เทศบัญญัติเทศบาลเมืองเขลางคนคร
เรื่อง สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๙

เทศบาลเมืองเขลางคนคร
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางเทศบัญญัติเทศบาลเมืองเขลางคนคร
เรื่อง สถานทีจ่ ําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๙
******************************************

หลักการ
เพื่อปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลตําบลชมพู เรื่อง สถานที่จําหนายอาหารและสะสมอาหาร
พ.ศ. ๒๕๔๓
เหตุผล
เนื่ อ งด( ว ยเทศบาลเมื อ งเขลางค, น คร ได( รั บ การยกฐานะเป0 น เทศบาลเมื องเขลางค, น คร
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งเทศบาลตําบลชมพู อําเภอเมืองจังหวัดลําปาง เป0นเทศบาล
เมืองเขลางค,นคร ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๗ โดยยังคงใช(เทศบัญญัติตําบลชมพู เรื่อง สถานที่จําหนาย
อาหารและสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๔๓ บังคับใช(อยู ดังนั้นเพื่อเปลี่ยนชื่อเทศบัญญัติให(ตรงกับชื่อเทศบาล
ป7จ จุ บันและเพื่ อประโยชน, ใ นการควบคุ ม หรื อกํ ากับ ดูแ ลสถานที่จํ าหนายอาหารและสถานที่ ส ะสมอาหาร
ที่ได(รับใบอนุญาตหรือได(รับหนังสือรับรองการแจ(งภายในเขตเทศบาลเมืองเขลางค,นคร ซึ่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ให(กระทําได(โดยการตราเป0นเทศบัญญัติจึงตราเทศบัญญัตินี้

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองเขลางคนคร
เรื่อง สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยที่เป0นการสมควรปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลตําบลชมพู วาด(วยสถานที่จําหนายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหาร
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓
แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก(ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๘
มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป0นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล เทศบาลเมืองเขลางค,นคร โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองเขลางค,นคร และ
ผู(วาราชการจังหวัดลําปาง จึงตราเทศบัญญัติไว(ดังตอไปนี้
ข.อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองเขลางค,นคร เรื่อง สถานที่จําหนาย
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข.อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให(ใช(บังคับในเขตเทศบาลเมืองเขลางค,นคร นับตั้งแตวันถัดจากวันที่
ได(ประกาศไว(โดยเปDดเผย ณ สํานักงานเทศบาลเมืองเขลางค,นคร แล(วเจ็ดวัน
ข.อ ๓ ให(ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตําบลชมพู เรื่อง สถานที่จําหนายอาหารและสะสม
อาหารพ.ศ. ๒๕๔๓
บรรดาเทศบัญญัติ ข(อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่ได(ตราไว(แล(วใน
เทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย(งกับเทศบัญญัตินี้ ให(ใช(เทศบัญญัตินี้แทน
หมวดที่ ๑
บททั่วไป
ข.อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้
“อาหาร” หมายความวา ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิตได(แก
(๑) วัตถุทุกชนิดที่คน กิน ดื่ม อม หรือนําเข(าสูรางกายไมวาด(วยวิธีใดๆ หรือในรูปลักษณะ
ใดๆ แตไมรวมถึง ยา วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท หรือยาเสพติดให(โทษตามกฎหมายวาด(วยการนั้น
แล(วแตกรณี
(๒) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใช( หรือใช(เป0นสวนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวัตถุเจือปน
อาหาร สี และเครื่องปรุงแตงกลิ่นรส

-๒“สถานที่จําหนายอาหาร” หมายความวา อาคาร สถานที่หรือบริเวณใดๆ ที่มิใชที่หรือ
ทางสาธารณะที่จัดไว(เพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายให(ผู(ซื้อสามารถบริโภคได(ทันที
ทั้งนี้ไมวาจะเป0นการจําหนายโดยจัดให(มีบริเวณไว(สําหรับการบริโภค ณ ที่นั้น หรือนําไปบริโภคที่อื่นก็ตาม
“สถานที่ส ะสมอาหาร” หมายความวา อาคาร สถานที่ หรื อบริเวณใดๆ ที่ มิใ ชที่ ห รื อ
ทางสาธารณะจัดไว(สําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป0นของสด หรือของแห(ง หรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใดซึ่ง
ผู(ซื้อต(องนําไปทําประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง ซึ่งได(แก ซุปเปอร,มาร,เก็ต มินิมาร,ท ร(านขายของ
ชํา
“ร.านมินิมารท” หมายความวา สถานที่เก็บ เตรียม และจําหนายสินค(าตางๆทั้งสินค(า
อุ ป โภคและบริ โ ภค มี พื้ น ที่ ใ นการสะสมและจํ า หนายสิ น ค( า ไมมากนั ก มี ก ารสะสมและจํ า หนายสิ น ค( า
ในปริมาณน(อย เป0นการจําหนายสินค(าในลักษณะการขายปลีกมักเป0นสินค(าจําเป0นที่ต(องการในปริมาณน(อย
สะดวกซื้อ มีการจัดสินค(าแยกตามประเภท เชน อาหารพร(อมบริโภค เครื่องดื่ม กระดาษชําระ หนังสือพิมพ,
เป0นต(น
“ร.านขายของชํา” หมายความวา สถานที่ เก็บ เตรียม และจําหนายสินค(าตางๆ ทั้งสินค(า
อุปโภคและบริ โภค มัก เป0นธุรกิ จขนาดเล็กในครั วเรื อน ใช(พื้นที่น(อยในการจัด เก็บและวางจําหนายสินค( า
โดยสวนใหญมั กใช(ค รัว เรื อนซึ่ง มีพื้ นที่ไมมากนั กเป0 นสถานที่ สะสมและจํ าหนายอาหาร สวนใหญเป0 นการ
จํา หนายสิ นค( าในลั ก ษณะการขายปลี ก สิน ค(า จํ า หนายมั ก เป0 นสิ นค( า ที่ มีค วามต( องการใช( ใ นปริ ม าณน( อ ย
อาหารที่จําหนายมักเป0น อาหารแห(ง เชน บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ขนมขบเคี้ยว ผงซักฟอก น้ํายาล(างจาน
เครื่องปรุงประกอบอาหารชนิดแห(ง เป0นต(น
“ห.องอาหารในโรงแรม” หมายความวา ร(านอาหารที่ตั้งอยูภายในโรงแรม
“ภั ตตาคาร” หมายความวา ร(า นอาหารที่ มี ขนาดใหญ ๒ คู ห าขึ้ นไป ที่ รั บประทาน
อยูภายในอาคาร
“สวนอาหาร” หมายความวา ร(านอาหารที่มีขนาดใหญ ที่รับประทานอาหารสวนใหญ
อยูนอกอาคาร บรรยากาศเป0นธรรมชาติ
“ร.านเครื่องดื่ม ร.านขนมหวานหรือร.านไอศกรีม” หมายความวา ร(านที่จําหนายเฉพาะ
เครื่องดื่มหรือขนมหวานหรือไอศกรีมเทานั้น
“สิ่งปฏิกูล” หมายความวา อุจจาระหรือป7สสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่งเป0น
สิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น
“มู ล ฝอย” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผ( า เศษอาหาร เศษสิ น ค( า เศษวั ส ดุ
ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใสอาหาร เถ(า มูลสัตว, ซากสัตว,หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว,
หรือที่อื่น และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยเป0นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
“ที่ ห รื อ ทางสาธารณะ” หมายความวา สถานที่ ห รื อ ทางซึ่ ง มิ ใ ชเป0 น ของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใช(ประโยชน,หรือใช(สัญจรได(

