ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลไทรงาม
เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตาบลไทรงาม
อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลไทรงาม
เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2563

หลักการ
ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
เหตุผล
โดยที่การดาเนินกิจการสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน และก่อให้ เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สมควรกาหนดสุขลักษณะ
ในการดาเนินกิจการสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ดาเนินกิจการสถานที่
จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร และอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและการออกหนังสือรับรองการ
แจ้งให้ดาเนินกิจการสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร จึงตราข้อบัญญัตินี้

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลไทรงาม
เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2563
โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลไทรงาม เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหาร ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลไทรงาม
อาศัย อานาจตามความในมาตรา 71 แห่ งพระราชบัญ ญัติส ภาตาบลองค์การบริห ารส่ ว นตาบล
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา 40 มาตรา มาตรา 48 มาตรา 54
มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และ ที่แก้ไข
เพิ่มเติม องค์การบริห ารส่วนตาบลไทรงาม โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่ วนตาบลไทรงามและ
นายอาเภอบางเลน จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรี ยกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลไทรงาม เรื่อง สถานที่จาหน่าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2563”
ข้ อ 2 ข้ อ บั ญ ญั ติ นี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ ในเขตองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลไทรงาม นั บ ตั้ ง แต่ วั น ถั ด จาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลไทรงาม เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่
สะสมอาหาร พ.ศ.2560
บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคาสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัด
หรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน
ข้อ 4 ในข้อบัญญัตินี้
“อาหาร” หมายความว่า อาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
“สถานที่จาหน่ายอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่หรือบริเวณใดๆ ที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะ
ที่จัดไว้เพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสาเร็จและจาหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้ทันที ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการ
จาหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้สาหรับการบริโภค ณ ที่นั้น หรือนาไปบริโภคที่อื่นก็ตาม
“สถานที่สะสมอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่หรือบริเวณใดๆ ที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะ
ที่จัดไว้สาหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือของแห้งหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด ซึ่งผู้ซื้อต้องนาไปทา
ประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตาบลไทรงาม
“ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ” หมายความว่า ข้าราชการ หรือพนักงานองค์การ
บริหารส่วนตาบลไทรงาม ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อให้ปฏิบัติการตามมาตรา 44 แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข ” หมายความว่า เจ้า พนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
ข้อ 5 ผู้ใดจะจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่
เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาด ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ถ้าสถานที่
ดังกล่าวมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อขอหนังสือรับรองการแจ้งก่อน

-2ข้อ 6 ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือได้รับหนังสือรับการแจ้งให้จัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
ก. สถานที่สะสมอาหาร
(1) ไม่อยู่ในบริเวณที่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(2) พื้นทาด้วยวัตถุถาวร ทาความสะอาดง่าย
(3)0จั ด ให้ มีร ะบบการระบายน้ าอย่ า งเพีย งพอและถู กต้ อ งด้ ว ยสุ ข ลั กษณะตามเกณฑ์
มาตรฐานที่องค์การบริหารส่วนตาบลไทรงามกาหนด
(๔) จัดให้มีแสงสว่างและทางระบายอากาศเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามเกณฑ์
มาตรฐานที่องค์การบริหารส่วนตาบลไทรงามกาหนด
(๕) จัดให้มีส้วมหรือสุขาจานวนเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานที่
องค์การบริหารส่วนตาบลไทรงามกาหนด
(6) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะและเพียงพอ
(7) ปฏิบัติการอื่นใด เกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
พนักงานเจ้าหน้าที่ และคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และคาสั่งขององค์การบริหารส่วน
ตาบลไทรงาม
ข. สถานที่จาหน่ายอาหาร
(1) จัดสถานที่ตามที่กาหนดใน ก. (1) – (6)
(2) จัดให้มีโต๊ะ เก้าอี้ หรือที่นั่งอย่างอื่นซึ่งมีสภาพแข็งแรง สะอาด และจัดให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อยอยู่เสมอ
(3) ผนังและบริเวณที่ปรุงอาหารต้องมีพื้นที่ทาความสะอาดง่าย และต้องสูงจากพื้น
อย่างน้อย 60 เซนติเมตร
(4)0จัดให้มีภาชนะและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ที่ใช้ในการทา ประกอบ ปรุง เก็บ และ
การบริโภคอาหารไว้ให้เพียงพอ ปลอดภัย และถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานที่องค์การบริหารส่วน
ตาบลไทรงามกาหนด
(5) จัดให้มีบริเวณและที่สาหรับทาความสะอาดภาชนะตลอดจนอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ให้
เพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะเพื่อใช้ในการนั้นโดยเฉพาะ
(6) จัดให้มีที่สาหรับล้างมือพร้อมอุปกรณ์จานวนเพียงพอ
(7)0จัดให้มีการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดเหตุราคาญเนื่องจาก
การจาหน่าย ทา ประกอบ ปรุง และเก็บอาหาร
(8)0จัดให้มีระบบบาบัดน้าเสีย ตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและคาสั่งของ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
(9)0ปฏิบั ติการอื่นใด เกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคาแนะนาของเจ้ าพนักงานสาธารณสุ ข
พนักงานเจ้าหน้าที่ และคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และคาสั่งขององค์การบริหารส่วน
ตาบลไทรงาม

