เทศบัญญัติ
เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๙

เทศบาลตาบลแม่คา
อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลตาบลแม่คา
เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

หลักการ
ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร เพื่อใช้บังคับ ภายในเขต
เทศบาลตาบลแม่คา เพื่อกาหนดประเภท หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดตั้ง ใช้และดูแลรักษาสถานที่ ตลอดถึงการ
จาหน่าย ประกอบ ปรุง

เหตุผล
เพื่อประโยชน์ในการควบคุมหรือกากับดูแลสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารที่
ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งภายในเขตเทศบาลตาบลแม่คา ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้กระทาได้โดยการตราเป็นเทศบัญญัติ จึงจาเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้

เทศบัญญัติเทศบาลตาบลแม่คา
เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยที่ เป็นการสมควรตราเทศบัญ ญั ติเทศบาลตาบลแม่คาว่าด้วยสถานที่ จ าหน่ายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๙
อาศัยอานาจตามความในมาตรา มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๓ แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ ประกอบมาตรา ๔ แห่ง
พระราชบัญ ญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕
มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ มาตร ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็น
พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย เทศบาลต าบลแม่ คา โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตาบลแม่ คา และผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงราย จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตาบลแม่คา เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตาบลแม่คา ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ
สานักงานเทศบาลตาบลแม่คา แล้วเจ็ดวัน
ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคาสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน
เทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้
“อาหาร” หมายความว่า อาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
“สถานที่จาหน่ายอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่หรือบริเวณใดๆ ที่มิใช่ที่ห รือ
ทางสาธารณะ ที่จัดไว้เพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสาเร็ จและจาหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้ทันที
ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการจาหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้สาหรับการบริโภค ณ ที่นั้น หรือนาไปบริโภคที่อื่นก็ตาม
“สถานที่สะสมอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่หรือบริเวณใดๆ ที่มิใช่ที่หรือทาง
สาธารณะ ที่จัดไว้สาหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือของแห้งหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใดซึ่งผู้ซื้อ
ต้องนาไปทาประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง
“ตลาด” หมายความว่า สถานที่ ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ ชุม นุมเพื่อจ าหน่ายสินค้า
ประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือของเสียง่าย
ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีการจาหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้สาหรับให้
ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจาหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจาหรือครั้งคราวหรือตามวันที่กาหนด
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตาบลแม่คา
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
