมถึงสัตว์เลี้ยง
ตามที่รัฐมนตรีกําหนด
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การป้องกันอัคคีภัยและอันตราย
ข้อ ๒๓ ห้ามใช้ก๊าซหุงต้มเป็นเชื้อเพลิงในการทํา ประกอบ หรือปรุงอาหารบริเวณโต๊ะรับประทานอาหาร
ในสถานที่จําหน่ายอาหาร
ข้อ ๒๔ ห้ามใช้เมทานอลหรือเมทิลแอลกอฮอล์เป็นเชื้อเพลิงในการทํา ประกอบ ปรุง หรืออุ่นอาหาร ใน
สถานที่จําหน่ายอาหาร เว้นแต่เป็นการใช้แอลกอฮอล์แข็งสําหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต้อง
ได้รับมาตรฐานตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
หมวด ๓
สุขลักษณะในการดําเนินกิจการสถานที่สะสมอาหาร
____________________
ข้อ ๒๕ ผู้จัดตั้งสถานที่สะสมอาหารต้องจัดสถานที่ตลอดจนสิ่งอื่นที่ใช้ในการประกอบกิจการให้ถูกต้อง
ด้วยสุขลักษณะและเงื่อนไขตามลักษณะของกิจการ ดังต่อไปนี้
(๑) ตั้งอยู่ห่างจากบริเวณที่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น ที่ฝัง เผา หรือเก็บศพ ที่เททิ้งสิ่งปฏิกูล ที่
เลี้ยงสัตว์ หรือที่อื่นใดที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร เว้นแต่
สามารถปรับปรุงสถานที่ให้ถูกต้อง ด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือคําสั่งของเจ้า
พนักงานท้องถิ่น
(๒) พื้นทําด้วยวัสดุถาวร ทําความสะอาดง่าย
(๓) จัดให้มีระบบการระบายน้ําอย่างเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
(๔) จัดให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
(๕) จัดให้มีส้วมที่เพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
(๖) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข คําสั่งของเจ้า
พนักงานท้องถิ่น
หมวด ๔
ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง
____________________
ส่วนที่ ๑
ใบอนุญาต
ข้อ ๒๖ ผู้ใดจะจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน
สองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

-7ข้อ ๒๗ ผู้ใดประสงค์จะขอจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่ง
มีพื้น ที่เ กิน สองร้อยตารางเมตรจะต้องยื่น คํา ขอรับ ใบอนุญ าตตามแบบที่กํา หนดไว้ท้ายเทศบัญ ญัตินี้พร้อมกับ
เอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่นๆระบุ………………………..)
(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๓) อื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกําหนดและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
ข้อ ๒๘ เมื่อได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบความ
ถูกต้องของคําขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
แจ้งต่อผู้ยื่นแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อดําเนินการ หากไม่สามารถดําเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดทําบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคําขอลงนามไว้
ในบันทึกนั้นด้วย
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาต
ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กําหนดในเทศบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจํา เป็น ที่เ จ้า พนักงานท้องถิ่น ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยัง ไม่อาจมีคําสั่ง ไม่อนุญ าตได้
ภายในกําหนดตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้ง
การขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครัง้ ให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยาย
เวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคําขอ
ทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมสําเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง
ข้อ ๒๙ ผู้ ได้รับอนุญ าตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบ ห้าวัน(หรือตามที่เห็นสมควร)นับแต่วันที่ ได้รับ
หนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ
แล้ว
ข้อ ๓๐ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้
เพียงในเขตอํานาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น
การขอต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าตจะต้ อ งยื่ น คํ า ขอก่ อ นใบอนุ ญ าตสิ้ น อายุ เมื่ อ ได้ ยื่ น คํ า ขอพร้ อ มกั บ เสี ย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
ข้อ ๓๑ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ ๓๒ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นคํา
ขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบ ห้าวันนับ แต่วันที่ ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด ตามแบบที่
กําหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจ้งความต่อ
พนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนํา
ใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย

