เทศบัญญัติ เรื่อง ควบคุมสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
พ.ศ.2563

เทศบาลตําบลแมทาชาง
ตําบลหางดง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

-1บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบรางเทศบัญญัติควบคุมสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
พ.ศ. ๒๕๖3
หลักการ
ใหมีเทศบัญญัติวาดวยการควบคุมสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
เหตุผล
โดยที่การดําเนินกิจการสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารที่ไมถูกตองดวยสุขลักษณะ
อาจเป น อั น ตรายต อ สุ ข ภาพของประชาชนและก อ ให เ กิ ด มลพิ ษ ต อ สิ่ ง แวดล อ มอี ก ด ว ย สมควรกํ า หนด
สุขลักษณะในการดําเนินกิจการสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร หลักเกณฑการอนุ ญาตให
ดําเนินกิจการสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร หลักเกณฑการแจงเพื่อขอหนังสือรับรองการ
แจ ง ให ดํ า เนิ น กิ จ การสถานที่ จํ า หน า ยอาหารและสถานที่ ส ะสมอาหาร และอั ต ราค าธรรมเนี ย มการออก
ใบอนุญาตและการออกหนังสือรับรองการแจงใหดําเนินกิจการสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
จึงตราเทศบัญญัตินี้
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๒๕๖3 โดยที่เปนการสมควรใหมีเทศบัญญัติวาดวยควบคุมสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แกไข
เพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และ
มาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม เทศบาลตําบลแมทาชาง
โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลแมทาชางและผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม จึงตราเทศบัญญัติไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลแมทาชาง เรื่อง ควบคุมสถานที่จําหนาย
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖3”
ขอ ๒ เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตเทศบาลตําบลแมทาชางตั้งแตเมื่อไดประกาศไวโดยเปดเผย ที่
สํานักงานเทศบาลตําบลแมทาชางแลวเจ็ดวัน
ขอ 3 ใหยกเลิก ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหางดง เรื่อง ตลาด สถานที่จําหนายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2553
ขอ 4 ในเทศบัญญัตินี้
“สถานที่จําหนายอาหาร” หมายความวา อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใชที่หรือทาง
สาธารณะที่จัดไวเพือ่ ประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถบริโภคไดทันที ทั้งนี้
ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค ณ ที่นั้น หรือนําไปบริโภคที่อื่นก็ตาม
“สถานที่ สะสมอาหาร” หมายความวา อาคาร สถานที่ หรือบริเ วณใด ๆ ที่ มิใช ที่ห รื อทาง
สาธารณะที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารใหรูปลักษณะอื่นใด ซึ่งผูซื้อ
ตองนําไปทําประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง
“อาหารสด” หมายความวา อาหารประเภทสัตว เนื้อสัตว ผัก ผลไม และของอื่นๆ ที่มีสภาพเปน
ของสด
“อาหารประเภทปรุงสําเร็จ” หมายความวา อาหารที่ไดผานการทํา ประกอบหรือปรุงสําเร็จพรอม
ที่จะรับประทานได รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดตางๆ
“อาหารแหง” หมายความวา อาหารที่ผานกระบวนการทําใหแหงโดยการอบ รมควัน ตากแหง
หรือวิธีการอื่นใด เพื่อลดปริมาณความชื้นที่มีอยูในอาหารลงและเก็บรักษาไวไดนานขึ้น
“เครื่องปรุงรส” หมายความวา สิ่งที่ใชในกระบวนการปรุงอาหารใหมีรูปแบบ รสชาติ กลิ่นรส
ชวนรับประทาน เชน เกลือ น้ําปลา น้ําสมสายชู ซอส ผงชูรส รวมทั้งเครื่องเทศ สมุนไพร มัสตารด เปนตน
“วัตถุเจือปนอาหาร” หมายความวา วัตถุที่ตามปกติมิไดใชเปนอาหารหรือเปนสวนประกอบที่
สําคัญของอาหาร ไมวาวัตถุนั้นจะมีคุณคาทางอาหารหรือไมก็ตาม แตใชเจือปนในอาหารเพื่อประโยชนทาง
เทคโนโลยีการผลิต การแตงสีอาหาร การปรุงแตงกลิ่นรสอาหาร การบรรจุ การเก็บรักษา หรือการขนสง ซึ่งมี
ผลตอคุณภาพหรือมาตรฐานหรือลักษณะของอาหาร ทั้งนี้ใหหมายความรวมถึงวัตถุที่มิไดเจือปนในอาหารแตมี
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ออกซิเจน เปนตน
ความในวรรคหนึ่ง ไมรวมถึงสารอาหารที่เติมเพื่อเพิ่มหรือปรับใหคงคุณคาทางโภชนาการของ
อาหาร เชน โปรตีน ไขมัน คารโบไฮเดรต วิตามิน เกลือแร
“ผูสัมผัสอาหาร” หมายความวา บุคคลที่เกี่ยวของกับอาหารตั้งแตกระบวนการเตรียม ปรุง
ประกอบจําหนายและเสิรฟอาหาร รวมถึงการลางและเก็บภาชนะอุปกรณ
“ผูประกอบกิจการ” หมายความวา บุคคลหรือนิติบุคคลที่ไดรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการ
แจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและใหหมายความรวมถึงผูที่ไดรับมอบหมายใหควบคุม กํากับ ดูแล การ
ดําเนินการของสถานที่จําหนายอาหารนั้น
“ราชการสวนทองถิ่น” หมายความวา เทศบาลตําบลแมทาชาง
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกเทศมนตรีตําบลแมทาชาง
“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ 5 ใหนายกเทศมนตรีตําบลแมทาชางเปนผูรักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจ
ออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้
หมวด ๑ บททั่วไป
ขอ 6 ผูดําเนินกิจการสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารตองดําเนินการใหเปนไป ตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดตามเทศบัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
หมวด ๒ สุขลักษณะในการดําเนินกิจการสถานที่จําหนายอาหาร
สวนที่ ๑
สถานที่และสุขลักษณะของบริเวณที่ใชทํา ประกอบหรือปรุงอาหาร
ที่ใชจําหนายอาหาร และที่จัดไวสําหรับ บริโภคอาหาร
ขอ 7 สถานที่และบริเวณที่ใชทํา ประกอบหรือปรุงอาหาร ที่ใชจําหนายอาหาร และที่จัดไวสําหรับ
บริโภคอาหารตองมีลักษณะดังตอไปนี้
(๑) พืน้ บริเวณที่ใชทํา ประกอบ ปรุงอาหารตองทําดวยวัสดุแข็งแรง สะอาด ไมชํารุด และทําความ
สะอาดงาย
(๒) กรณีที่มีผนัง หรือเพดานตองทําดวยวัสดุแข็งแรง สะอาด ไมชํารุด
(๓) มีการระบายอากาศเพียงพอ และในกรณีที่สถานที่จําหนายอาหารเขาขายสถานที่สาธารณะตาม
กฎหมายวาดวยการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ ตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการคุมครองสุขภาพของผู
ไมสูบบุหรี่
(๔) มีความเขมของแสงสวางเพียงพอตามความเหมาะสมในแตละบริเวณ
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(๖) โตะที่ใชเตรียม ปรุงอาหาร หรือที่จําหนายอาหาร สูงจากพื้นอยางนอย ๖๐ เซนติเมตรและทํา
ดวยวัสดุที่ทําความสะอาดงาย มีสภาพดี
(๗) โตะเกาอี้ที่จัดไวสําหรับบริโภคอาหารทําดวยวัสดุแข็งแรง สะอาด ไมชํารุด
(๘) น้ําใชเปนน้ําประปา ยกเว นกรณีที่ไมมีน้ํา ประปาใหใชน้ําที่ มีคุณภาพเทียบเทาน้ําประปาหรื อ
เปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
(๙) ภาชนะบรรจุน้ําใชตองสะอาด ปลอดภัย และสภาพดี
ขอ ๙ สถานที่จําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับมูลฝอย โดยมีถังรองรับมูลฝอยที่มีสภาพดี ไม
รั่วซึม ไมดูดซับน้ํา มีฝาปดมิดชิด แยกเศษอาหารจากมูลฝอยประเภทอื่น และตองดูแลรักษาความสะอาดถัง
รองรับมูลฝอยและบริเวณโดยรอบตัวถังรองรับมูลฝอยอยางสม่ําเสมอ ทั้งนี้การจัดการเกี่ยวกับมูลฝอยและถัง
รองรับ มูลฝอยใหเปนไปตามขอกําหนดของทองถิ่นเรื่องการจัดการมูลฝอย
ขอ ๑๐ สถานที่จําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับสวมดังตอไปนี้
(๑) ตองจัดใหมีหรือจัดหาหองสวมที่มีสภาพดี พรอมใช ไวบริการ และมีจํานวนเพียงพอ
(๒) หองสวมตองสะอาด มีการระบายอากาศที่ดี มีแสงสวางเพียงพอ
(๓) มีอางลางมือที่ถูกสุขลักษณะและมีอุปกรณสําหรับลางมือจํานวนเพียงพอ
(๔) หองสวมตองแยกเป นสัดสวน โดยประตูไม เปดโดยตรงสูบริเวณที่เ ตรียมทํา ประกอบ ปรุ ง
อาหาร ที่เก็บ ที่จําหนายและที่บริโภคอาหาร ที่ลางและที่เก็บภาชนะอุปกรณ เวนแตจะมีการจัดการหองสวม
ให สะอาดอยูเสมอและมีฉากปดกั้นที่เหมาะสม ทั้งนี้ ประตูหองสวมตองปดตลอดเวลา
ขอ ๑๑ จัดใหมีมาตรการ อุปกรณ หรือเครื่องมือสําหรับปองกันอัคคีภัยจากการใชเชื้อเพลิงในการ
ทํา ประกอบ ปรุงอาหาร
สวนที่ ๒
สุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการทํา ประกอบ ปรุง การเก็บรักษาและการจําหนายอาหาร
ขอ ๑๒ สถานที่จําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารสดตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) อาหารสดที่ นํ า มาประกอบ และปรุ งอาหารต อ งเป น อาหารสดที่ มีคุ ณภาพดี สะอาด และ
ปลอดภัยตอผูบริโภค
(๒) อาหารสดตองเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม และเก็บเปนสัดสวน มีการปกปด ไมวางบนพื้น
หรือบริเวณที่อาจทําใหอาหารปนเปอนได
ขอ ๑๓ สถานที่จําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารแหง อาหารในภาชนะบรรจุที่ปด
สนิท เครื่องปรุงรส และวัตถุเจือปนอาหาร ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) อาหารแหงตองสะอาด ปลอดภัย ไมมีการปนเปอนและมีการเก็บอยางเหมาะสม
(๒) อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท เครื่องปรุงรส วัตถุเจือปนอาหาร และสิ่งอื่นที่นํามาใชใน
กระบวนการประกอบหรือปรุงอาหารตองปลอดภัย ไดมาตรฐานตามกฎหมายวาดวยอาหาร