-๓“อาคาร” หมายความวา ตึก บ(านเรือน โรง ร(าน แพ คลังสินค(า สํานักงาน และสิ่งที่
สร(างขึ้นอยางอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข(าอยูหรือเข(าใช(สอยได(
“เจ.าพนักงานท.องถิ่น” หมายความวา นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค,นคร
“เจ. า พนั ก งานสาธารณสุ ข ” หมายความวา เจ( า พนั ก งานซึ่ ง ได( รั บ การแตงตั้ ง จาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขให(ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
“ผู.ซึ่งได.รับการแตงตั้งจากเจ.าพนักงานท.องถิ่น” หมายความวา ข(าราชการหรือพนักงาน
สวนท( อ งถิ่ น ที่ ไ ด( รั บ การแตงตั้ ง จากเจ( า พนั ก งานท( อ งถิ่ น ให( ป ฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข
พ.ศ. ๒๕๓๕
ข.อ ๕ ผู(ใดจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด
ซึ่งมีพื้นที่เกินสองร(อยตารางเมตร และมิใชเป0นการขายของในตลาด ต(องได(รับใบอนุญาตจากเจ(าพนักงาน
ท(องถิ่น ถ(าสถานที่ดังกลาวมีพื้นที่ไมเกินสองร(อยตารางเมตร ต(องแจ(งตอเจ(าพนักงานท(องถิ่นเพื่อขอหนังสือ
รับรองการแจ(งกอนการจัดตั้ง
ข.อ ๖ ความในข(อ ๕ ไมใช(บังคับแกการประกอบการ ดังนี้
(๑) การประกอบกิจการที่เป0นอันตรายตอสุขภาพ
(๒) การขายของในตลาด
(๓) การจําหนายสินค(าในที่หรือทางสาธารณะ
หมวดที่ ๒
ประเภท และ สุขลักษณะของสถานประกอบกิจการ
………………………………………………………….
สวนที่ ๑ ประเภทของสถานประกอบกิจการ
ข.อ ๗ ประเภทสถานประกอบกิจการ
๑) สถานที่จําหนายอาหาร แบงเป0น ๕ ประเภท ได(แก
๑.๑ ห(องอาหารในโรงแรม
๑.๒ ภัตตาคาร
๑.๓ สวนอาหาร
๑.๔ ร(านอาหารทั่วไปทั้งที่มีที่นั่งและไมมีที่นั่ง
๑.๕ ร(านเครื่องดื่ม ร(านขนมหวาน ร(านไอศกรีม
๒) สถานที่สะสมอาหาร แบงเป0น ๒ ประเภท ได(แก
๒.๑ ร(านขายของชํา
๒.๒ ร(านมินิมาร,ท

-๔สวนที่ ๒ สุขลักษณะของสถานประกอบกิจการ
ข.อ ๘ ผู(ได(รับใบอนุญาตหรือผู(ได(รับหนังสือรับรองการแจ(งให(จัดตั้งสถานที่จําหนาย
อาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ต(องปฏิบัติตามหลักเกณฑ, และเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) หลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดตั้ง ใช. และดูแลสถานที่และสุขลักษณะของบริเวณที่
ใช.จําหนายอาหาร ที่จัดไว.สําหรับบริโภคอาหาร ที่ใช.ทําประกอบ หรือปรุงอาหาร หรือที่ใช.สะสมอาหาร
ก. สถานที่จําหนายอาหาร
(๑) พื้นที่เรียบ แข็งแรง ทําความสะอาดงาย
(๒) กรณีที่มีผนัง ต(องอยูในสภาพดี ไมชํารุด
(๓) กรณีมีเพดาน ต(องอยูในสภาพดี ไมชํารุด
(๔) ให(มีแสงสวาง และการระบายอากาศเพียงพอ รวมทั้งให(ติดเครื่องหมายห(ามสูบ
บุหรี่
(๕) บริเวณที่ปรุงอาหารที่กอให(เกิดควัน กลิ่น ต(องมีเครื่องดูดควัน พัดลมดูดอากาศ
หรือปลองระบายควันสูงเพียงพอและเหมาะสม
(๖) โตSะ เก(าอี้ ทําด(วยวัสดุแข็งแรง สะอาด ไมชํารุด (กรณีสถานประกอบการที่มีโตSะ
เก(าอี้)
(๘) จัดให(มีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการล(างมือในบริเวณเตรียม ปรุง และประกอบ
อาหาร
(๙) โตSะเตรียม ปรุง ต(องทําด(วยวัสดุที่ทําความสะอาดงายมีสภาพดี และสูงจากพื้น
อยางน(อย ๖๐ เซนติเมตร
(๑๐) จัดให(มีบริเวณและที่สําหรับทําความสะอาดภาชนะตลอดจนอุปกรณ, เครื่องใช(
ตางๆ และทางระบายน้ําเสีย ระบายน้ําได(ดีไมมีน้ําขัง ไมมีเศษอาหารตกค(าง ทางระบายน้ําทิ้งต(องจัดให(มี
การดักเศษอาหาร ดักไขมันกอนระบายน้ําทิ้ง
(๑๑) จัดให(มีที่รองรับมูลฝอยที่เพียงพอและถูกต(องด(วยสุขลักษณะ
(๑๒) กรณีที่มีห(องส(วม ห(องส(วมต(องแยกเป0นสัดสวนประตูไมเปDดสูบริเวณที่เตรียม ปรุง
ประกอบอาหาร ที่เก็บอาหาร ที่ล(างภาชนะ และเก็บอุปกรณ, เว(นแตจะมีการจัดห(องส(วมให(สะอาดอยูเสมอ
และประตูห(องส(วมต(องปDดตลอดเวลา
ข. สถานที่สะสมอาหาร
(๑) อาคารต(องมีความมั่นคง แข็งแรง พื้น ผนัง เพดาน สะอาด มีสภาพดี
(๒) มีชั้นวางสินค(า ทําด(วยวัสดุที่ทําความสะอาดงาย มีสภาพแข็งแรง ต(องมีความสูง
จากพื้นอยางน(อย ๑๕ เซนติเมตร
(๓) หากมี ก ารเตรี ย มอาหาร สถานที่ เตรี ย มอาหารต( องสะอาด แสงสวางเพีย งพอ
มีการระบายอากาศที่เหมาะสม ที่เตรียมทําอาหารต(องสูงจากพื้นอยางน(อย ๖๐ เซนติเมตร ทําด(วยวัสดุ
คงทนผิวเรียบ ไมดูดซึมน้ํา สภาพดี ทําความสะอาดงาย
(๔) จัดให(มีแสงสวางที่เพียงพอตอการประกอบกิจการ มีการระบายอากาศที่เหมาะสม
ไมอับชื้น

-๕(๕) จัดให(มที ี่รองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกต(องด(วยสุขลักษณะและเพียงพอ
(๒) หลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการจําหนาย ทํา ประกอบ
ปรุง เก็บรักษาหรือสะสมอาหาร
ก. สถานที่จําหนายอาหาร
(๑) ใช(สารปรุงอาหารที่มีความปลอดภัย เพื่อเป0นไปตามหลักสุขาภิบาลและสุขอนามัย
(๒) อาหารสดที่นํามาปรุงต(องมีคุณภาพดี และปลอดภัยตอผู(บริโภค และต(องล(างให(
สะอาดกอนนํามาปรุง หรือเก็บ การเก็บอาหารประเภทตางๆ ต(องแยกเก็บเป0นสัดสวน ไมวางบนพื้นหรือ
ใกล(ห(องสุขา และอาหารประเภทเนื้อสัตว,ดิบ เก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสม มีการปกปDด
(๓) อาหารแห(งและสารปรุงแตงอาหาร ให(เก็บในภาชนะหรือตู(ที่ สามารถปTองกันสัตว,
และแมลงนําโรคได( และอยูสภาพแห(งไมอับชื้น
(๔) อาหารที่ปรุงสําเร็ จแล(ว เก็บในภาชนะที่สะอาดมีการปกปDด วางสูงจากพื้ น
อยางน(อย ๖๐ เซนติเมตร
(๕) อาหารที่ปรุงสําเร็จแล(ว ผู(ประกอบการต(องมีการควบคุมคุณภาพให(ปลอดภัย
สําหรับการบริโภคตามชนิดของอาหาร
(๖) น้ําแข็งที่ใช(บริโภคต(องสะอาด และเก็บในภาชนะหรือวัสดุบรรจุที่สะอาด มีฝาปDด
ใช(อุปกรณ,ที่มีด(ามสําหรับคีบ หรือ ตักโดยเฉพาะ วางสูงจากพื้นอยางน(อย ๖๐ เซนติเมตร และไมนํา
อาหารหรือสิ่งของอยางอื่นไปแชรวมไว(
(๗) น้ําดื่ม ณ จุดบริการน้ําดื่ม ต(องสะอาด บรรจุในภาชนะที่สะอาด มีการปกปDด
และมีที่ตักที่มี ด(ามยาวหรือมีกSอกน้ํา หรือทางเทรินน้ํา วางสูงจากพื้นอยางน(อย ๖๐ เซนติเมตร
ข. สถานที่สะสมอาหาร
(๑)
จั ด วางสิ น ค( า ให( เ ป0 น สั ด สวน แยกตามประเภทสิ น ค( า โดยเฉพาะสิ น ค( า ที่
เป0นสารเคมี เชน น้ํายาทําความสะอาดครัวเรือน สารเคมีกําจัดแมลงสําหรับใช(ในครัวเรือน ต(องแยกเก็บ
เป0นสัดสวนเฉพาะ ห(ามปะปนกับสินค(าประเภทอาหาร เพื่อปTองกันการปนเปUVอนกับอาหาร
(๒) ไมวางผลิตภัณฑ,อาหารสัมผัสกับพื้น อาหารและเครื่องดื่ม ที่พร(อมบริโภคต(อง
บรรจุในภาชนะที่สะอาดมีฝาปDด
(๓) เก็บรักษาอาหารแห(งและอาหารในภาชนะหรือวัสดุบรรจุปDดสนิท สวนสินค(าที่ต(อง
ควบคุมอุณหภูมิ ต(องเก็บในตู(แช โดยจัดวางสินค(าอยางเป0นสัดสวน และมีอุณหภูมิที่เหมาะสมตามประเภท
ของสินค(า
(๔) สินค(าประเภทน้ําแข็งต(องบรรจุในภาชนะที่ปกปDดมิดชิด สะอาด มีอุปกรณ,ที่มีด(าม
ยาวสําหรับตัก ภาชนะหรือวัสดุที่ใช(บรรจุสําหรับขนถาย น้ําแข็ง ต(องสะอาดและมีการจัดเก็บอุปกรณ,อยาง
ถูกสุขลักษณะ ห(ามนําอาหารหรือวัสดุอื่นๆมาแชรวมกับน้ําแข็งสําหรับบริโภค
(๕) สินค(าประเภทอาหารที่วางจําหนายต(องจัดให(มีระบบหมุนเวียนตามลําดับอายุ
ผลิตภัณฑ, ไมวางจําหนายสินค(าที่บรรจุในภาชนะที่ชํารุด เสียหาย หมดอายุ หรือที่มีลักษณะผิดปกติ
(๖) แยกสินค( าที่หมดอายุ หรือชํารุด หรือรอการสงคืน ในบริเวณเฉพาะ โดย
แยกสวนจากสินค(าปกติ และมีปTายหรือเครื่องหมายบอกชัดเจน