-8ข้อ ๓๓ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตใน
เรื่องที่กําหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจ
สั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
ข้อ ๓๔ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสัง่ พักใช้ใบอนุญาตอีก
(๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ กฎกระทรวง
หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับ
ใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ
ของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ข้อ ๓๕ คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ
ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว ให้ส่งคําสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ
หรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผู้รับใบอนุญาตและให้ถือว่า
ผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคําสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คําสั่งไปถึง หรือวันปิดคําสั่ง แล้วแต่กรณี
ข้อ ๓๖ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
อีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ส่วนที่ ๒
หนังสือรับรองการแจ้ง
ข้อ ๓๗ ผู้ใดจะจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ใดซึ่ง
มีพื้นที่ไม่เกิน สองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดต้องแจ้งต่อเจ้า พนักงานท้องถิ่นเพื่อขอรับ
หนังสือรับรองการแจ้งก่อนการจัดตั้ง
ข้อ ๓๘ ผู้ใดประสงค์จะขอจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่ง
พื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดจะต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่
กําหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่นๆระบุ…………………………..)
(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๓) อื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกําหนดและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
ข้อ ๓๙ เมื่อเจ้า พนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้ง ให้ออกใบรับ แก่ผู้แจ้งเพื่อใช้เ ป็น หลักฐานในการประกอบ
กิจการตามที่แจ้งได้ชั่วคราวในระหว่างเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังมิได้ออกหนังสือรับรองการแจ้ง
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจการแจ้งให้ถูกต้องตามแบบที่กําหนดในเทศบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง ถ้าการ
แจ้งเป็นไปโดยถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้งภายในเจ็ดวันทําการนับแต่วันที่
ได้รับแจ้ง
ในใบรับแจ้งหรือหนังสือรับรองการแจ้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะกําหนดเงื่อนไขให้ผู้แจ้งหรือผู้ได้รับหนังสือ
รับรองการแจ้งปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้
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หรือเพิ่มเติม หากไม่สามารถดําเนิน การได้ในขณะนั้น ให้จัดทําบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคําขอลงนามไว้ในบันทึก นั้นด้วย
ถ้าผู้แจ้งไม่ดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันทําการนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้การแจ้งของผู้แจ้งเป็นอันสิ้นผล แต่ถ้าผู้แจ้งได้ดําเนินการแก้ไขภายในเวลาที่กําหนด
แล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้งภายในเจ็ดวันทําการนับแต่วันที่ได้รับการแจ้งซึ่งมี
รายละเอียดถูกต้องตามแบบที่กําหนดไว้ทา้ ยเทศบัญญัตินี้
ข้อ ๔๐ ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ
สถานที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ
ข้อ ๔๑ ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ให้ผู้ได้รับหนังสือ
รับรองการแจ้งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหายถูกทําลาย หรือชํารุด ตามแบบที่กําหนดไว้ท้าย
เทศบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย ให้ผู้ยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งนําสําเนาบันทึก
การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกอบด้วย
(๒) ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ให้ผู้ยื่นขอรับใบแทนหนังสือ
รับรองการแจ้งนําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้อ ๔๒ เมื่อผู้แจ้งประสงค์จะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินการให้แก่บุคคลอื่นให้แจ้งให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นทราบด้วย
ข้อ ๔๓ ในกรณี ที่ผู้ ดํา เนิน กิจ การใดดํา เนิน กิจ การตามที่ ร ะบุ ไว้ ใ นเทศบั ญ ญั ตินี้ โ ดยมิ ไ ด้แ จ้ งต่ อเจ้ า
พนักงานท้องถิ่นและเคยได้รับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ เพราะเหตุที่ฝ่าฝืนดําเนิน
กิจการโดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาแล้วครั้งหนึ่ง ยังฝ่าฝืนดําเนินกิจการโดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นต่อไป ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้ดําเนินการแจ้งต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่น ถ้ายังฝ่าฝืนอีกให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งห้ามการดําเนินกิจการนั้นไว้ตามเวลาที่กําหนด
ซึ่งต้องไม่เกินสองปีก็ได้
หมวด ๕
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
____________________
ข้อ ๔๔ ให้ผู้รับใบอนุญาต หรือผู้แจ้งมีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้
ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกและก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุสําหรับกรณีที่
เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต หรือในวันที่มาแจ้งและก่อนวันครบรอบปีของทุกปีตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น
ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด ให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่
ค้างชําระ เว้นแต่ผู้แจ้งจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป

-10ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม และค่าปรับจน
ครบจํานวน
ข้อ ๔๔ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น
หมวด ๖
บทกําหนดโทษ
____________________
ข้อ ๔๖ ผู้ใดฝ่าฝืนคําสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ใน
บทกําหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
ประกาศ ณ วันที2่ 5เดือน มกราคมพ.ศ. 2562

(นายเดชา แก้วเจริญ)
นายกเทศมนตรีตําบลเกาะเพชร

เห็นชอบ
(ลงชื่อ)
(

วิทยา เขียวรอด
นายวิทยา เขียวรอด

)

นายอำเภอหัวไทร

หมายเหตุ :คําสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 3055/2560 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เรื่อง มอบอํานาจให้นายอําเภอปฏิบัติ
ราชการแทน ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และร่างเทศบัญญัติทั่วไปของเทศบาลตําบล

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม
ท้ายเทศบัญญัตติ ําบลเกาะเพชร
เรื่อง สถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพ.ศ. 2562
ที่

รายการ

1

ใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

2

หนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท/หน่วย/ปี)
100

2.1 พื้นที่ไม่เกิน 30 ตารางเมตร

50

2.2 พื้นที่ตั้งแต่ 30 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร

100

2.3 พื้นที่ตั้งแต่ 50 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร

200

2.4 พื้นที่ตั้งแต่ 100 ตารางเมตร ขึ้นไป

500

แบบคําขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการ.............................................................
คําขอเลขที่ .............../ .................
เขียนที่ ……………………………………..……….
วันที่ ….......….เดือน ……………….……..พ.ศ. ……...…
1. ข้าพเจ้า …………………………..….…...………...….……….อายุ……......... ปี สัญชาติ ….…………..
โดย ............................................................................................................ ผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลปรากฎ
ตาม ...........................................................................................ที่อยู่เลขที่ …….…………. หมู่ที่ …….………......
ตรอก/ซอย …………….……..……………. ถนน ……………….…...…………..แขวง/ตําบล ……………...………………....….
เขต/อําเภอ ……………………… จังหวัด ……………………… หมายเลขโทรศัพท์ …….……...……..……….. ผู้ขออนุญาต
2. พร้อมคําขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้วดังนี้
( ) สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
( ) สําเนาทะเบียนบ้าน
( ) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร หนังสือให้ความเห็นชอบการ
ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่จําเป็น
( ) ใบมอบอํานาจ (ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ)
( ) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
( ) หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
( ) เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการท้องถิ่นประกาศกําหนด ได้แก่
1. ................................................................................
2. ................................................................................
ขอรับรองว่าข้อความในคําขอนี้เป็นความจริงทุกประการ

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

ส่วนของเจ้าหน้าที่
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต
เลขที่ .................................. ได้รับเรื่องเมื่อวันที่ ................. เดือน ...................................... พ.ศ. .....................
ตรวจสอบแล้วเอกสารหลักฐาน

( )ครบ
( ) ไม่ครอบ ได้แก่
1. ...........................................................................
2. ...........................................................................
3. ...........................................................................

