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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานแมด
เรื่อง สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานแมด วาดวยสถานที่จําหนายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหาร
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญ ญั ติ สภาตําบลและองคก ารบริห าร
สวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
(ฉบั บ ที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกั บ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕
มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลบ า นแมดโดยความเห็ น ชอบของสภาองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลบ า นแมด
และนายอําเภอบุณฑริก จึงตราขอบัญญัติไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานแมด เรื่อง สถานที่
จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๐”
ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ไดประกาศไวโดยเปดเผย ณ ที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบลบานแมดแลวสิบหาวัน
ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานแมด เรื่อง สถานที่จําหนายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๔๙
บรรดากฎ ระเบียบ ขอบังคับหรือคําสั่งอื่นใดขององคการบริหารสวนตําบลบานแมดที่ไดตราไว
แลวในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน
ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลบานแมด
“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับแตงตั้งใหมีหนาที่
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
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“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา พนักงานองคการบริหารสวนตําบลหรือลูกจาง
ขององคการบริห ารสว นตําบลซึ่ งเจาพนักงานทองถิ่นแตงตั้ง ใหปฏิบัติหนาที่ตามความในมาตรา ๔๔
วรรคสองแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
“อาหาร” หมายความวา ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต ไดแก
(๑) วัต ถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม แตไมรวมถึง ยา วัต ถุออกฤทธิ์ตอจิต และประสาท
หรือยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยการนั้น แลวแตกรณี
(๒) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชหรือเปนสวนผสมในการผลิตอาหารรวมทั้งวัตถุเจือปน
อาหาร สี และเครื่องปรุงแตงกลิ่นรส
“สถานที่จําหนายอาหาร” หมายความวา อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใชที่
หรือที่สาธารณะที่จัดไวเพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถบริโภคไดทันที
ทั้งนี้ ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับบริโภค ณ ที่นั้นหรือนําไปบริโภคที่อื่นก็ตาม
“สถานที่สะสมอาหาร” หมายความวา อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใชที่
หรือทางสาธารณะที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะ
อื่นใดซึ่งตองนําไปทํา ประกอบ หรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง
“สิ่งปฏิกูล” หมายความวา อุจจาระหรือปสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใด
ซึ่งเปนสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น
“มู ล ฝอย” หมายความว า เศษกระดาษ เศษผ า เศษอาหาร เศษสิ น ค า ถุ ง
พลาสติก ภาชนะที่ใสอาหาร เถา มูลสัตว หรือซากสัตว รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน
ตลาด ที่เลี้ยงสัตวหรือที่อื่น
“ที่ ห รื อ ทางสาธารณะ” หมายความว า สถานที่ ห รื อ ทางซึ่ ง มิ ใ ช เ ป น ของเอกชน
และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได
“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน
หรือสิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่น ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได
“ตลาด” หมายความวา สถานที่ซึ่งปกติจัดไวใหผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพื่อจําหนายสินคา
ประเภท สั ต ว เนื้ อ สั ต ว ผั ก ผลไม หรื อ อาหารอั น มี ส ภาพเป น ของสด ประกอบหรื อ ปรุ ง แล ว