“ผู้ซึ่ งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงาน
ท้องถิ่น ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อให้ปฏิบัติการตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่งเป็น
สิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น
“มู ล ฝอย” หมายความว่ า เศษกระดาษ เศษผ้ า เศษอาหาร เศษสิ น ค้ า เศษวั ต ถุ
ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อ าหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอื่นใดที่ เก็ บกวาดจากถนน ตลาด ที่ เลี้ยงสัตว์
หรือที่อื่น และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สานักงาน หรือสิ่งที่สร้าง
ขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้
“ที่ห รือ ทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่ ห รือ ทางซึ่ง มิ ใช่เป็ น ของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้
ข้อ ๕ ผู้ใดจะจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่ สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด ซึ่งมี
พื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดต้องได้รบั ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
มาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ถ้าสถานที่ดังกล่าวมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตาราง
เมตรต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้ องถิ่นเพื่อขอหนังสือรับรองการแจ้งตามมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ก่อนการจัดตั้ง
ข้อ ๖ ความในข้อ ๕ ไม่ใช้บังคับแก่การประกอบกิจการดังนี้
๖.๑ การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
๖.๒ การขายของในตลาด
๖.๓ การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
ข้อ ๗ ประเภทของสถานที่ จาหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหาร กาหนดตามลักษณะของ
สถานที่ประกอบกิจการ เพื่อการคิดค่าธรรมเนียม ดังนี้
๗.๑ สถานที่จาหน่ายอาหาร
๗.๑.๑ สถานที่จาหน่ายอาหารที่มีลักษณะเป็นตึกแถว หรืออาคารอื่นที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงให้คานวณพื้ นที่บริเวณที่จาหน่ายอาหารทั้งหมดในอาคารนับจากขอบผนังด้านในทุกชั้นที่ประกอบ
กิจการ ยกเว้นพื้นที่ซึ่งกั้นไว้เป็นสัดส่วนสาหรับใช้สอยเพื่อการอื่น
๗.๑.๒ สถานที่จาหน่ายอาหารที่มีบ ริเวณให้คิดพื้นที่ ภายในอาคารและรวมพื้นที่
รอบอาคารที่ ใช้สาหรับ การค้าอาหารนั้นด้ว ย ถ้าไม่มีขอบเขตที่แน่นอนให้คิดจากแนวเขตของพื้นที่ประกอบ
กิจการนั้น
๗.๑.๓ สถานที่จาหน่ายอาหารที่มีอาคารเชื่อมติดถึงกัน ให้คิดพื้นที่ประกอบกิจการ
รวมกันและมีใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นสถานที่จาหน่ายอาหารฉบับเดียวถ้าอาคารนั้นไม่เชื่อมติดถึงกันให้คิด
พื้นที่แต่ละอาคารและแยกใบอนุญาตแห่งละฉบับ
๗.๑.๔ สถานที่ จ าหน่ายอาหารที่ ตั้งอยู่ในอาคารใดๆ ให้ใช้เลขที่ ของอาคารนั้ น
การพิจารณาอนุญาตให้พิจารณาจากลักษณะพื้นที่ ที่ประกอบกิจการ ถ้าแยกเป็นสัดส่วนแต่ละแห่ง ไม่ว่าจะเป็น
ของเดียวกันหรือไม่ ให้มีใบอนุญาตประกอบกิจการแห่งละฉบับการคิดพื้นที่ให้คิดพื้นที่ประกอบกิจการกรณี
อาคารใดที่ได้จัดห้องน้าห้องส้วมรวมซึ่งแยกไว้ต่างหากไม่นับรวมพื้นที่ของห้องน้าห้องส้วมนั้น

๗.๒ สถานที่สะสมอาหาร
๗.๒.๑ สถานที่ ส ะสมอาหารที่ มี ลั ก ษณะเป็ น ตึ ก แถว หรือ อาคารที่ มี ลั ก ษณะ
คล้ายคลึง
๗.๒.๑.๑ กรณีตั้งวางสินค้าอาหารเต็มพื้นที่ หรือวางสินค้าอาหารทั่ วๆไป
หลายจุดให้คานวณพื้ นที่บ ริเวณตั้ง วางสินค้าอาหารทั้ งหมดภายในอาคารนับ จากขอบผนังด้านในทุ ก ชั้นที่
ประกอบกิจการรวมกับพื้นที่ของห้องน้าห้องส้วม ยกเว้นพื้นที่ซึ่งกั้นไว้เป็นสัดส่วนสาหรับใช้สอยเพื่อการอื่น
๗.๒.๑.๒ กรณี ตั้ง วางสิน ค้าอาหารไม่ เต็ ม พื้ นที่ ห รือ ตั้ง วางเฉพาะที่ จุดใด