(ลงชื่อ) ..........................................................
(................................................................)
ตําแหน่ง .......................................................
**************************************************************************************************

ส่วนของผู้รับใบอนุญาต
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต
เลขที่ .................................. ได้รับเรื่องเมื่อวันที่ ................. เดือน ...................................... พ.ศ. .....................
ตรวจสอบแล้วเอกสารหลักฐาน

( )ครบ
( ) ไม่ครอบ ได้แก่
1. ...........................................................................
2. ...........................................................................
3. ...........................................................................

ดังนั้น กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน .................. วัน
นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

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

แบบคําขอต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการ…………………………………………………………..
คําขอเลขที่ .............../ .................
เขียนที่ …………………………………..……….
วันที่ ……………...….เดือน ……...………….……..พ.ศ. ……...………………
1 . ข้ า พ เ จ้ า ………..….…...…………….………………...….……….อ า ยุ …….........
ปี สั ญ ช า ติ ….…….….
โดย .....................................................................................................................ผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลปรากฎ
ตาม ........................................................................................ที่ อ ยู่ เ ลขที่ …….….………. หมู่ ที่ …………...... ตรอก /
ซอย …….……………..….……. ถนน ................... ………………..แขวง /ตํ า บล ……….…………...…………..…. เขต /อํ า เภอ ………….……………
จังหวัด …………..….……………………………………… หมายเลขโทรศัพท์ ………..…………………………….…………….. ผู้ขออนุญาต
2. พร้อมคําขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้วดังนี้
( ) สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
( ) สําเนาทะเบียนบ้าน
( ) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่จําเป็น
( ) ใบมอบอํานาจ (ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ)
( ) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
( ) หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
( ) เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการท้องถิ่นประกาศกําหนด คือ
1. ................................................................................
2. ................................................................................
ขอรับรองว่าข้อความในคําขอนี้เป็นความจริงทุกประการ

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

ส่วนของเจ้าหน้าที่
ใบรับคําขอต่ออายุใบอนุญาต

เลขที่ .................................. ได้รับเรื่องเมื่อวันที่ ................. เดือน ...................................... พ.ศ. .....................
ตรวจสอบแล้วเอกสารหลักฐาน

( )ครบ
( ) ไม่ครอบ ได้แก่
1. ...........................................................................
2. ...........................................................................
3. ...........................................................................

(ลงชื่อ) ..........................................................
(....................................................)
ตําแหน่ง .......................................................
**************************************************************************************************

ส่วนของผู้รับใบอนุญาต
ใบรับคําขอต่ออายุใบอนุญาต
เลขที่ .................................. ได้รับเรื่องเมื่อวันที่ ................. เดือน ...................................... พ.ศ. .....................
ตรวจสอบแล้วเอกสารหลักฐาน

( )ครบ
( ) ไม่ครอบ ได้แก่
1. ...........................................................................
2. ...........................................................................
3. ...........................................................................

ดั ง นั้ น กรุ ณ านํ า เอกสารหลั ก ฐานที่ ยั ง ไม่ ค รบทั้ ง หมดมายื่ น ต่ อ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น
ภายใน .................. วัน นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