-5ขอ ๑๔ สถานที่จําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารประเภทปรุงสําเร็จตามหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้
(๑) อาหารประเภทปรุ งสําเร็จตองเก็บ ในภาชนะที่ สะอาด ปลอดภัย และมีการปองกั นการ
ปนเปอน วางสูงจากพื้นอยางนอย ๖๐ เซนติเมตร
(๒) มีการควบคุมคุณภาพอาหารประเภทปรุงสําเร็จใหสะอาด ปลอดภัยสําหรับการบริโภคตาม
ชนิดของอาหาร
ขอ ๑๕ น้ําดื่ มและเครื่องดื่มที่ใช ในสถานที่จํ า หนายอาหารตองมี คุณภาพและมาตรฐานตาม
กฎหมายวาดวยอาหาร บรรจุในภาชนะที่สะอาด มีการปกปด และปองกันการปนเปอน วางสูงจากพื้ นอยาง
นอย ๖๐ เซนติเมตร ในกรณีที่เปนน้ําดื่มหรือเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ตองวางสูงจากพื้นอยางนอย
๑๕ เซนติเมตร และตองทําความสะอาดพื้นผิวภายนอกของภาชนะบรรจุใหสะอาดกอนนํามาใหบริการ
ขอ ๑๖ สถานที่จําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับน้ําแข็งตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) ใชน้ําแข็งที่สะอาด มีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายวาดวยอาหาร
(๒) เก็บในภาชนะที่สะอาด สภาพดี มีฝาปด วางสูงจากพื้นอยางนอย ๑๕ เซนติเมตร ปากขอบ
ภาชนะสูงจากพื้นอยางนอย ๖๐ เซนติเมตร ไมวางในบริเวณที่อาจกอใหเกิดการปนเปอนและตองไมระบายน้ํา
จากถังน้ําแข็งลงสูพื้นบริเวณที่วางภาชนะ
(๓) ใชอุปกรณที่สะอาด มีดาม สําหรับคีบหรือตักน้ําแข็งโดยเฉพาะ
(๔) ตองไมนําอาหาร หรือสิ่งของอยางอื่นไปแชรวมกับน้ําแข็งสําหรับบริโภค
ขอ ๑๗ สถานที่จําหนายอาหารซึ่งมีที่จัดไวสําหรับบริโภคอาหาร ตองจัดใหมีชอนกลางสําหรับ
อาหารที่รับประทานรวมกัน
ขอ ๑๘ สถานที่จําหนายอาหารตองจัดเก็บสารเคมี สารทําความสะอาด วัตถุมีพิษ หรือวัตถุที่อาจ
เปนอันตรายตออาหารและการนําอาหารมาบริโภค แยกบริเวณเปนสัดสวนตางหากไมปะปนกับอาหาร ตองติด
ฉลากและปายใหเห็นชัดเจนพรอมทั้งมีคําเตือนและคําแนะนําเมื่อเกิดอุบัติภัยจากสารดังกลาว กรณีที่มีการ
เปลี่ยนถายสารเคมีจากภาชนะบรรจุเดิม หามนําภาชนะบรรจุสารเคมีสารทําความสะอาด วัตถุมีพิษ หรือวัตถุ
ที่อาจเปนอันตรายตออาหารและการนําอาหารมาบริโภคมาใชบรรจุอาหาร และหามนําภาชนะบรรจุอาหารมา
ใชบรรจุสารเคมีสารทําความ สะอาด วัตถุมีพิษ หรือวัตถุที่อาจเปนอันตรายตออาหารและการนําอาหารมา
บริโภคโดยเด็ดขาด
สวนที่ ๓
สุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ เครื่องใชอื่นๆ และน้ําใช
ขอ ๑๙ สถานที่ จํา หนายอาหารต องมี การจั ด การเกี่ย วกับ ภาชนะบรรจุ อาหาร อุ ป กรณและ
เครื่องใช ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) ภาชนะบรรจุอาหาร อุปกรณและเครื่องใชตาง ๆ ตองสะอาดและทําจากวัสดุที่ปลอดภัย
เหมาะสมกั บ อาหารแตล ะประเภท มี ส ภาพดี ไม ชํา รุ ดและมี การป องกั นการปนเป อนที่
เหมาะสม