-๖(๗) ดูแลรักษาบริเวณที่วางสินค(าให(สะอาดและมีสภาพดี รวมทั้งบริเวณที่เตรียมอาหาร
ต(องทําความสะอาดทุกครั้งกอนและหลังใช(งาน
(๘) อาหารดิบ อาหารสดทุกชนิด ต(องบรรจุในภาชนะหรือหีบหอที่ทําด(วยวัสดุที่
สะอาด ปลอดภัย และต(องเก็บ ในอุณหภูมิที่เหมาะสม
(๓) หลักเกณฑเกี่ยวกับภาชนะ อุปกรณ น้ําใช. และของใช.อื่นๆ
ก. สถานที่จําหนายอาหาร
(๑) น้ํ า ใช( เ ป0 น น้ํ า ประปา หรื อ น้ํ า อื่ น ใดที่ ผ านการปรั บ ปรุ ง ได( ม าตรฐานเที ย บเทา
น้ําประปา และอยูในภาชนะบรรจุที่สะอาด
(๒) ตู(เย็นหรือตู(แช ต(องอยูในสภาพดี พร(อมใช( และสะอาด
(๓) ภาชนะบรรจุอาหารหรือบรรจุเครื่องปรุงรส ต(องสะอาดและทําจากวัสดุที่ปลอดภัย
เหมาะสมกับอาหารแตละประเภท
(๔) ภาชนะบรรจุ อาหาร เชน จาน ชาม แก(ว น้ํา ฯลฯ เก็บคว่ํ าในภาชนะที่ ส ะอาด
มีการปกปDด เก็บสูงจากพื้นอยางน(อย ๖๐ เซนติเมตร
(๕) ช(อน ส(อม ตะเกียบ วางตั้งเอาด(ามขึ้น หรือวางเป0 นระเบียบในแนวนอน เก็บใน
ภาชนะที่สะอาด มีการปกปDด เก็บสูงจากพื้นอยางน(อย ๖๐ เซนติเมตร
(๖) เขียงและมีด ต(องมีสภาพดี สะอาด แยกใช(ตามประเภทอาหาร เชน แยกใช(ระหวาง
เนื้อสัตว,สุก เนื้อสัตว,ดิบ และผักผลไม(
(๗) อาหารที่รับประทานรวมกันต(องจัดให(มีช(อนกลาง
(๘) แก(วน้ําที่ใช(แล(วต(องล(างให(สะอาด กอนนํามาใช(ใหม
(๙) ภาชนะที่ ร อการล( า ง และเศษอาหาร ต( อ งเก็ บ ในที่ ส ามารถปT อ งกั น สั ต ว, แ ละ
แมลงนําโรคได(
(๑๐) ล(างภาชนะอุปกรณ,ทุกประเภทให(สะอาด ด(วยวิธีการที่เหมาะสม เชน ล(างด(วย
น้ํายาล(างจาน และน้ําสะอาดอีกอยางน(อย ๒ ครั้ง หรือล(างด(วยน้ําไหลจากกSอก และผึ่งให(แห(ง
(๑๑) อุ ป กรณ, ก ารล( า งต( อ งสะอาด อยู ในสภาพดี แ ละวางสู ง จากพื้ น อยางน( อ ย
๖๐ เซนติเมตร
(๑๒) ภาชนะอุปกรณ,ที่ล(างทําความสะอาดต(องมีการปTองกัน ไมให(มีการปนเปUVอน
(๑๓) ห(ามใช(แกSสเป0นเชื้อเพลิงบนโตSะรับประทานอาหาร
(๑๔) ห(ามใช(เมทิลแอลกอฮอล,ในการอุนอาหารบนโตSะรับประทานอาหาร
(๑๕) กรณีที่จัดให(มีห(องส(ว ม ต(องจัดให( มีอางล(างมือที่ใช(การได(ดี และมีสบูสําหรั บ
ล(างมือด(วย ทั้งนี้ ประตูห(องส(วมต(องไมเปDดตรงสูบริเวณที่เตรียมอาหาร
ข. สถานที่สะสมอาหาร
(๑) ในกรณี ที่ ใ ช( เ ครื่ อ งปรั บ อากาศต( อ งดู แ ลบํ า รุ ง รั ก ษาให( อ ยู ในสภาพดี สะอาด
ไมมีหยดน้ํา หรือสิ่งสกปรกตกลงมาปนเปUVอนอาหาร
(๒) วั ส ดุ ภาชนะ อุ ป กรณ, ที่ ใ ช( เ ตรี ย ม และจํ า หนายอาหาร ต( อ งเป0 น วั ส ดุ
ที่ปลอดภัย มีสภาพดี สะอาด ล(างทําความสะอาดได(งาย และมีการล(างและเก็บอยางถูกสุขลักษณะ