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หรือของเสียงาย ทั้งนี้ ไมวาจะมีการจําหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตาม และหมายความรวมถึง
บริเวณที่จัดไวสําหรับใหผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพื่อจําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจําหรือเปนครั้งคราว
หรือตามวันที่กําหนด
ขอ ๕ หามมิใหผูใดจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่
เกินสองรอยตารางเมตร เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น กรณีที่สถานที่จําหนาย
อาหารหรื อ สถานที่ ส ะสมอาหารมี พื้ น ที่ ไ ม เ กิ น สองร อ ยตารางเมตรต อ งแจ ง ต อ เจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น
เพื่อขอรับหนังสือรับรองการแจง
ขอ ๖ ความในขอ ๔ ไมใชบังคับแกการประกอบการ ดังนี้
(๑) การประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
(๒) การขายของในตลาด
(๓) การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
ข อ ๗ ผู จั ด ตั้ ง สถานที่ จํ า หน า ยอาหารและสถานที่ ส ะสมอาหารต อ งจั ด สถานที่ ใ ห ถู ก ต อ ง
ดวยสุขลักษณะและเงื่อนไขตามลักษณะของกิจการ ดังตอไปนี้
ก. สถานที่สะสมอาหาร
(๑) ไมอยูในบริเวณที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ
(๒) พื้นทําดวยวัตถุถาวร ทําความสะอาดงาย
(๓) จัดใหมีระบบการระบายน้าํ อยางเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑ
มาตรฐานที่องคการบริหารสวนตําบลบานแมดกําหนด
(๔) จัดใหมีแสงสวางและทางระบายอากาศเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ
ตามเกณฑมาตรฐานที่องคการบริหารสวนตําบลบานแมดกําหนด
(๕) จัดใหมีสวมจํานวนเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐาน
ที่องคการบริหารสวนตําบลบานแมดกําหนด
(๖) จัดใหมีที่รองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกตองดวยสุขลักษณะและเพียงพอ
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(๗) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
พนักงานเจาหนาที่ และคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น รวมทั้งระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งขององคการ
บริหารสวนตําบลบานแมด
ข. สถานที่จําหนายอาหาร
(๑) จัดสถานที่ตามที่กําหนดใน ก. (๑) – (๖)
(๒) จัดใหมีโตะ เกาอี้ หรือที่นั่งอยางอื่นซึ่งมีสภาพแข็งแรง สะอาด และเปนระเบียบ
เรียบรอยอยูเสมอ
(๓) ผนังและบริเวณที่ปรุงอาหารตองมีพื้นที่ทําความสะอาดงาย
(๔) จัดใหมีภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ ที่ใชในการทํา ประกอบ ปรุง
เก็บ และการบริโภคอาหารไวใหเพียงพอ ปลอดภัย และถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐาน
ที่องคการบริหารสวนตําบลบานแมดกําหนด
(๕) จัดใหมีบริเวณและที่สําหรับทําความสะอาดภาชนะตลอดจนอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ
ใหเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะเพื่อใชในการนั้นโดยเฉพาะ
(๖) จัดใหมีที่สําหรับลางมือพรอมอุปกรณจํานวนเพียงพอ
(๗) จัดใหมีการปองกันอันตรายตอสุขภาพ รวมทั้งปองกันไมใหเกิดเหตุรําคาญ
เนื่องจากการจําหนาย ทํา ประกอบ ปรุง และเก็บอาหาร
(๘) จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขและคําสั่ง
ของเจาพนักงานทองถิ่น
(๙) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
พนักงานเจาหนาที่ และคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น รวมทั้งระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งขององคการ
บริหารสวนตําบลบานแมด
ขอ ๘ อาคารที่ใชเปนสถานที่ประกอบการตองมีหลักฐานแสดงวาสามารถใชประกอบการนั้นได
โดยถูกตองตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
ขอ ๙ ใหองคการบริหารสวนตําบลบานแมดมีอํานาจผอนผันใหผูขอรับใบอนุญาต ผูขอหนังสือ
รับรองการแจง งดเวนการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอ ๖ และขอ ๗ เพียงเทาที่เห็นสมควร
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หรือจะเปลี่ยนแปลงอยางใดเพื่อใหเหมาะสมแกกิจการซึ่งใหควบคุมนั้น ทั้งนี้ การผอนผันนั้นตองไมเปน
เหตุกระทบกระเทือนถึงสุขภาพอนามัยของประชาชน