-6(๒) มีการจัดเก็บภาชนะบรรจุอาหาร อุปกรณ และเครื่องใชไวในที่สะอาด โดยวางสูงจากพื้นอยาง
นอย ๖๐ เซนติเมตร และมีการปกปดหรือปองกันการปนเปอนที่เหมาะสม
(๓) ตูเย็น ตูแช หรืออุปกรณเก็บรักษาคุณภาพอาหารดวยความเย็นอื่น ๆ ตองสะอาด มีสภาพดี
ไมชํารุด มีประสิทธิภาพเหมาะสมในการเก็บรักษาคุณภาพอาหาร
(๔) ตูอบ เตาอบ เตาไมโครเวฟ อุปกรณประกอบหรือปรุงอาหารดวยความรอนอื่น ๆ หรืออุปกรณ
เตรียมอาหาร ตองสะอาด มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สภาพดี ไมชํารุด
ขอ ๒๐ สถานที่จําหนายอาหารตองมีการจัดการเกีย่ วกับการทําความสะอาดภาชนะบรรจุอาหาร
อุปกรณและเครื่องใชตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) ภาชนะ อุปกรณ และเครื่องใชที่รอการทําความสะอาด ตองเก็บในที่ที่สามารถปองกันสัตว
และ แมลงนําโรคได
(๒) ทําความสะอาดภาชนะ อุปกรณและเครื่องใชใหสะอาดดวยวิธีการตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
และใชสารทําความสะอาดที่เหมาะสม โดยปฏิบัติตามคําแนะนําการใชสารทําความสะอาดนั้น ๆ จากผูผลิต
สวนที่ ๔
สุขลักษณะสวนบุคคลของผูประกอบกิจการและผูสัมผัสอาหาร
ข อ ๒๑ ผู ป ระกอบกิ จ การและผู สั ม ผั ส อาหารต อ งปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ ด า นสุ ข ลั ก ษณะ
ดังตอไปนี้
(๑) ตองมีสุขภาพรางกายแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอ ไมเปนโรคที่สังคมรังเกียจ หรือไมเปนพาหะ
นําโรคติดตอ ไดแก อหิวาตกโรค ไขรากสาดนอย บิด ไขสุกใส หัด คางทูม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเรื้อน
ในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม โรคผิวหนังที่นารังเกียจ ไวรัสตับอักเสบชนิด
เอ ไขห วัด ใหญร วมถึงไข หวั ดใหญ ที่ติ ดต อมาจากสั ต ว และโรคอื่ นๆตามที่ เจ าพนักงานท องถิ่น กํา หนดโดย
คําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข หากเจ็บปวยตองหยุดปฏิบัติงานและรักษาตัวใหหายกอนจึงกลับมา
ปฏิบัติงานตอไป
(๒) ผูประกอบกิจการและผูสัมผัสอาหารตองผานการอบรมตามหลักเกณฑ วิธีการที่รัฐมนตรี
กําหนด
(๓) ผูสัมผัสอาหารตองแตงกายสะอาด และเปนแบบที่สามารถปองกันการปนเปอนสูอาหารได
(๔) ผูสัมผัสอาหารตองลางมือและปฏิบั ติตนในการเตรี ยม ปรุ ง ประกอบ จํา หนายและเสิร ฟ
อาหาร ใหถูกสุขลักษณะ และไมกระทําการใดๆที่จะทําใหเกิดการปนเปอนตออาหารหรือกอใหเกิดโรคได
(๕) ตองปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําสั่งเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจา
พนักงานสาธารณสุข
สวนที่ ๕
การปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญและการปองกันโรคติดตอ
ขอ ๒๒ สถานที่จําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับน้ําเสียดังตอไปนี้