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

ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ......................................
การ
เล่มที่ ………….เลขที่ ……….…./ ………..……
1. เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้ ……………………………….….…………..........
......... สัญชาติ…………..
อยู่บ้านเลขที่…….….….หมู่ที่ ……….. ตําบล ……………..……… อําเภอ …….……..…………จั
…….……..………… งหวัด ………………..…..
หมายเลขโทรศัพท์ …………………………..…..………
ชื่อสถานประกอบกิ
สถานประกอบ จการ………………………………………….. ประเภท …………………………………..
ตั้งอยู่เลขที่ ……...…. หมู่ที่ …….…. ตําบล ……………….…… อําเภอ ………..….………… จังหวัด …………….……..…..
หมายเลขโทรศัพท์ ..………….…..……………………..
เสี ย ค่ า ธรรมเนี ย มปี
ม ล ะ…..……………..….บาท (……………….………………………………….….……..…)
ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่ …………….. เลขที่ ………..……….. ลงวันที่ ……………………………………….…....
2. ผู้รับใบอนุ
อนุญาตต้องปฏิบัติตามหลั
าม กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขทีที่กําหนดในข้อกําหนด ของ
ท้องถิ่น
3. หากปรากฎในภายหลังว่า การประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้ เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้
4. ผูร้ บั ใบอนุ
อนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดั
นไขเฉพา งต่อไปนีอ้ ีกด้วย คือ
4.1………………………………………………………………………………………………………………
1………………………………………………………………………………………………………………
4.2 ………………………………………………………………………………………………………………
4.3..………………………………………………………………………………………………………….…
3..………………………………………………………………………………………………………….…
5. ใบอนุญาตฉบับนี้ ออกให้เมื่อวันที่ ............... เดือน ....................................
.............................. พ.ศ. ..............
6. ใบอนุญาตฉบับนี้ สิ้นอายุวันที่ ……………..…. เดือน ……………………..……….พ.ศ.
……………………..………. ……………
(ลงชื่อ) ………………………….………….
(……………………………………..)
ตําแหน่ง .........................................
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
คําเตือน1. ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบ
กิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท
2. หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ

รายการเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
วัน/เดือน/ปี

วัน/เดือน/ปี

ใบเสร็จรับเงิน

(ลงชื่อ)

ที่ออกใบอนุญาต

ที่สิ้นอายุใบอนุญาต

เล่มที/่ เลขที/่ วัน/เดือน/ปี

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

แบบคําขอแจ้ง
จัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
เขียนที่ …………………………………..……….
วันที่ …....….เดือน ……………….……..พ.ศ. ……...…
1. ข้าพเจ้า …………………………..….…...………...….……….อายุ……......... ปี สัญชาติ ….…………..
โดย ............................................................................................................ ผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลปรากฎ
ตาม ...........................................................................................ที่อยู่เลขที่ …….…………. หมู่ที่ …….…...... ตรอก/
ซอย …………….……..……………. ถนน ……………….…...…………..แขวง/ตํา บล ……………...……………..…. เขต/
อําเภอ ……………………… จังหวัด ………………….…… หมายเลขโทรศัพท์ …….………………………….. ผู้ขอแจ้ง
2. ชื่อสถานประกอบกิจการ ....................................................ประเภท ..................................
มีพื้นที่ .................... ตารางเมตร ตั้งอยู่เลขที่ …….…………. หมู่ที่ …….….... ตรอก/ซอย …………….……..………….
ถนน ……………….….........…..แขวง/ตําบล ………..……..…...……………..…. เขต/อําเภอ …………….……………..………
จังหวัด ………………….………… หมายเลขโทรศัพท์ …….……………………….……………….
3. พร้อมคําขอนี้ขา้ พเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้วดังนี้
( ) สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ)
( ) สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) ของผู้แทนนิติ
บุคคลและผู้รับมอบอํานาจ (ถ้ามี)
( ) สําเนาทะเบียนบ้าน
( ) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ................................................
..............................................................................................................................................................................
( ) หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและใบมอบอํานาจ (ใน
กรณีที่มีการมอบอํานาจ)
( ) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
( ) เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการท้องถิ่นประกาศกําหนด ได้แก่
1. ................................................................................
2. ................................................................................
ขอรับรองว่าข้อความในคําขอนี้เป็นความจริงทุกประการ

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

ส่วนของเจ้าหน้าที่
ใบรับแจ้ง
ชื่อสถานประกอบกิจการ ...................................................ประเภท ........................................
มีพื้นที่ .................... ตารางเมตร ตั้งอยู่เลขที่ …….…………. หมู่ที่ …….….... ตรอก/ซอย …………….……..………….
ถนน ……………….….........…..แขวง/ตําบล ………..……..…...……………..…. เขต/อําเภอ …………….……………..………
จังหวัด ………………….………… หมายเลขโทรศัพท์ …….……………………….……………….
เลขที่ ................... ได้รับเรื่องเมื่อวันที่ ............. เดือน ..................................... พ.ศ. ..............
ตรวจสอบแล้วเอกสารหลักฐาน

( )ครบ
( ) ไม่ครอบ ได้แก่
1. ...........................................................................
2. ...........................................................................
3. ...........................................................................
(ลงชื่อ) ..........................................................
(....................................................)
ตําแหน่ง .......................................................