-๗(๓) ตู( เย็ น หรื อตู( แ ช ต( องมี สภาพดี พร( อมใช( สะอาด สามารถควบคุ มอุ ณหภู มิ
ให(คงที่ให(เหมาะสมตามประเภทอาหาร
สวนที่ ๓ สุขลักษณะสวนบุคคลของผู.ปรุงและผู.สัมผัสอาหาร
ข.อ ๙ ผู(ได(รับใบอนุญาตหรือผู(ได(รับหนังสือรับรองการแจ(งสถานที่จําหนายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหาร ผู(ปรุงและผู(สัมผัสอาหาร ต(องมีสุขลักษณะสวนบุคคลดังตอไปนี้
(๑) ขณะเตรี ยมปรุ งอาหาร และเครื่องดื่ม ต(องแตงกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน
ใสผ(ากันเปUVอน และสวมหมวกหรือตาขายคลุมผมตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
(๒) ผู(ปรุง และผู(สัมผัสอาหารต(องผานการฝYกอบรมด(านสุขาภิบาลอาหารจาก
องค,กรปกครองสวนท(องถิ่น หรือหนวยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตามหลักสูตรที่ผานการรับรองจาก
หนวยงานราชการ โดยใบรับรองการผานการฝY กอบรมนั้ น จะต(องมี อายุไมเกิน สามปZ และจะต(องแสดง
ใบรับรองไว(ภายในสถานประกอบการ ในที่ที่สามารถมองเห็นได(ชัดเจน
(๔) ผู(สัมผัสอาหารต(องล(างมือให(ถูกหลักสุขาภิบาล กอนและหลังการปฏิบัติงาน
หรือสัมผัสสิ่งสกปรก
(๕) ผู(สัมผัสอาหารใช(วัสดุอุปกรณ,ชวยในการหยิบจับอาหารปรุงสุก เชน ที่คีบ ที่ตัก
หรือถุงมือ เป0นต(น ไมใช(มือหยิบจับอาหารโดยตรง
(๖) ผู(สัมผัสอาหารถ(ามีแผลที่มือ ต(องปDดพลาสเตอร,กันน้ําให(เรียบร(อย และต(องใช(
ถุงมือในขณะปฏิบัติงาน หรือหยุดปฏิบัติงานที่มีโอกาสสัมผัสกับอาหาร
(๗) ผู(สัมผัสอาหาร ต(องไมสูบบุหรี่ในขณะปฏิบัติงานเกี่ยวกับอาหาร
(๘) ผู(สัมผัสอาหาร ต(องตัดเล็บสั้นและสะอาดอยูเสมอ ไมทาสีเล็บ
(๙) ห(ามใช(ทัพพี หรือช(อน ชิมอาหารโดยตรงในการชิมอาหาร และต(องเปลี่ยนใหม
ทุกครั้งที่ปรุงอาหาร การชิมอาหารต(องไมกอให(เกิดการปนเปUVอนกับอาหาร
(๑๐) มีก ารปTองกันการปนเปUVอนอาหารจากการไอ จาม หรือพู ดคุย ผู( ปรุงและ
ผู(สัมผัสอาหารต(องมีพฤติกรรมที่ถูกสุขลักษณะ
หมวดที่ ๓
อํานาจหน.าที่ของเจ.าพนักงานท.องถิ่น เจ.าพนักงานสาธารณสุข
และผู.ซึ่งได.รับการแตงตัง้ จากเจ.าพนักงานท.องถิ่น
ข.อ ๑๐ เพื่อปฏิบัติการให(เป0นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
เทศบั ญญัตินี้ ให( เจ(าพนักงานท(องถิ่น เจ(าพนั กงานสาธารณสุ ข และผู(ซึ่งได(รับการแตงตั้ง จากเจ(าพนั กงาน
ท(องถิ่นมีอํานาจดังตอไปนี้

-๘(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใดๆ มาให(ถ(อยคํา หรือแจ(งข(อเท็จจริง หรือทําคําชี้แจงเป0น
หนังสือ หรือให(สงเอกสารหลักฐานใด เพื่อตรวจสอบ หรือเพื่อประกอบการพิจารณา
(๒) เข(าไปในอาคาร หรือสถานที่ใดๆ ในระหวางพระอาทิตย,ขึ้น และพระอาทิตย,ตก
หรือในเวลาทําการเพื่อตรวจสอบ หรือควบคุมให(เป0นไปตามเทศบัญญัตินี้ หรือพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ ในการนี้ ใ ห( มี อํ า นาจสอบถามข( อ เท็ จ จริ ง หรื อ เรี ย กหลั ก ฐานที่ เ กี่ ย วข( อ งจากเจ( า ของ
หรือผู(ครอบครองอาคารหรือสถานที่นั้น
(๓) แนะนําให(ผู(ได(รับใบอนุญาต หรือผู(ที่ได(รับหนังสือรับรองการแจ(ง ปฏิบัติให(
ถูกต(องตามเงื่อนไขในใบอนุญาต หรือตามเทศบัญญัตินี้ หรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
(๔) ยึด หรืออายั ดสิ่ง ของใดๆ ที่อาจกอให( เกิดอั นตรายตอสุข ภาพของประชาชน
เพื่อเป0นประโยชน,ในการดําเนินคดี หรือเพื่อนําไปทําลายในกรณีจําเป0น
(๕) เก็บหรือนําสินค(าหรือสิ่งของใดๆ ที่สงสัยวาจะไมถูกสุขลักษณะ หรือกอให(เกิด
เหตุ รํ า คาญจากอาคาร หรื อ สถานที่ ใ ดๆ เป0 น ปริ ม าณตามสมควรเพื่ อ เป0 น ตั ว อยางในการตรวจสอบ
ตามความจําเป0นได(โดยไมต(องใช(ราคา
หมวดที่ ๔
ใบอนุญาต
ข.อ ๑๑ ผู(ใดประสงค,จะขอจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร
มีพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกินสองร.อยตารางเมตร และมิใชเป0นการขายของในตลาด จะต(องยื่นคําขอรับใบอนุญาต
ตามแบบที่กําหนดไว( ท(ายเทศบัญญัติ พร(อมเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข(าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่นๆ
กรณี นิ ติ บุ ค คล ให( แ นบหนั ง สื อ รั บ รองการจดทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คล หรื อ สํ า เนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผู(แทนนิติบุคคล
(๒) สําเนาทะเบียนบ(านผู(ยื่นขออนุญาต
(๓) สําเนาทะเบียนบ( านสถานประกอบการ (กรณีสําเนาทะเบียนบ(านของสถาน
ประกอบการมิได(อยูเลขที่เดียวกันกับที่ผู(ประกอบการอาศัยอยูให(นําทะเบียนบ(านของสถานประกอบการมา
ประกอบด(วย)
(๔) สําเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในอาคารหรือที่ดินที่ใช(ประกอบการ ในกรณีที่
มิได(เป0นเจ(าของกรรมสิทธิ์ในอาคารหรือที่ดินที่ใช(ประกอบการต(องมีหนังสือยินยอมของเจ(าของอาคารหรือที่ดิน
ให(ประกอบกิจารตามที่ขอรับใบอนุญาตได( (ในกรณีเป0นการเชา ให(ใช(หนังสือสัญญาการเชาพื้นที่หรืออาคาร)
(๕) แผนผัง หรือแผนที่แสดงที่ตั้ง
(๖) ใบมอบอํานาจ (กรณีที่มีการมอบอํานาจ)

-๙
(๗) ใบอนุญาตสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารฉบับตัวจริง (กรณี
ตออายุใบอนุญาต)
ข. อ ๑๓ ผู( ได( รั บ อนุ ญ าตต( อ งมารั บ ใบอนุ ญ าตภายในสิ บ ห( า วัน นั บแตวั น ที่ไ ด( รั บหนั ง สื อ
แจ(งการอนุญาตจากเจ(าพนักงานท(องถิ่ น หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดั งกลาวโดยไมมีเหตุ อันสมควร
ให(ถือวาสละสิทธิ์
ข.อ ๑๔ เมื่อได(รับคําขอใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต ให(เจ(าพนักงานท(องถิ่นตรวจ
ความถูกต(องและความสมบูรณ,ของคําขอ ถ(าปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกต(องหรือไมสมบูรณ,ตามหลักเกณฑ,
วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว(ในเทศบัญญัตินี้ ให(เจ(าพนักงานท(องถิ่นรวบรวมความไมถูกต(อง หรือความ
ไมสมบูรณ,นั้นทั้งหมด และแจ(งให(ผู(ขอใบอนุญาตแก(ไขให(ถูกต(องและสมบูรณ,ในคราวเดียวกัน และในกรณี
ที่จําเป0นที่จะต(องสงคืนคําขอแกผู(ขออนุญาต ก็ให(สงคืนคําขอพร(อมทั้งแจ(งความไมถูกต(องหรือความไมสมบูรณ,
ให(ทราบภายในสิบห(าวันนับแตวันได(รับคําขอ
เจ(าพนักงานท(องถิ่นต(องออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจ(งคําสั่งไมอนุญาตพร(อมด(วยเหตุผล
ให( ผู(ข ออนุ ญ าตทราบภายในสามสิบวั นนับแตวั นได( รั บคํ าขอ ซึ่ง มีร ายละเอี ย ดถูก ต( องหรือครบถ( วนตามที่
กําหนดในเทศบัญญัตินี้
ในกรณีที่ มีเหตุจํ าเป0นที่เจ( าพนักงานท( องถิ่ นไมอาจออกใบอนุญาต หรื อยั งไมอาจมีคําสั่ ง
ไมอนุ ญ าตได( ภ ายในกํ าหนดเวลาตามวรรคสอง ให(ข ยายเวลาออกไปได( อีกไมเกินสองครั้ ง ครั้งละไมเกิ น
สิ บ ห( า วั น แตต( อ งมี ห นั ง สื อ แจ( ง การขยายเวลาและเหตุ จํ า เป0 น แตละครั้ ง ให( ผู( ข อใบอนุ ญ าตทราบกอน
สิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได(ขยายเวลาไว(แล(วนั้น แล(วแตกรณี
ข.อ ๑๕ ใบอนุญาตให(มีอายุหนึ่งปZนับแตวันที่ออกใบอนุญาต และให(ใช(ได(เพียงในเขตอํานาจ
ของเทศบาลเมืองเขลางค,นครเทานั้น
ข.อ ๑๖ ผู(ได(รับอนุญาตประสงค,ขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ จะต(องยื่นคําขอ
ตามแบบที่ กํา หนดไว( ท(ายเทศบั ญ ญั ตินี้ พร(อมกั บ เอกสารและหลั กฐานที่ร ะบุ ใ นข( อ ๑๑ (๑) (๒) (๓) (๔)
กอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได(ยื่นคําขอพร(อมกับเสียคาธรรมเนียมแล(ว ให(ประกอบกิจการตอไปได(จนกวา
เจ(าพนักงานท(องถิ่น จะสั่งไมตออายุใบอนุญาต
หากผู(ได(รับใบอนุญาตประสงค,จะแก(ไขรายการในใบอนุญาต ให(ยื่นคําร(องตอเจ(าพนักงาน
ท(องถิ่นเพื่อขอแก(ไข พร(อมเอกสารหลักฐานตามที่ระบุในข(อ ๑๑
ข.อ ๑๗ ผู(ได(รับใบอนุญาตต(องแสดงใบอนุญาต ไว(โดยเปDดเผยและเห็นได(งาย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ

-๑๐ข.อ ๑๘ ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ให(ผู(รับใบอนุญาต
ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห(าวันนับแตวันที่ได(ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดตามแบบ
ที่กําหนดไว(ท(ายเทศบัญญัตินี้ตอเจ(าพนักงานท(องถิ่น
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให(เป0นไปตามหลักเกณฑ, วิธีการ
และเงื่อนไขดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให(ผู(ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต แนบสําเนาบันทึกการ
แจ(งความตอพนักงานเจ(าหน(าที่แหงท(องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจ(าพนักงานท(องถิ่นประกอบด(วย
(๒) ในกรณี ใ บอนุ ญ าตถู ก ทํ า ลาย หรื อ ชํ า รุ ด ในสาระที่ สํ า คั ญ ให( ยื่ น คํ า ขอรั บ ใบแทน
ใบอนุญาต นําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู มาแสดงตอเจ(าพนักงานท(องถิ่นประกอบด(วย
ข.อ ๑๙ การออกใบแทนใบอนุญาต ให(เจ(าพนักงานท(องถิ่นดําเนินตามหลักเกณฑ, วิธีการ
เงื่อนไขดังนี้
(๑) ใบแทนใบอนุญาตให(ประทับตราสีแดงคําวา “ใบแทน” กํากับไว(และให(มีวัน
เดือน ปZ ที่ออกใบแทน พร(อมทั้งลงลายมือชื่อเจ(าพนักงานท(องถิ่น หรือผู(ที่ได(รับมอบหมายจากเจ(าพนักงาน
ท(องถิ่น ในใบแทน และต(นขั้วใบแทน
(๒) บันทึกด(านต(นขั้วใบอนุญาตเดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด
ในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแล(วแตกรณีและเลมที่ เลขที่ ปZ พ.ศ. ของใบแทนอนุญาต
ข. อ ๒๐ ในกรณี ที่ ป รากฏวาผู( รั บ ใบอนุ ญ าต ไมปฏิ บั ติ ห รื อ ปฏิ บั ติ ไ มถู ก ต( อ งตามบทแหง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว(ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว( เกี่ยวกับการประกอบกิจการ
ตามที่ได(รั บใบอนุญาตตามเทศบัญญั ตินี้ เจ(าพนักงานท( องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช(ใ บอนุญาตได(ภายในเวลาที่
เห็นสมควร แตต(องไมเกินสิบห(าวัน
ข. อ ๒๑ เจ( า พนั ก งานท( องถิ่ น มี อํา นาจออกคํ า สั่ ง เพิ กถอนใบอนุ ญ าตเมื่ อ ปรากฏวาผู( รั บ
ใบอนุญาต
(๑) ถู ก สั่ ง พั ก ใช( ใ บอนุ ญ าตตั้ ง แตสองครั้ ง ขึ้ น ไป และมี เ หตุ ที่ จ ะต( อ งถู ก สั่ ง พั ก
ใช(ใบอนุญาตอีก
(๒) ต( อ งคํ า พิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด วาได( ก ระทํ า ความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ
การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
(๓) ไมปฏิ บั ติ ห รื อ ปฏิ บั ติ ไ มถู ก ต( อ งตามบทแหงพระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข
พ.ศ.๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือ
เงื่ อนไขที่ ร ะบุไว(ใ นใบอนุ ญาตในเรื่ องที่ กํ าหนดไว(เ กี่ ย วกั บ การประกอบกิ จ การตามที่ ได( รั บ ใบอนุ ญ าตตาม
เทศบัญญัตินี้

-๑๑ข.อ ๒๒ คําสั่งพักใช(ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให(ทําเป0นหนังสือแจ(งให(ผู(รับ
ใบอนุ ญาตทราบ ในกรณีที่ไมพบผู(รั บใบอนุ ญาต หรื อผู(รับใบอนุ ญาตไมยอมรั บคํ าสั่ งดังกลาว ให( สงคําสั่ ง
โดยทางไปรษณีย,ตอบรับ หรือให(ปDดคําสั่งนั้นไว(ในที่เปDดเผยเห็นได(งาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน
ของผู(รับใบอนุญาต และให(ถือวาผู(รับใบอนุญาตนั้นได(รับทราบคําสั่งแล(วตั้งแตเวลาที่คําสั่งไปถึง หรือวันปDด
คําสั่งแล(วแตกรณี
ข. อ ๒๓ ผู( ถู ก สั่ ง เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตจะขอรั บ ใบอนุ ญ าต สํ า หรั บ การประกอบกิ จ การที่
ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไมได(จนกวาจะพ(นกําหนดหนึ่งปZนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
หมวดที่ ๕
หนังสือรับรองการแจ.ง
ข.อ ๒๕ ผู(ใดประสงค,จะขอจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร
หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ไมเกินสองร.อยตารางเมตร และมิใชเป0นการขายของในตลาดจะต(องแจ(งตอเจ(าพนักงาน
ท(องถิ่นตามแบบที่กําหนดไว(ท(ายเทศบัญญัตินี้ พร(อมเอกสารหลักฐานดังตอไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข(าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่นๆ
กรณี นิ ติ บุ ค คล ให( แ นบหนั ง สื อ รั บ รองการจดทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คล หรื อ สํ า เนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผู(แทนนิติบุคคล
(๒) สําเนาทะเบียนบ(านผู(แจ(ง
(๓) สํ า เนาทะเบี ย นบ( า นสถานประกอบการ (กรณี สํ า เนาทะเบี ย นบ( า นของ
สถานประกอบการมิได(อยูเลขที่เดียวกันกับที่ผู(ประกอบการอาศัยอยูให(นําทะเบียนบ(านของสถานประกอบการ
มาประกอบด(วย)
(๔) สําเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในอาคารหรือที่ดินที่ใช(ประกอบการ ในกรณี
ที่มิได(เป0นเจ(าของกรรมสิทธิ์ในอาคารหรือที่ดินที่ใช(ประกอบการต(องมีหนังสือยินยอมของเจ(าของอาคารหรือ
ที่ดินให(ประกอบกิจารตามที่ขอรับใบอนุญาตได( (ในกรณีเป0นการเชา ให(ใช(หนังสือสัญญาการเชาพื้นที่หรือ
อาคาร)
(๕) แผนผัง หรือแผนที่แสดงที่ตั้ง (โดยสังเขป)
(๖) ใบมอบอํานาจ (กรณีที่มีการมอบอํานาจ)
(๗) หนังสือรับรองการแจ(งจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
ฉบับตัวจริง (กรณีเสียคาธรรมเนียมรายปZ)
เมื่อเจ(าพนักงานท(องถิ่นได(รับแจ(ง ให(ออกใบรับแจ(งแกผู(แจ(งเพื่อใช(เป0นหลักฐาน ในการ
ประกอบกิจการตามที่แจ(งได(ชั่วคราวในระหวางเวลาที่เจ(าพนักงานท(องถิ่นยังมิได(ออกหนังสือรับรองการแจ(ง
ให( เ จ( า พนั ก งานท( อ งถิ่ น ตรวจการแจ( ง ให( ถู ก ต( อ งตามแบบที่ กํ า หนดในเทศบั ญ ญั ติ นี้
ตามวรรคหนึ่ง ถ(าการแจ(งเป0นไปโดยถูกต(องให(เจ(าพนักงานท(องถิ่น ออกหนังสือรับรองการแจ(งให(ผู(แจ(งภายใน
เจ็ดวันทําการ นับแตวันที่ได(รับแจ(ง