-7(๑) ตองมีการระบายน้ําไดดี ไมมีน้ําขัง และไมมีเศษอาหารตกคาง
(๒) ตองมีการแยกเศษอาหารและไขมันไปกําจัดกอนระบายน้ําทิ้งออกสูระบบระบายน้ํา และน้ํา
ทิ้งตองไดมาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
ขอ ๒๓ สถานที่จําหนายอาหารตองไมกอใหเกิดเหตุรําคาญ
ขอ ๒๔ สถานที่จําหนายอาหารตองจัดใหมีการปองกันควบคุมสัตวและแมลงนําโรค รวมถึงสัตว
เลี้ยงตามที่รัฐมนตรีกําหนด
สวนที่ ๖
การปองกันอัคคีภัยและอันตราย
ขอ ๒๕ หามใชกาซหุงตมเปนเชื้อเพลิงในการทํา ประกอบ หรือปรุงอาหารบริเวณโตะรับประทาน
อาหารในสถานที่จําหนายอาหาร
ขอ ๒๖ หามใชเมทานอลหรือเมทิ ลแอลกอฮอล เปนเชื้อเพลิงในการทํา ประกอบ ปรุง หรืออุ น
อาหารในสถานที่จําหนายอาหาร เวนแตเปนการใชแอลกอฮอลแข็งสําหรับใชเปนเชื้อเพลิง ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ
ดังกลาว ตองไดรับมาตรฐานตามที่กําหนดไวในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
หมวด ๓
สุขลักษณะในการดําเนินกิจการสถานที่สะสมอาหาร
ขอ ๒๗ ผูจัดตั้งสถานที่สะสมอาหารตองจัดสถานที่ตลอดจนสิ่งอื่นที่ใชในการประกอบกิจการให
ถูกตองดวยสุขลักษณะและเงื่อนไขตามลักษณะของกิจการ ดังตอไปนี้
(๑) ตั้งอยูหางจากบริเวณที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ เชน ที่ฝง เผา หรือเก็บศพ ที่เททิ้งสิ่ง
ปฏิกูลที่เลี้ยงสัตวหรือที่อื่นใดที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาเปนอันตรายตอสุขภาพไมนอยกวา ๑๐๐ เมตร
เวนแตสามารถปรับปรุงสถานที่ใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือคําสั่ง
ของเจาพนักงานทองถิ่น
(๒) พื้นทําดวยวัสดุถาวร ทําความสะอาดงาย
(๓) จัดใหมีระบบการระบายน้ําอยางเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ
(๔) จัดใหมีแสงสวางและการระบายอากาศเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ
(๕) จัดใหมีสวมที่เพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ
(๖) จัดใหมีทรี่ องรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข คําสั่งของ
เจาพนักงานทองถิ่น
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หมวด ๔
ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจง
สวนที่ ๑
ใบอนุญาต
ขอ ๒๘ ผูใดจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมี
พื้นที่เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
ขอ ๒๙ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือ
พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกินสองรอยตารางเมตรจะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้
พรอมกับเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๓) อื่นๆ ตามที่ราชการสวนทองถิ่นประกาศกําหนดและเผยแพรใหประชาชนทราบ
ข อ ๓๐ เมื่ อได รั บ คํ า ขอรั บ ใบอนุ ญาตหรื อคํ า ขอต ออายุ ใ บอนุ ญ าต ให เ จ าพนั ก งานท องถิ่ น
ตรวจสอบความถูกตองของคําขอและความครบถวนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไมถูกตองครบถวน ใหเจา
พนักงานทองถิ่นแจงตอผูยื่นคําขอใหแกไขเพิ่มเติมเพื่อดําเนินการ หากไมสามารถดําเนินการไดในขณะนั้น ให
จัดทําบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยให
เจาหนาที่และ ผูยื่นคําขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจง
คําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอ อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียด
ถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนดในเทศบัญญัตินี้ ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออก
ใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาต ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไม
เกินสองครั้งครั้งละไมเกินสิบหาวันแตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาต
ทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้นแลวแตกรณี ทั้งนี้หากเจาพนักงาน
ทองถิ่นพิจารณายังไมแลวเสร็จ ใหแจงเปนหนังสือใหผูยื่น คําขอทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุกเจ็ดวันจนกวา
จะพิจารณาแลวเสร็จ พรอมสําเนาแจง ก.พ.ร. ทราบทุกครัง้
ขอ ๓๑ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงการ
อนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น เวนแตจะมีเหตุอันสมควรและไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นทราบแลว
ขอ ๓๒ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามเทศบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต
และ ใหใชไดเพียงในเขตอํานาจของราชการสวนทองถิ่นเทานั้น การขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอน
ใบอนุ ญาตสิ้ น อายุ เมื่ อได ยื่ น คํ า ขอพร อมกั บ เสี ย ค าธรรมเนี ย มแล ว ให ป ระกอบกิ จ การต อไปได จ นกว าเจ า
พนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต
ขอ ๓๓ ผูไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ
สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
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ขอ ๓๔ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูไดรับใบอนุญาต
ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแต วันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด ตาม
แบบที่กําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้ การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และ เงื่อนไขดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจงความตอ
พนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนํา
ใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
ขอ ๓๕ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบท
แหงพระราชบัญญั ติการสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่ อนไขที่ร ะบุไวใน
ใบอนุญาต ในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจา
พนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน
ขอ ๓๖ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก
(๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไม ป ฏิ บั ติ ห รื อ ปฏิ บั ติ ไ ม ถู ก ต อ งตามบทแห ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕
กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กํา หนดไวเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญั ตินี้ และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตราย
อยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของ
ประชาชน
ข อ ๓๗ คํ า สั่ ง พั ก ใช ใ บอนุ ญ าตและคํ า สั่ ง เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าต ให ทํ า เป น หนั ง สื อ แจ ง ให ผู รั บ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหสงคําสั่งโดย
ทางไปรษณียตอบรับหรือใหปดคําสั่งนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทีทําการงานของผูรับ
ใบอนุญาต และใหถือวาผูรั บใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคํา สั่งแลวตั้งแตเวลาที่คําสั่งไปถึง หรือวันปดคําสั่ง
แลวแตกรณี
ขอ ๓๘ ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับ ใบอนุญาตสํา หรั บการประกอบกิจ การที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
สวนที่ ๒
หนังสือรับรองการแจง
ขอ ๓๙ ผูใดจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมี
พื้นที่ไมเกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นเพื่อขอรับ
หนังสือรับรองการแจงกอนการจัดตั้ง
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ขอ ๔๐ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือ
พื้น ที่ใดซึ่งมี พื้น ที่ ไม เ กิน สองรอยตารางเมตรและมิ ใชเ ป นการขายของในตลาดจะต องแจงต อเจ าพนั กงาน
ทองถิ่นตามแบบที่กําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้ พรอมกับเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๓) อื่นๆ ตามที่ราชการสวนทองถิ่นประกาศกําหนดและเผยแพรใหประชาชนทราบ
ข อ ๔๑ เมื่ อเจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น ได รั บ แจ ง ให อ อกใบรั บ แก ผู แ จ ง เพื่ อใช เ ป น หลั กฐานในการ
ประกอบกิจการตามที่แจงไดชั่วคราวในระหวางเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นยังมิไดออกหนังสือรับรองการแจง
ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจการแจงใหถูกตองตามแบบที่กําหนดในเทศบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง ถาการแจง
เปนไปโดยถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจง ใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่
ไดรับแจง ในใบรับแจงหรือหนังสือรับรองการแจง เจาพนักงานทองถิ่นจะกําหนดเงื่อนไขใหผูแจงหรือผูไดรับ
หนังสือรับรองการแจงปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได ในกรณีที่การแจงไมถูกตองหรือไมสมบูรณใหเจาพนักงาน
ทองถิน่ แจงใหผูแจงทราบเพื่อดําเนินการ แกไขหรือเพิ่มเติม หากไมสามารถดําเนินการไดในขณะนั้น ใหจัดทํา
บันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่ม เติมภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับแจง โดยให
เจาหนาที่และผูยื่นคําขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย ถาผูแจงไมดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันทําการ
นับแตวันที่ไดรับแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหการแจงของผูแจงเปนอันสิ้น
ผล แตถาผูแจงไดดําเนินการแกไขภายในเวลาที่กําหนดแลว ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจง
ใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับการแจงซึ่งมีรายละเอียดถูกตองตามแบบที่กําหนดไวทายเทศ
บัญญัตินี้
ขอ ๔๒ ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผยและเห็นได งาย
ณ สถานที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ
ขอ ๔๓ ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูไดรับ
หนังสือรับรองการแจงยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญ
หาย ถูกทําลาย หรือชํารุด ตามแบบที่กําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้ การขอรับใบแทนและการออกใบแทน
หนังสือรับรองการแจงใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีหนังสือรับรองการแจงสูญหาย ใหผูยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงนําสําเนา
บันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่หนังสือรับรองการแจงสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงาน
ทองถิ่น ประกอบดวย
(๒) ในกรณี ห นังสื อรั บ รองการแจ งถู กทํ า ลาย หรื อชํ ารุ ด ในสาระที่สํ า คั ญ ให ผู ยื่น ขอรั บ ใบแทน
หนังสือรับรองการแจงนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
ขอ ๔๔ เมื่อผูแจงประสงคจะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินกิจการใหแกบุคคลอื่นใหแจงให เจา
พนักงานทองถิ่นทราบดวย