-3ข้อ 7 ผู้ ใ ดประสงค์ จ ะขอจั ด ตั้ งสถานที่ จ าหน่ า ยอาหารหรื อ สถานที่ ส ะสมอาหารในอาคารหรื อ
พื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาด จะต้องยื่นคาขอรับใบอนุญาตตามแบบที่
กาหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
(1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(2) สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(3) อื่นๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลไทรงามประกาศกาหนด
ข้อ 8 ความในข้อ 7 ไมใช้บังคับแกการประกอบการ ดังนี้
(๑) การประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
(๒) การขายของในตลาด
(๓) การจาหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
ข้อ 9 ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) รักษาสถานที่ให้สะอาดอยู่เสมอ รวมทั้งจัดให้มีการป้องกันและกาจัดสัตว์นาโรค
(๒) ต้ อ งมี ก ารดู แ ลรั ก ษาความสะอาดที่ ร องรั บ ขยะมู ล ฝอยและสิ่ ง ปฏิ กู ล ไม่ ใ ห้ เ ป็ น ที่
เพาะพันธุ์แมลงและสัตว์นาโรคได้ และต้องมีการกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่กาหนดด้วยสุขลักษณะ
(๓) รักษาส้วมหรือสุขาให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอยู่เสมอ
(๔) จัดสิ่งของเครื่องใช้และอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและรักษาให้สะอาดอยู่เสมอ
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและ
คาสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบัญญัตินี้
ข้อ 10 ผู้ได้รับการอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกาหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าสละสิทธิ์
ข้อ 11 เมื่อได้รับคาขอรับใบอนุญาตหรือคาขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจความ
ถูกต้องและความสมบูรณ์ของคาขอ ถ้าปรากฏว่าคาขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือ
เงื่อนไขที่กาหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด
และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจาเป็นที่จะต้องส่งคืนคาขอแก่ผู้ขอ
อนุญาต ก็ให้ส่งคืนคาขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคาขอ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคาขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กาหนดในข้อบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมีหนังสือ
แจ้งการขยายเวลาและเหตุจาเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกาหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้
ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี

-4ข้อ 12 ใบอนุญาตให้สิ้นอายุในวันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขต
อานาจขององค์การบริหารส่วนตาบลไทรงามเท่านั้น
การขอต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าตจะต้ อ งยื่ น ค าขอก่ อ นใบอนุ ญ าตสิ้ น อายุ เมื่ อ ได้ ยื่ น ค าขอพร้ อ มกั บ เสี ย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขที่กาหนดไว้ตามข้อ 7 ข้อ 8 และข้อ 9 ด้วย
ข้ อ 13 ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตต้ อ งเสี ย ค่ า ธรรมเนี ย มการออกใบอนุ ญ าตตามอั ต ราที่ ก าหนดไว้ ท้ า ย
ข้อบัญญัตินี้ ในวันที่มารับใบอนุ ญาตสาหรั บกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
สาหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังดาเนินกิจการนั้น กาหนดให้เสียค่าธรรมเนียมภายใน
เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กาหนด ให้ชาระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีก
ร้อยละยี่สิบของจานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดาเนินกิจการนั้นก่อน
ถึงกาหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ในกรณีที่ผู้ มีหน้ าที่ต้องเสีย ค่า ธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชาระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดาเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
จนครบจานวน
ข้อ 14 ผู้ได้รั บใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โ ดยเปิดเผยและเห็นได้ ง่าย ณ สถานที่ประกอบ
กิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ 15 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นคา
ขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุด ตามแบบที่กาหนด
ไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตนาสาเนาบันทึกการแจ้ง
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(2) ในกรณีใบอนุ ญาตถูก ทาลาย หรื อช ารุด ในสาระที่ ส าคั ญ ให้ ผู้ ยื่น คาขอรั บใบแทน
ใบอนุญาตนาใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้อ 16 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือข้อบัญญัตินี้
หรื อเงื่อ นไขที่ ร ะบุ ไว้ ในใบอนุ ญ าตในเรื่ องที่ก าหนดไว้เ กี่ย วกั บ การประกอบกิ จ การตามที่ไ ด้รั บ ใบอนุ ญาตตาม
ข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน

-5ข้อ 17 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
(1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(2) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
(3) ไม่ ป ฏิ บั ติ ห รื อ ปฏิ บั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งตามบทแห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข
พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรื อข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่
ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัติ นี้ และการ
ไม่ปฏิบั ติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อ
สภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน
ข้อ 18 คาสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทาเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาต
ทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคาสั่งดังกล่าว ให้ส่งคาสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ
หรือให้ปิดคาสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลาเนาหรือสานักทาการงานของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับ
ใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคาสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คาสั่งไปถึง หรือวันปิดคาสั่ง แล้วแต่กรณี
ข้อ 19 ผู้ ถูกสั่ งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ข้อ 20 ผู้ ใดประสงค์ จ ะขอจั ดตั้งสถานที่ จาหน่ายอาหารหรือสถานที่ส ะสมอาหารในอาคารหรื อ
พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดจะต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
แบบที่กาหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
(1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(2) สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(3) อื่นๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลไทรงามประกาศกาหนด
เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้ง ให้ออกใบรับแก่ผู้แจ้งเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประกอบกิจ การ
ตามที่แจ้งได้ชั่วคราวในระหว่างเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังมิได้ออกหนังสือรับรองการแจ้ง
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจการแจ้งให้ถูกต้องตามแบบที่กาหนดในข้อบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง ถ้าการ
แจ้งเป็นไปโดยถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้ งภายในเจ็ดวันทาการนับแต่วันที่
ได้รับแจ้ง
ในใบรับแจ้งหรือหนังสือรับรองการแจ้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะกาหนดเงื่อนไขให้ผู้แจ้งหรือผู้ได้รับ
หนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้
ในกรณีที่การแจ้งไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้ผู้แจ้ งทราบภายในเจ็ดวันทา
การนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ถ้าผู้แจ้งไม่ดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันทาการนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้การแจ้งของผู้แจ้งเป็นอันสิ้นผล แต่ถ้าผู้แจ้งได้ดาเนินการแก้ไข
ภายในเวลาที่กาหนดแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้งภายในเจ็ดวันทาการนับแต่วันที่
ได้รับการแจ้งซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องตามแบบที่กาหนดในข้อบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง
ข้อ 21 ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ ง่าย
ณ สถานที่ดาเนินกิจการตลอดเวลาที่ดาเนินกิจการ