ขอ ๑๐ ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองดูแลรักษาสถานที่จําหนายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหารใหถูกตองดวยสุขลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) รักษาสถานที่ใหสะอาดอยูเสมอ รวมทั้งจัดใหมีการปองกันและกําจัดสัตวนําโรค
(๒) ตองมีการดูแลรักษาความสะอาดที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลไมใหเปนที่
เพาะพันธุแมลงและสัตวนําโรคได และตองมีการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกตองดวยสุขลักษณะ
(๓) รักษาสวมใหถูกตองดวยสุขลักษณะอยูเสมอ
(๔) จัดสิ่งของเครื่องใชและอุปกรณใหเปนระเบียบเรียบรอยและรักษาใหสะอาดอยูเสมอ
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
พนักงานเจาหนาที่และคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น รวมทั้งระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งขององคการ
บริหารสวนตําบลบานแมด
ขอ ๑๑ ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารตอง
ปฏิบัติใหถูกตองตามหลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของอาคาร กรรมวิธีการจําหนาย ทํา ประกอบ ปรุง
เก็บรักษาอาหาร ตลอดจนสุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ น้ําใช และของอื่น ๆ รวมทั้งสุขลักษณะ
สวนตัวของผูจําหนายอาหาร ผูปรุงอาหาร และผูใหบริการ ดังตอไปนี้
(๑) วาง เก็บอาหารกอนปรุงในที่สะอาด ถูกสุขลักษณะรวมทั้งจัดใหมีการปองกัน
สัตวนําโรคในสถานที่นั้น
(๒) ใชเครื่องปกปดอาหารรวมทั้งภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ ที่ใชในการทํา
ประกอบ ปรุง เก็บอาหาร เพื่อปองกันฝุนละออง และสิ่งที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ตลอดจนรักษา
เครื่องปกปดนั้นใหสะอาดและใชการไดอยูเสมอ
(๓) น้ํ าแข็ง สํา หรับ ใช บ ริโ ภคต องจัด เก็บ ไวใช ในภาชนะที่ถูกสุ ข ลักษณะสามารถ
ปองกันสิ่งปนเปอนไดและหามนําอาหารหรือของสิ่งใดแชหรือเก็บรวบรวมไวดวยกัน
(๔) การทุบ บดน้ําแข็ง ตองปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะและสะอาดอยูเสมอ รวมทั้ง
ปองกันมิใหมีเสียงอันเปนเหตุรําคาญแกผูอื่น
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(๕) ในกรณีที่มีผาเช็ดหนาใหบริการตองทําความสะอาดและผานความรอนฆาเชื้อโรค
หรือกรรมวิธีอื่นใดใหถูกตองดวยสุขลักษณะ
(๖) จัดใหมีน้ําสะอาดไวใหเพียงพอ
(๗) ใชภาชนะหรือวัตถุที่สะอาด ปลอดภัย สําหรับปรุง ใส หรือหออาหาร หรือน้ําแข็ง
โดยรักษาใหสะอาดอยูเสมอ
(๘) ผู จํ า หน า ยอาหาร ผู ป รุ ง อาหาร และผู ใ ห บ ริ ก ารต อ งแต ง กายให ส ะอาด
และปฏิบัติตนใหถูกตองดวยสุขลักษณะสวนบุคคล
(๙) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
พนักงานเจาหนาที่ และคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น รวมทั้งระเบียบ ขอบัญญัติและคําสั่งองคการ
บริหารสวนตําบลบานแมด
ขอ ๑๒ ผูไดรับใบอนุญาตหรือไดรับหนังสือรับรองการแจงตองไมเปนโรคติดตอ และไมจาง
หรือใชบุคคลที่ปวยหรือมีเหตุควรเชื่อวาเปนโรคติดตอ จําหนาย ทํา ประกอบ ปรุง เก็บอาหาร
ขอ ๑๓ ผูใดประสงคจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารซึ่งมีพื้นที่เกิน
สองรอยตารางเมตร ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ พรอมหลักฐานตาง ๆ
ที่องคการบริหารสวนตําบลบานแมดกําหนด
ในกรณีที่สถานที่ตามวรรคหนึ่งมีพื้นที่ไมเกินสองรอยตารางเมตร ใหแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น
เพื่อขอรับหนังสือรับรองการแจงตามแบบ พรอมทั้งหลักฐานตาง ๆ เชนเดียวกับที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง
กอ นจั ด ตั้ง เมื่อ เจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น ได รั บ แจง ให อ อกใบรั บ แจ ง การจั ด ตั้ ง สถานที่ แ ก ผู แ จ ง ตามแบบ
เพื่อใชเปนหลักฐานในการประกอบกิจการตามที่แจงเปนการชั่วคราวในระหวางที่เจาพนักงานทองถิ่น
ยังมิไดออกหนังสือรับรองการแจงใหตามที่ขอ
ขอ ๑๔ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของคําขออนุญาต
หรือการแจงแลว ปรากฏวาถูกตองตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดไวใหออกใบอนุญาต
ตามแบบหรือออกหนังสือรับรองการแจงตามแบบ แลวแตกรณี
ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูแจงตองชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทายขอบัญญัตินี้ภายในกําหนด