-11ขอ ๔๕ ในกรณีที่ผูดําเนินกิจการใดดําเนินกิจการตามที่ระบุไวในเทศบัญญัตินี้โดยมิไดแจงตอ เจา
พนักงานทองถิ่นและเคยไดรับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เพราะเหตุที่ฝาฝนดําเนิน
กิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นมาแลวครั้งหนึ่ง ยังฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงาน
ทองถิ่นตอไป ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดดําเนินการแจงตอเจา
พนักงานทองถิ่น ถายังฝ าฝ นอีกใหเจาพนั กงานท องถิ่นมีอํา นาจสั่ งหามการดํา เนิน กิจการนั้นไวตามเวลาที่
กําหนดซึ่งตองไมเกินสองปก็ได
หมวด ๕
คาธรรมเนียมและคาปรับ
ขอ ๔๖ ใหผูไดรับใบอนุญาต หรือผูแจงมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดไวทาย
เทศบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก และกอนใบอนุญาตสิ้น
อายุ สําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตหรือในวันที่มาแจงและกอนวันครบรอบปของทุกปตลอดเวลา
ที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด ใหชําระคาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละยี่สิบของ
จํา นวนค าธรรมเนีย มที่ คางชํ าระ เว น แตผู แจ งจะไดบ อกเลิ กการดํ า เนิ น กิ จการนั้น ก อนถึ งกํ าหนดการเสี ย
คาธรรมเนียมครั้งตอไป ในกรณีที่ผู มีหนาที่ ตองเสีย คาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค างชํา ระคาธรรมเนีย ม
ติดตอกันเกินกวาสองครั้ง ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสีย
คาธรรมเนียมและคาปรับจนครบจํานวน
ขอ ๔๗ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามเทศบัญญัตินี้ ใหเปนรายไดของราชการสวนทองถิ่น
หมวด ๖
บทกําหนดโทษ
ขอ ๔๘ ผูใดฝาฝนคําสั่งของเจาพนักงานหรือไมปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่ กําหนดไว
ในบทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ประกาศ ณ วันที่ ………………………………