-๑๒ในใบรับแจ(งหรือหนังสือรับรองการแจ(ง เจ(าพนักงานท(องถิ่นจะกําหนดเงื่อนไขให(ผู(แจ(งหรือ
ผู(ได(รับหนังสือรับรองการแจ(งปฏิบัติเป0นเฉพาะรายก็ได(
ในกรณีที่การแจ(งไมถูกต(องหรือไมสมบูรณ, ให(เจ(าพนักงานท(องถิ่นแจ(งให(ผู(แจ(งทราบภายใน
เจ็ดวันทําการนับแตวันที่ได(รับแจ(ง ถ(าผู(แจ(งไมดําเนินการแก(ไขให(ถูกต(องภายในเจ็ดวันทําการ นับแตวันที่
ได( รั บ แจ( ง จากเจ( าพนั ก งานท( องถิ่ น ให( เจ( าพนั กงานท( องถิ่ นมี อํานาจสั่ งให( ก ารแจ( งของผู( แ จ( งเป0น อั นสิ้ นผล
แตถ(าผู(แจ(งได(ดําเนินการแก(ไขภายในเวลาที่กําหนดแล(ว ให(เจ(าพนักงานท(องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ(ง
ให( ผู( แ จ( ง ภายในเจ็ ด วั น ทํ า การ นั บ แตวั น ที่ ได( รั บ การแจ( ง ซึ่ ง มี ร ายละเอี ย ดถู ก ต( อ งตามแบบที่ กํ า หนดใน
เทศบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง
ข. อ ๒๖ ผู( ไ ด( รั บ หนั ง สื อรั บ รองการแจ( ง ต( อ งแสดงหนั ง สื อ รั บ รองการแจ( ง ไว( โ ดยเปD ด เผย
และเห็นได(งาย ณ สถานที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ
ข.อ ๒๗ ในกรณีที่ หนัง สื อรับ รองการแจ( งสู ญ หาย ถู กทํ าลาย หรื อชํ ารุ ด ในสาระที่ สํ าคั ญ
ให(ผู(ได(รับหนังสือรับรองการแจ(งยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ(ง ภายในสิบห(าวันนับแตวันที่ได(ทราบถึง
การสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดตามแบบที่กําหนดไว(ท(ายเทศบัญญัตินี้
การขอรั บ ใบแทนและการออกใบแทนหนั ง สื อ รั บ รองการแจ( ง ให( เ ป0 น ไป
ตามหลักเกณฑ, วิธีการ และเงื่อนไขดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีห นังสื อรับรองการแจ( งสูญ หาย ให( ผู(ยื่นขอรับ ใบแทนหนั งสือรั บรอง
การแจ(ง สําเนาบันทึกการแจ(งความตอพนักงานเจ(าหน(าที่แหงท(องที่ ที่หนังสือรับรองการแจ(งสูญหายมาแสดง
ตอเจ(าพนักงานท(องถิ่นประกอบด(วย
(๒) ในกรณีหนังสือรับรองการแจ(งถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ให(ผู(ยื่น
ขอรับ ใบแทนหนัง สือรับ รองการแจ( งนํ าหนั งสื อรับรองการแจ(ง เดิ มเทาที่เ หลื ออยู มาแสดงตอเจ( าพนั กงาน
ท(องถิ่นประกอบด(วย พร(อมเอกสารตามที่ระบุไว(ในข(อ ๒๕ (๑) (๒) (๓) (๔)
ข.อ ๒๘ เมื่อผู(แจ(งประสงค,จะเลิกกิจการ หรือโอนการดําเนินกิจการให(แกบุคคลอื่นให(แจ(งให(
เจ(าพนักงานท(องถิ่นทราบด(วย
กรณีการโอนให(แนบเอกสารตามที่ระบุไว(ในข(อ ๒๕ (๑) (๒) (๓) (๔) ประกอบ
ข.อ ๒๙ ในกรณีที่ผู(ดําเนินกิจการใดดําเนินกิจการตามที่ระบุไว(ในเทศบัญญัตินี้ โดยมิได(แจ(ง
ตอเจ( าพนั กงานท( องถิ่ น และเคยได( รั บโทษตามพระราชบั ญญั ติ การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ เพราะเหตุ
ที่ฝ\าฝUนดําเนินกิจการโดยมิได(แจ(งตอเจ(าพนักงานท(องถิ่นมาแล(วครั้งหนึ่ง ยังฝ\าฝUนดําเนินกิจการโดยมิได(แจ(งตอ
เจ( า พนั ก งานท( อ งถิ่ น ตอไป ให( เ จ( าพนัก งานท(อ งถิ่ น มี อํ านาจสั่ งให(ผู( นั้ น หยุ ด ดํ า เนิ น กิ จ การไว( จ นกวาจะได(
ดําเนินการแจ(งตอเจ(าพนักงานท(องถิ่น ถ(ายังฝ\าฝUนอีกให(เจ(าพนักงานท(องถิ่นมีอํานาจสั่งห(ามการดําเนินกิจการ
นั้นไว(ตามเวลาที่กําหนดซึ่งต(องไมเกินสองปZก็ได(

-๑๓หมวดที่ ๖
คาธรรมเนียมและคาปรับ
ข.อ ๓๐ ผู(ได(รับใบอนุญาตต(องเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตรา ที่กําหนดไว(
ท(ายเทศบัญญัตินี้ ภายในสิบห(าวันหลังได(รับแจ(งเป0นหนังสือจากเจ(าพนักงานท(องถิ่น สําหรับกรณีที่เป0นการ
ขอรับใบอนุญาตครั้งแรก
กรณีการขอตออายุใบอนุญาต ให(ดําเนินการยื่นคําร(องขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาต
สิ้นอายุ พร(อมให(ชําระคาธรรมเนียมในวันที่ยื่นคําร(องขอตออายุใบอนุญาต
ข.อ ๓๑ ผู(แจ(งต(องเสียคาธรรมเนียมการแจ(งตามอัตราที่กําหนดไว(ท(ายเทศบัญญัตินี้ในวันที่มา
ยื่นคําขอแจ(ง และภายในระยะเวลาสามสิบวันกอนวันครบรอบปZของทุกปZตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น
ถ(ามิได(เสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด ให(ชําระคาปรับเพิ่มขึ้นอีกร(อยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียม
ที่ค(างชําระ เว(นแตผู(แจ(งจะได(บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป
ในกรณี ที่ผู( มี หน(า ที่ ต( องเสี ยคาธรรมเนี ยมตามวรรคหนึ่ง ค(า งชํ าระคาธรรมเนีย มติด ตอกั น
เกิ น กวาสองครั้ ง ให( เ จ( า พนั ก งานท( อ งถิ่ น มี อํ า นาจสั่ ง ให( ผู( นั้ น หยุ ด การดํ า เนิ น กิ จ การไว( จ นกวาจะได( เ สี ย
คาธรรมเนียมและคาปรับจนครบจํานวน
ข.อ ๓๒ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามเทศบัญญัตินี้ให(เป0นรายได(ของเทศบาลเมือง
เขลางค,นคร
หมวดที่ ๗
บทกําหนดโทษ
ข. อ ๓๓ ผู( ใ ดฝ\ า ฝU น หรื อ ไมปฏิ บั ติ ต ามเทศบั ญ ญั ติ นี้ ต( อ งระวางโทษตามที่ กํ า หนดไว( ใ น
บทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