สิบ ห า วั น นั บ แต วั น ที่ ผู ไ ด รับ ใบอนุ ญ าต ผู แ จ ง ผูแ ทน หรื อ ผู รั บ มอบอํ า นาจจากผู ไ ด รั บ ใบอนุ ญ าต
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หรือแจงแลวแตกรณี ไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น หากมิไดชําระคาธรรมเนียมที่คางชําระ
เวนแตผูไดรับใบอนุญาตหรือผูแจงจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการที่จะตองชําระ
คาธรรมเนียมดังกลาว
การแจงความตามวรรคสอง ใหเจาพนักงานทองถิ่นทําเปนหนังสือแจงใหผูไดรับใบอนุญาต
ผูแจงผูแทน หรือผูรับมอบอํานาจจากผูไดรับใบอนุญาตหรือผูแจงแลวแตกรณีทราบในกรณีไมพบตัว
หรือ ไม ยอมรั บ หนัง สื อ ใหส ง หนัง สื อการแจ ง หรือคํ าสั่ ง ทางไปรษณี ยต อบรับ หรือ ปด หนั ง สื อนั้ น ไว
ในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักงานทําการของผูรับหนังสือและใหถือวาผูนั้นไดทราบ
หนังสือดังกลาวแลวตั้งแตเวลาที่หนังสือไปถึง หรือวันเปดหนังสือ แลวแตกรณี
ขอ ๑๕ เมื่อผูไ ดรับใบอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงผูใดประสงคจะขอตออายุ
ใบอนุญาต หรือขอตออายุหนังสือรับรองการแจง ใหยื่นคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบพรอมกับ
ชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงสิ้นอายุ
ขอ ๑๖ ใบอนุญาตหรือใบรับรองการแจงใหมีอายุหนึง่ ปนบั แตวนั ที่ออกใบอนุญาตหรือวันทีอ่ อก
หนังสือรับรองการแจง
ขอ ๑๗ เมื่อผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงไมประสงคจะประกอบการ
ตอไปใหยื่นคํารองบอกเลิกกิจการตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่กําหนด
ขอ ๑๘ หากผูไดรับใบอนุญ าตหรือผูไดรับ หนัง สือรับ รองการแจงประสงคจะแกไ ขรายการ
ในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงใหยื่นคํารองขอตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่กําหนด
ขอ ๑๙ หากปรากฏวาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงสูญหายถูกทําลาย หรือชํารุด
ในสาระสําคัญ ผูไ ดรับ ใบอนุญาตหรือผูไ ดรับ หนั ง สือรับ รองการแจง แลว แตกรณีจะตองยื่น คําขอต อ
เจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่กําหนด เพื่อขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหม
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ แลวแตกรณี
พรอมหลักฐาน ดังตอไปนี้
(๑) เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย
(๒) ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงเดิม กรณีชํารุดในสาระสําคัญ
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ขอ ๒๐ การออกใบแทนใบอนุญาต ใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหมใหเจาพนักงานทองถิ่น
ดําเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้
(๑) การออกใบแทนใบอนุญาต หรือใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหใชแบบ แลวแตกรณี
โดยประทั บ ตราสี แ ดง คํ า ว า “ใบแทน” กํ า กั บ ไว ด ว ย และให มี วั น เดื อ น ป ที่ อ อกใบแทน
พร อ มทั้ ง ลายมื อ ชื่ อ เจ า พนั ก งานทอ งถิ่ น หรื อ ผู ไ ด รั บ มอบหมายจากเจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น ในใบแทน
และตนขั้วใบแทน
(๒) บันทึกดานหลังตนขั้ว ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงเดิม ระบุสาเหตุ
การสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงเดิม แลวแตกรณี
และเลมที่ เลขที่ ป พ.ศ. ของใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนหนังสือรับรองการแจง
ขอ ๒๑ แบบพิมพตาง ๆ ใหเปนไปตามที่องคการบริหารสวนตําบลบานแมดประกาศกําหนด
ขอ ๒๒ ผูไดรับใบอนุญาต หรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงใหจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร
หรือจัดตั้งสถานที่สะสมอาหารรายใดไมปฏิบัติตาม หรือฝาฝนขอบัญญัตินี้จะตองระวางโทษตามมาตรา ๗๒
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๒๓ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบานแมดเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
และใหมีอํานาจออกประกาศ คําสั่ง ระเบียบ ขอบัญญัติหรือคําสั่งอื่นใด เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตาม
ขอบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ดนตรี เจริญสุข
นายกองคการบริหารสวนตําบลบานแมด