จุดหนึ่ง อาทิ ตู้แช่ โต๊ะ ชั้นวางสินค้าหรืออื่นๆ ที่มี ลัก ษณะคล้ายคลึง ให้คานวณพื้นที่บ ริเวณที่ ตั้งวางสินค้า
อาหารนั้นรวมกับพื้นที่ห้องน้า ห้องส้วมและเปรียบเทียบกับพื้นที่ของอาคารทั้งหมด หากมีพื้นที่ไม่เกินกึ่งหนึ่ง
ของพื้นที่ อ าคารทั้ งหมด ให้คิดพื้นที่ เป็นกึ่ งหนึ่งของอาคารทั้ง หมด หากมี พื้นที่ เกินกึ่ งหนึ่งของพื้นที่ อาคาร
ทั้งหมดให้คิดพื้นที่ของอาคารทั้งหมด กรณีสถานที่ประกอบกิ จการนั้นมีหลายห้องติดต่อกัน กึ่งหนึ่งของพื้นที่
ให้หมายถึงกึ่งหนึ่งของห้องที่ตั้งวางสินค้าอาหารนั้น
๗.๒.๒ สถานที่สะสมอาหารที่เป็นอาคารโกดังเก็บสินค้า
๗.๒.๒.๑ กรณีที่มี อาคารโกดังหลายหลัง แต่มี เลขที่ของอาคารโกดังเลขที่
เดียวและเป็นเจ้าของเดียวกันให้คานวณพื้นที่ของอาคารโกดังทั้งหมดรวมกับพื้นที่ของห้องน้าห้องส้วมและออก
ใบอนุญาตสะสมอาหารฉบับเดียว
๗.๒.๒.๒ กรณีที่มีอาคารโกดังหลายหลัง มีเลขที่ของอาคารโกดังเลขที่เดียว
แต่มีเจ้าของหลายเจ้าของ ให้คานวณพื้นที่ของอาคารโกดังของแต่ละเจ้าของรวมกับพื้นที่ข องห้องน้า ห้องส้วม
ออกใบอนุญาตสะสมอาหารให้แต่ละเจ้าของ
๗.๒.๒.๓ กรณีที่มีอาคารโกดังหลายหลัง และมีเลขที่ของอาคารโกดังแต่ละ
หลังให้คานวณพื้ นที่ ของอาคารโกดังแต่ล ะหลังรวมกั บพื้นที่ของห้องน้าห้องส้วม และออกใบอนุญ าตสะสม
อาหารแยกแต่ละโกดัง
๗.๒.๒.๔ กรณี ที่ มี เจ้ าของสิน ค้าอาหารหลายเจ้าของในอาคารโกดัง นั้ น
ให้คานวณพื้นที่ของสถานที่สะสมอาหารของแต่ละเจ้าของรวมกับพื้นที่ของห้องน้าห้องส้วมและออกใบอนุญาต
สะสมอาหารให้แต่ละเจ้าของ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจกาหนดประเภทของสถานที่จาหน่ายอาหารหรือ
สถานที่สะสมอาหารตามประเภทของอาหาร หรือตามวิธีการจาหน่าย เพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๘ ผู้ได้รับ ใบอนุญาตหรือได้รับ หนังสือรับรองการแจ้งให้จัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือ
สถานที่สะสมอาหารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขดังต่อไปนี้
๘.๑ สถานที่ รับ ประทาน เตรียม-ปรุง-ประกอบอาหาร ต้องสะอาดเป็นระเบียบ และ
จัดเป็นสัดส่วนต้อ งจัดและดูแลรัก ษาบริเวณสถานที่ รับ ประทานอาหาร และสถานที่ เตรียม ปรุง ประกอบ
จาหน่ายอาหาร ให้สะอาดเป็นระเบียบอยู่เสมอ
พื้น ควรมีลักษณะผิวเรียบ ไม่ลื่น ไม่แตกร้าวหรือเป็นร่องและไม่มีเศษขยะ
ผนัง และเพดาน ควรทาสีอ่อน เพื่อช่วยให้บริเวณร้านสว่าง ไม่มืดทึบและสามารถ
มองเห็น สิ่งสกปรกได้ง่าย โดยเฉพาะบริเวณที่เตรียมปรุงอาหารควรทาด้วยวัสดุผิวเรียบ ทาความสะอาดง่าย
เช่น สแตนเลส อลูมิเนียม โฟเมก้า กระเบื้องเคลือบ อยู่ในสภาพดี ไม่ชารุด และต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอ

วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ต้องจัดให้เป็นระเบียบ สามารถทาความสะอาดได้ทั่วถึง และ จัด
บริเวณในการปฏิบัติงานให้เป็นสัดส่วน ไม่ปะปนกัน เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของอาหารและในบริเวณที่ปรุง
ควรมีพัดลม ดูดอากาศหรือปล่องระบายควันช่วยระบายอากาศ และต้องไม่รบกวนบริเวณใกล้เคียงด้วย
๘.๒ ไม่เตรียมปรุงอาหารบนพื้น และบริเวณหน้า หรือในห้องน้า ห้องส้วม และต้องเตรียม
ปรุงอาหารบนโต๊ะที่สูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ ซม.
ต้องไม่เตรียม หรือวางอาหาร ภาชนะใส่อาหาร รวมถึงการหั่น การล้าง การเก็ บ
อาหารบนพื้ น และบริ เวณหน้ า หรือ ในห้ องน้ าห้ องส้ วม ตลอดจนในบริเวณที่ อาจท าให้ อาหารปนเปื้ อ น
สิ่งสกปรกได้
ต้อ งเตรียมและปรุง อาหารบนโต๊ะที่ สูง จากพื้นอย่างน้อย ๖๐ ซม. และโต๊ะที่ ใช้
เตรียมปรุงอาหารต้องทาด้วยวัสดุผิวเรียบสามารถทาความสะอาดได้ง่าย เช่น สแตนเลส โฟเมก้า
๘.๓ ใช้สารปรุงแต่งอาหารที่มีความปลอดภัย มีเครื่องหมายรับรองของทางราชการ เช่น
เลขสารบนอาหาร (อย.) เครื่องหมายรับรองมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.)