เห็นชอบ
ลงนาม............................................
(นายสมศักดิ์ คณาคํา )
นายอําเภอหางดง ปฏิบัติราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม

( นายทรัพยทวี คํามา )
นายกเทศมนตรีตําบลแมทาชาง

เลขที่รับ............/...........

แบบ สอ. ๑

คําขอรับใบอนุญาต
จัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
เขียนที่...............................................................
วันที่..............เดือน............................พ.ศ.............
ขาพเจา............................................................... อายุ....................ป สัญชาติ..........................
อยูบานเลขที่................หมูที่.................ตรอก/ซอย............ถนน…………………………………………………………..
ตําบล/แขวง.........................อําเภอ................................จังหวัด…………………………………………………………..
โทรศัพท...............................................................โทรสาร...........................................................................
ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตจัดตั้ง  สถานที่จําหนายอาหาร  สถานที่สะสมอาหาร
ตอเจาพนักงานทองถิ่น โดยใชชื่อสถานประกอบกิจการวา........................................................................
พืน้ ที่ประกอบการ..................ตารางเมตร จํานวนคนงาน...........คน ตั้งอยู ณ เลขที่..................หมูที่...............
ตําบล...............................อําเภอ................................จังหวัด........................................................................
โทรศัพท.....................................................โทรสาร......................................................................................
พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ
๑. สําเนาบัตรประจําตัว ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผูขอรับใบอนุญาต
๒. สําเนาทะเบียนบาน ของผูขอรับใบอนุญาต
๓. สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารของสถานประกอบการ
๔. ใบรับรอบแพทย ของผูขอรับใบอนุญาต ผูชวยจําหนายอาหารและผูปรุงอาหาร
๕. ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย
๕. ………………………………………………………………………………………………………..

แผนที่ตั้งสถานประกอบการพอสังเขป

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ).........................................................ผูขอรับใบอนุญาต
(.........................................................)

เลขที่รับ............/..............

แบบ สอ.๒

คําขอรับหนังสือรับรองการแจง
จัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
เขียนที่........................................................................
วันที่..............เดือน............................พ.ศ.................
ขาพเจา................................................................อายุ....................ป สัญชาติ...........................
อยูบานเลขที่....................หมูที่..............ตรอก/ซอย............................................ถนน...................................
ตําบล/แขวง...................................อําเภอ.........................................จังหวัด................................................
โทรศัพท...............................................................โทรสาร............................................................................
ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตจัดตัง้  สถานที่จาํ หนายอาหาร  สถานที่สะสมอาหาร
ตอเจาพนักงานทองถิ่น โดยใชชื่อสถานประกอบกิจการวา............................................................................... พื้นที่
ประกอบการ...................ตารางเมตร จํานวนคนงาน..........คน ตั้งอยู ณ เลขที่..................หมูที่...............ตําบล
..................................................อําเภอ.........................................จังหวัด..............................................
โทรศัพท.....................................................โทรสาร........................................................................................
พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ
๑. สําเนาบัตรประจําตัว ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผูขอรับ หนังสือรับรองการ
แจง
๒. สําเนาทะเบียนบาน ของผูขอรับหนังสือรับรองการแจง
๓. สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารของสถานประกอบการ
๔. ใบรับรอบแพทย ของผูขอรับหนังสือรับรองการแจง ผูชวยจําหนายอาหาร และผูปรุงอาหาร
๕. ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย
๖. ....................................................................................................................

แผนที่ตั้งสถานประกอบการพอสังเขป

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)......................................................ผูขอรับหนังสือรับรองการแจง
(.........................................................)