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานแมด
เรื่อง สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2560
ลําดับที่
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แบบคําขอรับใบอนุญาต
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ตําบล ……………….……………………. อําเภอ.……..……………………………….. จังหวัด ……………..…………………………
หมายเลขโทรศัพท ……………………….…………..............
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ประกอบการ …………..……..ตารางเมตร ตอ ………….….………………….…………………(เจาพนักงานทองถิ่น)
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(…….………………………………………………..)
ตําแหนง …………………………..………………………
วันที…่ ………..../……….………/……………….………

ใบอนุญาต
เลขที่ …..………/……………..
อนุญาตให………………….……………………….…………สัญชาติ………..…..อยูบานเลขที่………..…..…
หมูที่........... ตรอก/ซอย……………………….. ถนน ………….………….…………..ตําบล ……………………...………………..
อําเภอ …………………………….……จังหวัด……………..…………………....……..โทรศัพท …….………..…………………..…..
ขอ 1 ประกอบกิจการ...............................................ประเภท/ชนิด…..………..……………..……..
โดยใชชื่อสถานประกอบการวา ……………………..…………...….. ตั้งอยูบานเลขที่…………………..…. หมูที่ ……………
ตรอก/ซอย…………………….. ถนน …….…….…………..ตําบล...........………………….อําเภอ……..…….……..……………
จังหวัด …………………………….. โทรศัพท ..………………….…โทรสาร …..….…………….… มีพื้นที่
ประกอบการ……………….…………………ตารางเมตร
ทั้งนี้ ไดเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาต...…………..…….บาท (………………………………….…….………)
ใบเสร็จรับเงิน เลมที่….……………เลขที่...................ลงวันที่...........เดือน………………..…….…….พ.ศ…..…...………....
ขอ 2 ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานแมด
ขอ 3 ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะ ดังตอไปนี้ ………………………………………..
……….…………………………………………………………….…………………………………………………………..
ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดถึง วันที่ …….…..เดือน ………………….……..……….พ.ศ………..…………..
ออกให ณ วันที่ ……….…เดือน ………………….….………….พ.ศ………..…..…...….
(ลงชื่อ) ………………….……….………..….…………
(………………………..……………………….)
ตําแหนง ……………..……………………………………
เจาพนักงานทองถิ่น
การตออายุใบอนุญาตและการเสียคาธรรมเนียม
วันที่ / เดือน / ป
ที่ออกใบอนุญาต