ต้อ งไม่ ใช้ส ารปลอมปน สารที่ ไม่ ใช่อาหาร หรือสารที่ ไม่ ป ลอดภัยในการบริโภค
มาปรุง ประกอบอาหาร ภาชนะที่ใช้ใส่เครื่องปรุงรส เช่น น้าส้มสายชู น้าปลา และน้าจิ้ม ซึ่งมีฤทธิ์ กัดกร่อนได้
ต้องใส่ในภาชนะที่ทาจากวัสดุที่ทนการกัดกร่อนได้ดี ได้แก่ แก้ว กระเบื้องเคลือบขาว และต้องมีฝาปิด สาหรับ
ช้อนตักควรใช้ช้อนกระเบื้องเคลือบขาว ถ้าใช้สแตนเลส ควรเป็นชนิด ๑๘ - ๘ ส่วนเครื่องปรุงรส หรือสารปรุง
แต่งอาหารที่ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อน เช่น น้าตาล พริกป่น ควรเก็บในภาชนะที่ทาความสะอาดได้ง่าย มีฝาปิด หรือใช้
ฝาชีครอบ
๘.๔ อาหารสดต้องล้างให้สะอาดก่อนนามาปรุง หรือเก็บ การเก็บอาหารประเภทต่างๆ
ต้องแยกเก็บเป็นสัดส่วน อาหารประเภทเนื้อสัตว์ดิบเก็บในอุณหภูมิที่ต่ากว่า ๕ องศาเซลเซียส
อาหารสด เช่น เนื้อสัตว์ ผักสด ผลไม้ ต้องล้างให้ส ะอาดก่อนนามาปรุงหรือเก็ บ
การเก็บอาหาร ประเภทต่างๆ ต้องแยกเก็บเป็นสัดส่วน ไม่ปะปนกัน โดยอาหารประเภทเนื้อสัตว์ดิบต้องเก็บ
ในอุณหภูมิที่ต่ากว่า ๕ องศาเซลเซียส และควรจะมีการแยกเก็บอาหารประเภทต่างๆ ดังนี้
- ผักสดก่อนล้างทาความสะอาด
- ผักสดหลังจากล้างทาความสะอาดแล้ว
- ผลไม้สดก่อนล้าง
- ผลไม้สดหลังจากล้างทาความสะอาดแล้ว
- เนื้อสัตว์สดที่ไม่ใช่อาหารทะเล
- เนื้อสัตว์สดประเภทอาหารทะเล
- อาหารที่พร้อมบริโภค
๘.๕ อาหารที่ปรุงสาเร็จแล้ว เก็บในภาชนะที่สะอาดมีการปกปิด วางสูงจากพื้นอย่างน้อย
๖๐ ซม.
อาหารปรุงสาเร็จ หรืออาหารที่พร้อมที่จะรับ ประทานได้ โดยไม่ผ่านขั้นตอนของ
การให้ความร้อนหรือการฆ่าเชื้อโรคอีก ต้องเก็บไว้ในภาชนะที่ สะอาด มีการปกปิดอาหารไว้ตลอดเวลาเพื่อ
ป้องกันสัตว์ แมลงนาโรค และฝุ่นละออง และตั้งวางสูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ ซม.
๘.๖ น้าแข็ง ที่ ใช้บ ริโ ภคต้องสะอาด เก็ บ ในภาชนะที่ ส ะอาดมี ฝ าปิดใช้อุป กรณ์ ที่ มี ด้าม
สาหรับคีบ หรือตัก โดยเฉพาะวางสูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ ซม.

น้าแข็งที่ ใช้บ ริโภคต้อ งเป็นน้าแข็งที่ ผลิตขึ้นเพื่อใช้ในการบริโภคโดยเฉพาะเมื่ อ
ละลายแล้วควรเป็นน้าที่สะอาด ไม่มีตะกอน ภาชนะที่ใส่ต้องเป็นภาชนะที่สะอาด ไม่เป็นสนิม มีฝาปิด สามารถ
เก็บความเย็นได้ดี ต้องมีอุปกรณ์สาหรับคีบ หรือตักที่มีด้ามยาวเพียงพอสามารถหยิบจับได้โดยมือไม่สัมผัสกับ
น้าแข็ง หรือไม่ทาให้เกิดการปนเปื้อน และต้องไม่มีสิ่งของอื่นแช่ปนอยู่กับน้าแข็ง
๘.๗ ล้างภาชนะด้วยน้ายาล้างภาชนะแล้วล้างด้วยน้าสะอาด ๒ ครั้งหรือล้างด้วยน้าไหล
และที่ล้างภาชนะต้องวางสูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ ซม.