แบบ สอ.๕
เลขที่รับ................../..................
คําขอตออายุใบอนุญาต
จัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
เขียนที่.............................................................
วันที่..................เดือน.............................พ.ศ................
ขาพเจา.................................................................อายุ......................ป สัญชาติ......................
อยูบานเลขที่................หมูที่...................ตรอก/ซอย...................................ถนน……………………………………
แขวง/ตําบล.............................เขต/อําเภอ.................................จังหวัด................................................
จังหวัด..................................................โทรศัพท.................................................
ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้ง  สถานที่จําหนายอาหาร  สถานที่สะสมอาหาร
ตอเจาพนักงานทองถิ่น ................................... โดยใชชื่อสถานที่ประกอบกิจการวา......................................
พื้นที่ประกอบการ...........................ตารางเมตร จํานวนคนงาน..............คนตั้งอยู ณ เลขที่...............หมูที่.....
ตําบล......................................อําเภอ.............................................จังหวัด...................................................
โทรศัพท.............................................โทรสาร..................................................
พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารตาง ๆ มาดวย ดังนี้
๑. ใบอนุญาตเดิม
๒. ใบรับรองแพทย ของผูไดรับอนุญาต ผูชวยจําหนาย และผูปรุงอาหาร
๓. ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียม เก็บ ขน มูลฝอย
๔. ……………………………………………………………………………………………..
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ

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

แบบสอ. 3

ใบอนุญาต
จัดตั้ง สถานที่จําหนายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร
เลมที่..........เลขที.่ .......ป..........
อนุญาตให....................................................... อยูบาน / สํานักงานเลขที่……....ชั้น.......
ตรอก / ซอย................ถนน...............ตําบล / แขวง ..............................อําเภอ / เขต .....................................
จังหวัด....................................โทรศัพท......................................
ขอ 1. ดําเนินการจัดตั้ง สถานที่จําหนายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร
ประเภท........................................................................พื้นที่ประกอบการ........................................ ตารางเมตร
คาธรรมเนียม......................บาท ใบเสร็จรับเงินเลมที่.........เลขที่.........ลงวันที.่ .........เดือน............... พ.ศ......
โดยใชชื่อสถานที่ประกอบกิจการวา………………………………………………………………………………………………………..
ตั้งอยู ณ เลขที่...........หมูที่.............ตําบล.......................อําเภอ..........................
จังหวัด.......................โทรศัพท......................................โทรสาร......................................
ขอ 2. ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(1) ตองปฏิบัติตามขอบังคับเทศบาลตําบลแมทา ชาง
วาดวยควบคุมสถานที่จําหนายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2563
(2) ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันที่........เดือน.........พ.ศ. .......
ออกให ณ วันที.่ .......เดือน.........พ.ศ….........
ลงชื่อ................................................
(
)
เจาพนักงานทองถิ่น
คําเตือน 1) ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวที่เปดเผย เห็นไดงาย ณ สถานที่ที่ไดรับใบอนุญาต
2) ตองตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ มิฉะนั้น ตองชําระคาปรับเพิ่ม
ขึ้นรอยละ 20

แบบ สอ. 4

หนังสือรับรองการแจง
จัดตั้ง สถานที่จําหนายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร
เลขที่..................ป.............
ออกหนังสือรับรองการแจงให.................................................. อายุ............ป สัญชาติ..............
อยูบาน / สํานักงานเลขที่...............หมูที่..........ตรอก / ซอย......ถนน...........ตําบล / แขวง ......................
อําเภอ / เขต……………………จังหวัด………………………โทรศัพท…………………………………..
ขอ 1. ดําเนินการจัดตั้ง สถานที่จําหนายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร
ประเภท................................................ พื้นที่ประกอบการ...............................ตารางเมตร
คาธรรมเนียม................บาท ใบเสร็จรับเงินเลมที่.........เลขที่...........ลงวันที.่ .........เดือน....................พ.ศ………
โดยใชชื่อสถานที่ประกอบกิจการวา..........................................................จํานวนคนงาน..............คน
ตั้งอยู ณ เลขที่............หมูท.ี่ ............ตําบล………………………อําเภอ………………………………..จังหวัด………………
โทรศัพท………………………………………..โทรสาร......................................
ขอ 2. ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(1) ตองปฏิบัติตามขอบังคับเทศบาลตําบลแมทาชาง
วาดวยควบคุมสถานที่จําหนายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2563
(2) ใหปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารอยางเครงครัด
(3) ใหตอหนังสือรับรองการแจงทุกป
หนังสือรับรองการแจงใชไดถึง วันที.่ ...........เดือน...............พ.ศ..............................
ออกให ณ วันที.่ ............เดือน..............พ.ศ...............................
ลงชื่อ................................................
(
)
เจาพนักงานทองถิ่น
คําเตือน 1) ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวที่เปดเผย เห็นไดงาย ณ สถานที่ที่ไดรับใบอนุญาต
2) ชําระคาธรรมเนียมทุกป