-6ข้อ 22 ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ผู้ได้รับ
หนังสือรับรองการแจ้งยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย
ถูกทาลาย หรือชารุด ตามแบบที่กาหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย ให้ผู้ยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งนาสาเนา
บั น ทึ ก การแจ้ ง ความต่ อ พนั ก งานเ จ้ า หน้ า ที่ แ ห่ ง ท้ อ งที่ ที่ ห นั ง สื อ รั บ รองการแจ้ ง สู ญ หายมาแสดงต่ อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(2) ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ผู้ยื่นขอรับใบแทน
หนังสือรับรองการแจ้งนาใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้อ 23 เมื่อผู้ แจ้ ง ประสงค์จ ะเลิ กกิจการหรือโอนการดาเนินกิจการให้ แก่บุคคลอื่นให้ แจ้งให้ เจ้า
พนักงานท้องถิ่นทราบด้วย
ข้ อ 24 ในกรณี ที่ ผู้ ด าเนิ น กิ จ การใดด าเนิ น กิ จ การตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นข้ อ บั ญ ญั ติ นี้ โ ดยมิ ไ ด้ แ จ้ ง ต่ อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเคยได้รับโทษตามพระราชบัญญั ติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เพราะเหตุที่ฝ่าฝืนดาเนิน
กิจการโดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาแล้วครั้งหนึ่ง ยังฝ่าฝืนดาเนินกิจการโดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ต่อไป ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดดาเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้ดาเนินการแจ้งต่ อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ถ้ายังฝ่าฝืนอีกให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งห้ามการดาเนินกิจการนั้นไว้ตามเวลาที่กาหนดซึ่งต้องไม่เกิน
สองปีก็ได้
ข้อ 25 คาสั่งให้หยุดดาเนินกิจการไว้ก่อนหรือคาสั่งเพิกถอนหนังสือรับรองการแจ้ง ให้ทาเป็นหนังสือ
แจ้งให้ผู้ฝ่าฝืน หรือผู้แจ้งทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้ฝ่าฝืนหรือผู้แจ้งหรือไม่ยอมรับคาสั่งดังกล่าว ให้ส่งคาสั่งโดยทาง
ไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดคาสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลาเนาหรือสานักทาการงานของผู้ฝ่าฝืนหรือผู้
แจ้ง และให้ถือว่าผู้นั้นได้รับทราบคาสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คาสั่งไปถึง หรือวันปิดคาสั่ง แล้วแต่กรณี
ข้อ 26 ผู้แจ้งมีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการแจ้งตามอัตราที่กาหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ในวันที่มา
แจ้ ง และภายในระยะเวลาสามสิ บ วัน ก่อนวันครบรอบปีของทุกปี ตลอดเวลาที่ยังดาเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสี ย
ค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กาหนด ให้ชาระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระ เว้น
แต่ผู้แจ้งจะได้บอกเลิกการดาเนินกิจการนั้นก่อนถึงกาหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชาระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสอง
ครัง้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดาเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจน
ครบจานวน
ข้อ 27 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ไทรงาม
ข้อ 28 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติ นี้ต้องระวางโทษตามที่กาหนดไว้ในบทกาหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
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ข้อ 29 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลไทรงาม เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ และให้
มีอานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่

เดือน

พ.ศ.
(ลงชื่อ)
(นายธงชัย อานาจนิกร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลไทรงาม ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลไทรงาม

เห็นชอบ
(ลงชื่อ)
(นายยุทธนา โพธิวิหค)
นายอาเภอบางเลน

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม
ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลไทรงาม
เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2563
ลาดับที่
1

2

รายการ

ค่าธรรมเนียม
(บาท/ปี)

อัตราค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการแจง
๑.1 พืน้ ที่ประกอบการไม่เกินกว่า ๕๐ ตารางเมตร
1.2 พื้นที่ประกอบการเกินกว่า ๕๐ แต่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
๑.3 พื้นที่ประกอบการเกินกว่า 100 แต่ไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร

100
150
200

อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
๒.๑ พื้นที่ประกอบการเกินกว่า ๒๐๐ แต่ไมเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร
๒.๒ พื้นที่ประกอบการเกินกว่า ๓๐๐ แต่ไมเกิน ๔๐๐ ตารางเมตร
๒.๓ พื้นที่ประกอบการเกินกว่า ๔๐๐ แต่ไมเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร
๒.๔ พื้นที่ประกอบการเกินกว่า ๕๐๐ แต่ไมเกิน ๖๐๐ ตารางเมตร
๒.๕ พื้นที่ประกอบการเกินกว่า ๖๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

2,000
2,500
3,000
3,500
4,000

หมายเหตุ - ตองมิใชเปนการขายของในตลาดตามมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