ภาชนะที่ใช้ใส่อาหารทุกประเภทต้องล้างให้สะอาด แยกภาชนะที่ใส่ของหวานและ
ของคาว กาจัดเศษอาหาร แล้วล้างด้วยน้ายาล้างภาชนะ ขัดถูคราบสกปรกของอาหารและไขมันออก แล้วล้าง
ออกด้วยน้าสะอาดอีก ๒ ครั้ง โดยน้าที่ใช้ล้างจะต้องเปลี่ยนให้สะอาดอยู่เสมอหรือล้างด้วยน้าไหลโดยเปิดก๊อก
ให้น้าไหลผ่านภาชนะแล้วล้างให้สะอาดเมื่อล้ างเสร็จแล้วควรคว่าให้แห้งในที่โปร่งสะอาดและสูงจากพื้นอย่าง
น้อย ๖๐ ซม.
๘.๘ เขียงและมีด ต้องมีสภาพดี แยกใช้ระหว่างเนื้อสัตว์สุก เนื้อสัตว์ดิบ และผัก ผลไม้
เขียงต้องมีสภาพดี ไม่แตกร้าว ไม่เป็นร่อง สะอาด ไม่มีรา ไม่มีคราบไขมัน หรือคราบสกปรกฝังแน่น เขียงและ
มีดจะต้องแยกใช้ระหว่างเนื้อสัตว์ดิบ เนื้อสัตว์สุก ผัก ผลไม้ โดยไม่ใช้ปะปนกัน เพราะถ้าใช้ปนกันจะทาให้มี
การปนเปื้อนของเชื้อโรคจากอาหารดิบไปสู่อาหารสุก และผักผลไม้ได้ ควรล้างให้สะอาดทั้งก่อน, หลัง และ
ระหว่างการใช้งานเป็นระยะและผึ่งให้แห้งในที่ โปร่ง โดยวางให้ไ ด้รับแสงแดด ไม่ ควรใช้ผ้าหรือฝาหม้อปิด
เพราะจะทาให้อับชื้น ควรใช้ฝาชีครอบเพื่อป้องกันสัตว์และแมลงนาโรค
๘.๙ ช้อน ส้อม ตะเกียบ วางตั้งเอาด้ามขึ้นในภาชนะโปร่งสะอาด หรือวางเป็นระเบียบใน
ภาชนะโปร่งสะอาดและมีการปกปิด เก็บสูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ ซม.
ช้อน ส้อม ตะเกียบ ที่ล้างสะอาดแล้ว ต้องเก็บวางในลักษณะตั้งให้ส่วนที่เป็นด้าม
จับไว้ด้านบน ในภาชนะที่โปร่งสะอาด ภาชนะ ไม่กว้างเกินไป หรือเก็บวางเรียงเป็นระเบียบ โดยวางเรียงนอน
ไปในทางเดียวกัน และในการหยิบจับต้องจับเฉพาะด้ามเท่านั้น
๘.๑๐ มูลฝอย และน้าเสียทุกชนิด ได้รับการกาจัดด้วยวิธีที่ถูกหลักสุขาภิบาล มีการเก็บ
และรวบรวมขยะมูลฝอยให้เรียบร้อยและมิดชิด ไม่รั่วซึมเพื่อป้องกันเศษขยะและน้าจากขยะซึมรั่วออกนอกถัง
และเพื่อความสะดวกในการรวบรวม ควรใช้ถุงพลาสติกสวมไว้ด้านในถังขยะด้วย เวลาเก็บไปกาจัดควรผูกปาก
ถุงให้แน่นเสียก่อนและต้องมีฝาปิดถังขยะให้มิดชิดด้วยการระบายน้าเสีย ต้องมีรางระบายน้าเสียจากจุดต่างๆ
ที่ใช้ก ารได้ดี โดยเฉพาะบริเวณห้องครัว และบริเวณที่ ล้างภาชนะอุป กรณ์ ต้องมี รางระบายน้าที่ มี สภาพดี
ไม่แตกร้าว ไม่อุดตัน มีการดักรองเศษอาหารและควรติดตั้งบ่อดักไขมันในขนาดที่เหมาะสม ก่อนระบายน้าเสีย
ลงสู่ท่ อระบาย หรือ ระบบบาบัดน้าเสีย ไม่ ระบายน้าเสียลงสู่แหล่งน้าสาธารณะ เช่น แม่ น้า ลาคลอง ฯลฯ
โดยตรงทั้งนี้ ต้องตักเศษอาหารและคราบไขมันทิ้งเป็นประจา

๘.๑๑ ห้องส้วมสาหรับผู้บริโภคและผู้สัมผัสอาหารต้องสะอาด มีอ่างล้างมือที่ใช้การได้ดี
และมีสบู่ใช้ตลอดเวลา
ห้องส้วมควรแยกออกจากห้องครัวเป็นสัดส่วนเฉพาะ โดยประตูของห้องส้วมต้องไม่
เปิดตรงสู่บริเวณที่เตรียมปรุงอาหาร ที่ล้าง ที่เก็บภาชนะอุปกรณ์ และที่เก็บวางอาหารทุกชนิด เพื่อเป็นการ
ป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรคต้องดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วมที่อยู่ในบริเวณร้านอาหารทุกห้อง ทั้งห้อง
ส้วมสาหรับผู้บริโภค ห้องส้วมสาหรับผู้สัมผัสอาหาร และพนักงานของร้านอาหาร
ต้องสะอาดไม่มีคราบสกปรก ไม่มีกลิ่นเหม็น มีน้าใช้เพียงพอ
นอกจากนี้ต้องมีอ่างล้างมือที่ใช้การได้ดี และจัดให้มีสบู่สาหรับล้างมือใช้ตลอดเวลา
(ควรใช้สบู่เหลว เพราะสบู่ก้อนอาจมีสิ่งสกปรกติดอยู่ที่ก้อนสบู่ได้ ถ้าใช้สบู่ก้อนต้องล้างสบู่ให้สะอาดด้วย)