วัน/เดือน/ป
หมดอายุ

ใบเสร็จรับเงิน
เลมที่

เลขที่

ว/ด/ป

คําเตือน ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในที่เปดเผย ณ สถานที่ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ

ลายมือชื่อเจาหนาที่

แบบคําขอตออายุใบอนุญาต
เขียนที่ …………………………….……………………..
วันที่ ……….…. เดือน…….………..……………..พ.ศ…....………
ขาพเจา……………………………..……………………อายุ……………...…..ป สัญชาติ………..………….…….
อยูบานเลขที่………………………….หมูที่………………..ตรอก/ซอย…………….…….……..…ถนน………….…….…………….
ตําบล ……………... อําเภอ………..……….....………จังหวัด……………………….……หมายเลขโทรศัพท…….………..………
ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ..................................................................................
ประเภท/ชนิด…..………………………………………………ตามใบอนุญาตเลมที่……….…….เลขที่……………/………..…..….
ออกใหเมื่อวันที่...……..เดือน……………….……พ.ศ……..…..…ตอ…………………..……….………....(เจาพนักงานทองถิ่น)
พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย ดังนี้คือ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่น ๆ............................
สําเนาทะเบียนบาน
สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ คือ
………………………………………………..………………………………………….……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามที่องคการบริหารสวนตําบลบานแมดกําหนด
……………………………………………………………………………………………………..……………………………
……………..……………………………………………………………………………………………………………………
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอตออายุใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)…………………………………….…….ผูขอตออายุใบอนุญาต
(…………………………………………..….)
ความเห็นของเจาหนาที่ผูตรวจสอบ
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
เห็นสมควรอนุญาต

คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
อนุญาตใหประกอบกิจการได
ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ

เห็นควรไมอนุญาต เพราะ…………………......…………….
(ลงชื่อ)…………………….…………….….เจาหนาที่ผูตรวจสอบ
( ………………………………………… )
ตําแหนง ………………………………………………
วันที…่ ……../…………..……/………………….…..

(ลงชื่อ)…………………………………….เจาพนักงานทองถิ่น
(……………………………………………..)
ตําแหนง……………………………………..…….
วันที…่ ………../…………………../……………..

แบบคําขอใบแทนใบอนุญาต
เขียนที่…...…………………………………….………..
วันที่…………..เดือน………..………………....พ.ศ………….……
ขาพเจา……………………..……………………………..………..อายุ…………..ป สัญชาติ………………..……
อยูบานเลขที่………….….หมูที่………..……..ตรอก/ซอย …………………………….ถนน ………………….ตําบล..........…….
อําเภอ…………………..……………จังหวัด ……………..……..…………หมายเลขโทรศัพท …………..………………..…………
ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการ ………….…………………………………..……….....
ประเภท …………………………………………………………….….ตอ............................................ (เจาพนักงานทองถิ่น)
เนื่องจาก
สูญหาย
ถูกทําลาย
ชํารุด
อื่น ๆ.....................................................
พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย ดังนี้คือ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่น ๆ…………………………
สําเนาทะเบียนบาน
หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ คือ
1 ……….………………………………………………..…………………………………………
2 ……………….………………….…...…………………………………..……….…………..
3 ..………………………………………………….……………………….………..………....
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)………………………………………….. ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต
(……..…….……………………………….)
คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
อนุญาตใหประกอบกิจการได
ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ
(ลงชื่อ) ……………………………….…………….……….เจาพนักงานทองถิ่น
(……………….………………………..………..)
ตําแหนง ……………..………………….…….……..
วันที…่ ……..../…………….……/…………......…..

หนังสือรับรองการแจง
เขียนที่ ……………..…………….…………………..
วันที่ ……...เดือน……..………...……..…..พ.ศ…….………..…
ขาพเจา ……………………..……………………………..…...อายุ………..……..ป สัญชาติ ………...…………
อยูบานเลขที่ …………….หมูที่ ……….. ตรอก/ซอย …………..………. ถนน …………….….………ตําบล …………….……
อําเภอ……..………………..……..….. จังหวัด …………………….…………………… โทรศัพท …………………………….………..
ขอแจงการประกอบกิจการ ประเภท/ชนิด…….……………………………………….…………….….………
โดยมีพื้นที่ประกอบการ …………….……..ตารางเมตร ตอ …………….……….…………….…………(เจาพนักงานทองถิ่น)
พรอมนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย ดังนี้คือ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ /อื่น ๆ............................
สําเนาทะเบียนบาน
สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ คือ
1.................................................................................................................................
2 ...............................................................................................................................
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความที่แจงนี้ เปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) ………………………………….…………. ผูแจง
(…………………...……………………..……)
คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
ทราบ
อื่น ๆ เพราะ…………………………………………………………..…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ)………………………………………………….…. เจาพนักงานทองถิ่น
(…………………………………………………..)
ตําแหนง …………………………..……………………..
วันที…่ ………..../……….………/………..….…....