-๑๕บัญชีอัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
จัดตั้งสถานที่จําหนายหรือสะสมอาหาร
แนบท"ายเทศบัญญัติเทศบาลเมืองเขลางค'นคร
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕

ประเภท
ให"จัดเก็บคาธรรมเนียมตามพื้นที่ประกอบการดังนี้
สถานที่ใชประกอบการคาที่มีพื้นที่นับตั้งแต! ๒๐๐ – ๓๐๐ ตารางเมตร
สถานที่ใชประกอบการคาที่มีพื้นที่นับตั้งแต! ๓๐๑ – ๔๐๐ ตารางเมตร
สถานที่ใชประกอบการคาที่มีพื้นที่นับตั้งแต! ๔๐๑ – ๕๐๐ ตารางเมตร
สถานที่ใชประกอบการคาที่มีพื้นที่นับตั้งแต! ๕๐๑ – ๖๐๐ ตารางเมตร
สถานที่ใชประกอบการคาที่มีพื้นที่นับตั้งแต! ๖๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป

อัตราคาธรรมเนียม
(บาท)
๑,๐๐๐
๑,๒๐๐
๑,๕๐๐
๑,๗๐๐
๒,๐๐๐

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการแจ"ง
จัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร
แนบท"ายเทศบัญญัติเทศบาลเมืองเขลางค'นคร
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

ประเภท
ให"จัดเก็บคาธรรมเนียมตามพื้นที่ประกอบการดังนี้
พื้นที่ไม!เกิน ๑๐ ตารางเมตร
พื้นที่เกิน ๑๐ ตารางเมตร แต!ไม!เกิน ๒๕ ตารางเมตร
พื้นที่เกิน ๒๕ ตารางเมตร แต!ไม!เกิน ๕๐ ตารางเมตร
พื้นที่เกิน ๕๐ ตารางเมตร แต!ไม!เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
พื้นที่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แต!ไม!เกิน ๑๕๐ ตารางเมตร
พื้นที่เกิน ๑๕๐ ตารางเมตร แต!ไม!เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร

อัตราคาธรรมเนียม
(บาท)
๑๕๐
๒๕๐
๓๐๐
๔๐๐
๕๐๐
๗๐๐

-๑๖แบบคําร"องขออนุญาตประกอบกิจการ
เขียนที่........เทศบาลเมืองเขลางค0นคร..........
วันที่............ เดือน ........................... พ.ศ. ................
เรื่อง

ขออนุญาตประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค0นคร
ขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว)................................................................ สัญชาติ ........................
อาศัยอยู!บานเลขที่ .................. ชุมชน.....................................หมู!ที่ .................... ถนน ......................................
ตําบล............................................... อําเภอ............................................... จังหวัด ............................................
โทรศัพท0 .........................................................................
มีความประสงค0จะขออนุญาตประกอบกิจการ สถานที่จําหน!ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
ประเภท............................................................................................พื้นที่ประกอบการ....................ตารางเมตร
ชื่อสถานประกอบการ.......................................................ตั้งอยู!เลขที่ ...........ชุมชน...........................................
ถนน ...................................................ตําบล ................................................... อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
โดยที่ขาพเจารับทราบเงื่อนไขต!างๆในเทศบัญญัติเทศบาลเมืองเขลางค0นคร เรื่อง สถานที่จําหน!ายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหาร แลว และขอรับรองว!าขอมูลที่ขาพเจาใหไวแก!เจาหนาที่ เปAนความจริงทุกประการ
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)...............................................................ผูยื่นคํารอง
(...............................................................)

หมายเหตุ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๖๗ “ผูใดแจงใหเจาพนักงาน ผูกระทําการตามหนาที่ จดขอความอัน
เปAนเท็จลงในเอกสารมหาชนหรือเอกสารราชการ ซึ่งมีวัตถุประสงค0สําหรับใชเปAนพยานหลักฐานโดยประการที่น!าจะเกิดความ
เสียหายแก!ผอืู ่นหรือประชาชน ตองระวางโทษจําคุกไม!เกินสามปIหรือปรับไม!เกินหกพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ

-๑๗แบบคําขอรับใบอนุญาต / ตออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการ.........................................................................................
คําขอเลขที่......../..........
(เจาหนาที่กรอก)

เขียนที่.......เทศบาลเมืองเขลางค0นคร.....
วันที่............เดือน.........................พ.ศ. .............
๑. ขาพเจา...................................................................................อายุ...............ปI สัญชาติ....................
โดย....................................................................................................................ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม.......................................................................................................................................................
อยู!บานเลขที่.....................................ตรอก/ซอย........................................ถนน............................................
ตําบล...............................................อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
หมายเลขโทรศัพท0.................................................................................ผูขออนุญาต
๒. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานต!างๆมาดวยแลวดังนี้
สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่นๆ....................................)
สําเนาทะเบียนบานผูขออนุญาต
สําเนาทะเบียนบานสถานประกอบการ (กรณีสําเนาทะเบียนบานของสถานประกอบการมิไดอยู!
เลขที่เดียวกันกับที่ผูประกอบการอาศัยอยู!ใหนําทะเบียนบานของสถานประกอบการมาประกอบดวย)
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปAนนิติบุคคล พรอมแสดงบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผูแทนนิติบุคคล (ในกรณีที่ผูขอรับใบอนุญาตเปAนนิติบุคคล)
หนังสือมอบอํานาจ (ในกรณีที่เจาของกิจการไม!มายื่นขอรับใบอนุญาตดวยตนเอง)
สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ (ถามี)
ใบอนุญาตประกอบกิจการฉบับตัวจริง (กรณีการต!ออายุใบอนุญาต)
สําเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในอาคารหรือที่ดินที่ใชประกอบการ ในกรณีที่มิไดเปAนเจาของ
กรรมสิทธิ์ในอาคารหรือที่ดินที่ใชประกอบการตองมีหนังสือยินยอมของเจาของอาคารหรือที่ดินใหประกอบ
กิจการตามที่ขอรับใบอนุญาตได (ในกรณีเปAนการเช!า ใหใชหนังสือสัญญาการเช!าพื้นที่หรืออาคาร)
เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (ถามี)
๑) .........................................................................................
๒) .........................................................................................
ขอรับรองว!าขอความในคําขอนี้เปAนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)..............................................ผูขออนุญาต
(.............................................)

-๑๘สวนของเจ"าหน"าที่
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต
เลขที่........................................................ไดรับเรื่องเมื่อวันที่................เดือน...........................พ.ศ. ....................
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน
ครบ
ไม!ครบ คือ
๑) ..................................................................................
๒) ..................................................................................
๓) ..................................................................................
(ลงชื่อ)......................................................
(.....................................................)
ตําแหน!ง.......................................................
สวนของผู"รับใบอนุญาต
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต
เลขที่........................................................ไดรับเรื่องเมื่อวันที่................เดือน...........................พ.ศ. ....................
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน
ครบ
ไม!ครบ คือ
๑) ..................................................................................
๒) ..................................................................................
๓) ..................................................................................
ดังนั้น กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ยังไม!ครบทั้งหมดมายื่นต!อเจาพนักงานทองถิ่นภายใน..............วัน นับตั้งแต!
วันนี้เปAนตนไป
(ลงชื่อ)......................................................
(.....................................................)
ตําแหน!ง.......................................................

-๑๙แผนที่ตั้งสถานประกอบการโดยสังเขป

-๒๐-๒๔
(ดานหนา)
เลขที่................../......................

ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
เทศบาลเมืองเขลางค'นคร
(๑) เจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตให..............................................สัญชาติ...............อยู!บานเลขที่..............หมู!ที่..............
ตรอก/ซอย..................ถนน...................................ตําบล..........................อําเภอ..........................จังหวัด..................................
โทรศัพท0...........................................................
ชื่อสถานประกอบกิจการสถานที่จําหน!ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร ประเภท....................................................
โดยใชชื่อสถานประกอบกิจการว!า.......................................................................................ตั้งอยู!เลขที่................ หมู!ที่...............
ตรอก/ซอย...............ถนน....................................ตําบล...........................................อําเภอ......................จังหวัด..........................
โทรศัพท0..............................................มีพื้นที่ประกอบการ........................ตารางเมตร
ทั้งนี้ไดเสียค!าธรรมเนียมใบอนุญาตปIละ..............................บาท (............................................................................................)
ตามใบเสร็จรับเงิน เล!มที่....................................ลงวันที่..............เดือน.....................................พ.ศ. .......................
(๒) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ0 วิธีการและเงื่อนไขที่กาํ หนดในเทศบัญญัติเทศบาลเมืองเขลางค0นคร
เรื่อง สถานที่จาํ หน!ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. .......................
(๓) หากปรากฏในภายหลังว!าการประกอบกิจการที่ไดรับอนุญาตนี้เปAนการขัดต!อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ โดยมิอาจ
แกไขได เจาพนักงานทองถิ่นอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได
(๔) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบตั ิตามเงื่อนไขเฉพาะดังต!อไปนีอ้ ีกดวย คือ
๔.๑) ................................................................................................
๔.๒) ................................................................................................
ใบอนุญาตฉบับนีอ้ อกใหเมือ่ วันที่...................เดือน...................................................พ.ศ. ...................
ใบอนุญาตนี้สิ้นอายุวันที่.................เดือน............................................................พ.ศ. ....................
(ลงชือ่ )
(...................................................)
ตําแหน!ง....................................................
เจาพนักงานทองถิ่น

คําเตือน

(๑) ผู รั บ ใบอนุ ญ าตตองแสดงใบอนุ ญ าตนี้ โ ดยเปP ด เผยและเห็ น ง!า ย ณ สถานประกอบกิ จ การตลอดเวลา
ที่ประกอบกิจการ หากฝRาฝSนมีโทษปรับไม!เกิน ๕๐๐ บาท
(๒) หากประสงค0จะประกอบกิจการในปIต!อไปตองยื่นคําขออนุญาตก!อนใบอนุญาตสิ้นอายุ

-๒๑(ดานหลัง)

วัน/เดือน/ปI
ที่ออกใบอนุญาต

รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม
วัน/เดือน/ปI
ใบเสร็จรับเงิน
ที่สิ้นใบอนุญาต
เล!มที่
เลขที่
วัน/เดือน/ปI

(ลงชื่อ)
เจาพนักงานทองถิ่น

-๒๒แบบคําขอแจ"ง
จัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
คําขอเลขที่............................

เขียนที่......................................
วันที่...........เดือน....................พ.ศ. ........
๑. ขาพเจา................................................................อายุ............ปI สัญชาติ.............................
โดย.......................................................................................................................ผูมีอาํ นาจลงนามแทนนิตบิ คุ คล
ปรากฏตาม........................................................................................................................................................
อยู!บานเลขที่..............หมู!ที่...............ตรอก/ซอย.............................ถนน...........................................................
แขวง/ตําบล................................เขต/อําเภอ.................................จังหวัด.........................................................
หมายเลขโทรศัพท0.......................................................ผูขอแจง
๒. ชื่อสถานประกอบกิจการ......................................................ประเภท...................................
มีพื้นที่.........................ตารางเมตร ตั้งอยู!เลขที่.............หมู!ที่...............ตําบล.....................อําเภอ........................
จังหวัด................................หมายเลขโทรศัพท0.......................................................
๓. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานต!างๆมาดวยแลวดังนี้
สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่นๆ....................................)
สําเนาทะเบียนบานผูแจง
สําเนาทะเบียนบานสถานประกอบการ (กรณีสําเนาทะเบียนบานของสถานประกอบการมิไดอยู!
เลขที่เดียวกันกับที่ผูประกอบการอาศัยอยู!ใหนําทะเบียนบานของสถานประกอบการมาประกอบดวย)
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปAนนิติบุคคล พรอมแสดงบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผูแทนนิติบุคคล (ในกรณีที่ผูขอรับใบอนุญาตเปAนนิติบุคคล)
หนังสือมอบอํานาจ (ในกรณีที่เจาของกิจการไม!มายื่นขอรับใบอนุญาตดวยตนเอง)
สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ (ถามี)
ใบอนุญาตประกอบกิจการฉบับตัวจริง (กรณีการต!ออายุใบอนุญาต)
สําเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในอาคารหรือที่ดินที่ใชประกอบการ ในกรณีที่มิไดเปAนเจาของ
กรรมสิทธิ์ในอาคารหรือที่ดินที่ใชประกอบการตองมีหนังสือยินยอมของเจาของอาคารหรือที่ดินใหประกอบ
กิจการตามที่ขอรับใบอนุญาตได (ในกรณีเปAนการเช!า ใหใชหนังสือสัญญาการเช!าพื้นที่หรืออาคาร)
เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (ถามี)
๑) .........................................................................................
๒) .........................................................................................
ขอรับรองว!าขอความในคําขอนี้เปAนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)....................................................ผูแจง
(...................................................)

-๒๓สวนของเจ"าหน"าที่
ใบรับแจ"ง
ชื่อสถานประกอบกิจการ.................................................................ประเภท.........................................................
มีพื้นที่.........................ตารางเมตร ตั้งอยู!เลขที่...................หมู!ที่..............ตําบล......................อําเภอ..................
จังหวัด....................................หมายเลขโทรศัพท0.................................................
เลขที่........................................ไดรับเรื่องเมื่อวันที่...............เดือน.......................................พ.ศ. .....................
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน
ครบ
ไม!ครบ ไดแก!............................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)...................................................
(..................................................)
ตําแหน!ง.................................................
สวนของผู"แจ"ง
ใบรับแจ"ง
ชื่อสถานประกอบกิจการ.................................................................ประเภท.........................................................
มีพื้นที่.........................ตารางเมตร ตั้งอยู!เลขที่...................หมู!ที่..............ตําบล......................อําเภอ..................
จังหวัด....................................หมายเลขโทรศัพท0.................................................
เลขที่........................................ไดรับเรื่องเมื่อวันที่...............เดือน.......................................พ.ศ. .....................
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน
ครบ
ไม!ครบ ไดแก!............................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)...................................................
(..................................................)
ตําแหน!ง.................................................

-๒๔-

เลขที่........../.............
หนังสือรับรองการแจ"ง
จัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร
(๑) เจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงให............................................สัญชาติ...........................
อยู!บานเลขที่...............หมู!ที่..........ตําบล..................................อําเภอ...................................จังหวัด....................
หมายเลขโทรศัพท0...............................................................
ชื่อสถานประกอบกิจการ........................................ประเภท........................มีพื้นที่.................ตารางเมตร
ตั้งอยู!เลขที่.............หมู!ที่...........ตําบล................................อําเภอ...........................จังหวัด...................................
หมายเลขโทรศัพท0.....................................................
เสียค!าธรรมเนียมปIละ.........................................บาท (.............................................................................................)
ตามใบเสร็จรับเงิน เลขที่............................ลงวันที่.............................................................
(๒) ผู รั บ หนั งสื อ รับ รองการแจงตองปฏิบั ติ ตามหลั ก เกณฑ0 วิ ธีก ารและเงื่ อ นไขที่ กํ าหนดในเทศบั ญ ญั ติ
เทศบาลเมืองเขลางค0นคร เรื่อง สถานที่จําหน!ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ....................
(๓) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต!อไปนี้อีกดวย คือ
๓.๑) ........................................................................................
๓.๒) ........................................................................................
(๔) หนังสือรับรองการแจงฉบับนี้ออกใหเมื่อวันที่..........เดือน............................พ.ศ. ...............

(ลงชื่อ)....................................................
(..................................................)
ตําแหน!ง..................................................
เจาพนักงานทองถิ่น

คําเตือน (๑) ผูรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงนี้ไวโดยเปPดเผยและเห็นไดง!าย ณ สถานประกอบ
กิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝRาฝSนมีโทษปรับไม!เกิน ๕๐๐ บาท
(๒) ผูรับหนังสือรับรองการแจงตองเสียค!าธรรมเนียมต!อราชการส!วนทองถิ่นทุกปIตามกําหนดเวลา หากฝRาฝSนจะตอง
เสียค!าปรับเพิ่มอีกรอยละยี่สบิ ของค!าธรรมเนียมที่คางชําระ

-๒๕(ดานหลัง)

วัน/เดือน/ปI
ที่ออกใบอนุญาต

รายการเสียคาธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ"ง
วัน/เดือน/ปI
ใบเสร็จรับเงิน
ที่สิ้นใบอนุญาต
เล!มที่
เลขที่
วัน/เดือน/ปI

(ลงชื่อ)
เจาพนักงานทองถิ่น