๘.๑๒ ผู้สัมผัสอาหารแต่งกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน ผู้ปรุงต้องผูกผ้ากันเปื้อนที่ สะอาด
สวมหมวกหรือเน็ทคลุมผม
ผู้ปรุง ผู้เสิร์ฟ ผู้เตรียมอาหาร ผู้ล้างภาชนะหรือผู้ทที่ างานเกี่ยวข้องกับอาหารทุกคน
ต้องแต่งกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน ผู้ปรุงต้องผูกผ้ากันเปื้อนที่สะอาด หรือมีเครื่องแบบเฉพาะที่สะอาด และ
สวมหมวกหรือเน็ทที่สามารถเก็บรวบผมได้เรียบร้อย เพื่อป้องกันเส้นผมและสิ่งสกปรกปนเปื้อนอาหาร
๘.๑๓ ผู้สัม ผัส อาหารต้องล้างมื อให้ส ะอาดก่ อนเตรียมปรุง ประกอบ จ าหน่ายอาหาร
ทุกครั้ง ใช้อุปกรณ์ในการหยิบจับอาหารที่ปรุงสาเร็จแล้วทุกชนิด
ผู้สัมผัส อาหารทุก คนต้องล้างมือด้วยน้า และสบู่ หรือน้ายา ล้างมือให้สะอาดอยู่
เสมอ โดยเฉพาะก่อนเตรียม ปรุง ประกอบ และจาหน่ายอาหารทุกครัง้ และต้องล้างมือให้สะอาดทันที หลังออก
จากห้องส้วมหรือหลังจากจับต้องสิ่งสกปรก เช่น ผ้าขี้ริ้ว ขยะ การแกะเกาผิวหนัง การปิดปากขณะไอจาม
สาหรับอาหารที่ปรุงสาเร็จหรืออาหารที่พร้อมรับประทาน ห้ามใช้มือหยิบจับ หรือ
สัมผัสอาหารโดยตรง ต้องใช้อุปกรณ์ที่สะอาดปลอดภัย ในการหยิบจับอาหาร เช่น ทัพพี ที่คีบ
๘.๑๔ ผู้สัมผัสอาหารที่มีบาดแผลที่มือต้องปกปิดแผลให้มิดชิด หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงาน
ที่มีโอกาสสัมผัสอาหาร
ผู้สัมผัสอาหารที่มีบาดแผลต้องปกปิดแผลให้มิดชิด โดยเฉพาะบาดแผล หรือฝีที่มี
หนองจะต้ อ งหยุดหรือ หลี ก เลี่ยง การปฏิ บัติงานที่ มี โอกาสสัม ผัส อาหาร ถ้าไม่ ส ามารถหยุดปฏิบั ติงานได้
ควรเลี่ยงไปปฏิบัติงานหน้าที่อื่นแทนจนกว่าบาดแผลจะหายสนิท จึงกลับมาปฏิบัติงานตามปกติ
นอกจากนี้ผู้สัมผัสอาหาร ต้องตัดเล็บสั้นและไม่สวมเครื่องประดับนิ้วมือและข้อมือ
เพราะจะเป็นแหล่งสะสมสิ่งสกปรกและเชื้อโรคได้
๘.๑๕ ผู้สัมผัสอาหารทีเ่ จ็บป่วยด้วยโรคที่สามารถติดต่อไปยังผู้บริโภค โดยมีน้าและอาหาร
เป็นสื่อ ให้หยุดปฏิบัติงานจนกว่าจะรักษาให้หายขาด
ผู้สัมผัสอาหารที่มีอาการเจ็บป่วยด้วยโรคที่สามารถติดต่อไปยังผู้บริโภคได้ ได้แก่
วัณโรค อหิวาตกโรค ไทฟอยด์ บิด อุจจาระร่วง ไข้สุกใส หัด คางทูม ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ และโรคผิวหนัง
ที่น่ารังเกียจ ต้องหยุดปฏิบัติงานและได้รับการรักษาจนกว่าจะหายเป็นปกติ ไม่สามารถแพร่เชื้อโรคได้และไม่
เป็นที่น่ารังเกียจแล้วจึงกลับมาปฏิบัติงานตามปกติได้

ข้อ ๙ ผู้ใดประสงค์จะขอจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือ
พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดจะต้องยื่นคาขอรับใบอนุญาตตาม
แบบที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
๙.๑ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
๙.๒ สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๙.๓ อื่นๆ ตามที่เทศบาลตาบลแม่คาประกาศกาหนด
ข้อ ๑๐ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
๑๐.๑ จัดให้มีโต๊ะ เก้าอี้ หรือที่นั่งอย่างอื่นให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดอยู่เสมอ
๑๐.๒ ผนังและบริเวณที่ปรุงอาหารต้องใช้วัสดุถาวร แข็งแรง และมีผิวเรียบไม่ดูดซึมน้า
และท าความสะอาดได้ง่าย การจัด ตั้งถัง บรรจุก๊ าซ ต้องอยู่ในที่ ป ลอดภัยตามคาแนะนาของเจ้ าพนัก งาน
สาธารณสุข หรือผู้ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