**************************************************************************************************

ส่วนของผูแ้ จ้ง
ใบรับแจ้ง
ชื่อสถานประกอบกิจการ ...................................................ประเภท ........................................
มีพื้นที่ .................... ตารางเมตร ตั้งอยู่เลขที่ …….…………. หมู่ที่ …….….... ตรอก/ซอย …………….……..………….
ถนน ……………….….........…..แขวง/ตําบล ………..……..…...……………..…. เขต/อําเภอ …………….……………..………
จังหวัด ………………….………… หมายเลขโทรศัพท์ …….……………………….……………….
เลขที่ .................. ได้รับเรื่องเมื่อวันที่ ............. เดือน .................................... พ.ศ. ................
ตรวจสอบแล้วเอกสารหลักฐาน

( )ครบ
( ) ไม่ครอบ ได้แก่
1. ...........................................................................
2. ...........................................................................
3. ...........................................................................
(ลงชื่อ) ..........................................................
(....................................................)
ตําแหน่ง .......................................................

หนังสือรับรองการแจ้ง
จัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร
เล่มที่ ………….เลขที่ ……….…./ ………..……
1. เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ ……………………………….……………..........
……………………………….…………….
สัญชาติ…………..อยู่บ้านเลขที่…….….….หมู
…….….…. ่ที่ ……….. ตําบล ……………..……… อําเภอ …….……..…………
จังหวัด ………………..…..หมายเลขโทรศั
โทรศัพท์ …………………………..…..………
ชื่อสถานประกอบกิ
สถานประกอบ จการ………………………………………….. ประเภท …………………………………..
ตั้งอยู่เลขที่ ……...…. หมู่ที่ …….…. ตําบล ……………….…… อําเภอ ………..….………… จังหวัด …………….……..…..
หมายเลขโทรศัพท์ ..………….…..……………………..
เสี ย ค่ า ธรรมเนี ย มปี
ม ล ะ…..……………..….บาท (……………….………………………………….….……..…)
ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่ …………….. เลขที่ ………..……….. ลงวันที่ ……………………………………….…....
2. ผู้รับหนั
บหนังสือรับรองการแจ้งต้องปฏิบัติตามหลั
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที
นไข ่กําหนดใน
ข้อกําหนดของท้องถิ่น
อนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดั
นไขเฉพา งต่อไปนีอ้ ีกด้วย คือ
3. ผูร้ บั ใบอนุ
3.1………………………………………………………………………………………………………………
1………………………………………………………………………………………………………………
3.2 ………………………………………………………………………………………………………………
3.3..………………………………………………………………………………………………………….…
3..………………………………………………………………………………………………………….…
4. หนังสือรับรองการแจ้งฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่ .......... เดือน .......................... พ.ศ. ............
(ลงชื่อ) ………………………….………….
(……………………………………..)
ตําแหน่ง .........................................
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

คําเตือน
1. ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท
2. ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมต่อราชการส่วนท้องถิ่นทุกปีตามกําหนดเวลา หากฝ่าฝืน
จะต้องเสียค่าปรับเพิ่มอีกร้อยละยี่สิบของค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ

รายการเสียค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้ง
วัน/เดือน/ปี

ใบเสร็จรับเงิน

(ลงชื่อ)

ที่ชําระค่าธรรมเนียม

เล่มที/่ เลขที/่ วัน/เดือน/ปี

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