๑๐.๓ จัดให้มีภาชนะและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ในการประกอบ ปรุง การเก็บและการ
บริโภคไว้ให้เพียงพอ ตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือผู้ซึ่งได้รับ การแต่งตั้งจากเจ้าพนัก งาน
ท้องถิ่น
๑๐.๔ จัดให้มีที่ส าหรับ ทาความสะอาดภาชนะ และอุปกรณ์เครื่องใช้ต่ างๆ ให้เพียงพอ
ตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
๑๐.๕ จัดให้มีที่อ่างล้างมือที่ใช้การได้ดี และมีจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนดในกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๒ (๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบี ยบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ตลอดจนจัดให้มีสบู่ล้างมือไว้ตลอดเวลา
๑๐.๖ จัดให้มีระบบบาบัดน้าเสียหรือระบบกาจัดของเสียตามคาแนะนาของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขหรือตามคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
๑๐.๗ ไม่ตั้งอยู่ในที่ที่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือแหล่งที่น่ารังเกียจ เช่น ใกล้ชิดกับ
ที่ฝังศพ หรือที่ เก็บ ศพ ที่ ทิ้ง ก าจัดสิ่งปฏิกูล ที่ เลี้ยงสัตว์ หรือที่ อื่นใดซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ
๑๐.๘ พื้นทาด้วยวัสดุถาวรและไม่มีน้าขัง
๑๐.๙ จัดให้มีรางระบายน้าด้วยวัสดุถาวร เพื่อให้น้าไหลไปสู่รางระบายน้าสาธารณะหรือ
บ่อรับน้าเสียได้สะดวกตามทีเ่ จ้าพนักงานสาธารณสุขหรือผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบ
๑๐.๑๐ จัดให้มี แสงสว่างภายในเพียงพอ ณ จุดที่ ท าการปรุง ประกอบ และจ าหน่าย
อาหารและต้องมีการระบายอากาศภายในร้านอย่างเพียงพอโดยมี ช่องระบายอากาศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐
ของพื้นที่ ห้อ งสาหรับ ห้อ งรับประทานอาหารที่มี เครื่องปรับ อากาศต้องมีเครื่องหยุดอากาศหรือเครื่องฟอก
อากาศ รวมทั้งต้องติดเครื่องหมาย “ห้ามสูบบุหรี่” ไว้ด้วย
๑๐.๑๑ จัดให้ มี ส้วมที่ ได้ สุขลัก ษณะและมี จ านวนเพียงพอตามกฎกระทรวงฉบั บ ที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบั ญ ญัติ รัก ษาความสะอาดและความเป็น ระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๐.๑๒ ถ้าจะขยายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ ประกอบการค้าและทาให้สุขลักษณะของ
สถานที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยแล้วจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน

๑๐.๑๓ จัดให้มี เครื่องดับ เพลิงประเภทที่ เหมาะสม จานวนเพียงพอ และอยู่ในสภาพ
ที่สามารถใช้ได้สะดวกเมื่อเกิดเพลิงไหม้ตลอดจนต้องมีการตรวจสอบเครื่องดับเพลิงให้อยู่ในสภาพใช้การได้
ทุกปี
๑๐.๑๔ จัดให้มีระบบการระบายควันที่เกิดจากการปรุงอาหาร เช่น พัดลมดูด อากาศหรือ
ปล่องระบายควัน ซึ่งสูงเพียงพอที่จะไม่ก่อเหตุราคาญ
๑๐.๑๕ รักษาสถานที่ให้สะอาดอยู่เสมอ และต้องใช้น้ายาฆ่าเชื้อโรคทาความสะอาดพื้น
ทุกอาทิตย์
๑๐.๑๖ จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะ
๑๐.๑๗ ถ้ามีสัตว์ที่จะฆ่าเป็นอาหาร ต้องแยกให้อยู่ในที่เหมาะสม
๑๐.๑๘ จัดวางสิ่งของเครื่องใช้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและรักษาให้สะอาดอยู่เสมอ
๑๐.๑๙ ปฏิบัติการอื่น ๆ ให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือผู้ซึ่ง
ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นแนะนาหรือตามคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ ๑๑ เมื่อได้รับคาขอรับใบอนุญาตหรือคาขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคาขอ ถ้าปรากฏว่าคาขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้ องถิ่ นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่
สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจาเป็น ที่
จะต้องส่งคืนคาขอแก่ผู้ขออนุญ าต ก็ให้ส่งคืนคาขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความ ไม่สมบูรณ์ให้
ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคาขอ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วย
เหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคาขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่
กาหนดในเทศบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสั่ง
ไม่อนุญาตได้ภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครัง้ ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจาเป็นแต่ละครั้งให้ผขู้ ออนุญาตทราบก่อนสิ้นกาหนดเวลาตามวรรค
สองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๒ ผู้ได้รับ อนุญ าตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ ได้รับ หนังสือแจ้งการ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกาหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าสละ
สิทธิ์
ข้อ ๑๓ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอานาจของเทศบาลตาบลแม่คา เท่านั้น
การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคาขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคาขอพร้อม
กับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ตามข้อ ๙ และข้อ ๑๐ โดยอนุโลม

ข้อ ๑๔ ผู้ได้รับ ใบอนุ ญ าตต้อ งเสี ยค่าธรรมเนี ยมการออกใบอนุญ าตตามอัตราที่ ก าหนดไว้
ท้ายเทศบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสาหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาต
สิ้นอายุสาหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดาเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม
ภายในเวลาที่กาหนด ให้ชาระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระเว้นแต่ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดาเนินกิจการนั้นก่อนถึงกาหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชาระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน
เกิ น กว่ าสองครั้ ง ให้ เจ้ าพนั ก งานท้ อ งถิ่ น มี อ านาจสั่ ง ให้ ผู้ นั้ น หยุ ด การด าเนิ น กิ จ การไว้ จ นกว่า จะได้ เ สี ย
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจานวน
ข้อ ๑๕ บรรดาค่ าธรรมเนี ย มและค่ า ปรั บ ตามเทศบั ญ ญั ติ นี้ ให้ เ ป็ น รายได้ ข องเทศบาล
ตาบลแม่คา
ข้อ ๑๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิด เผยและเห็นได้ง่าย
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ ๑๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ยื่นค าขอรับ ใบแทนใบอนุญ าตภายในสิ บ ห้ าวัน นับ แต่วัน ที่ ได้ท ราบถึ ง การสูญ หาย ถู ก ท าลาย หรือช ารุด
ตามแบบที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้
การขอรับ ใบแทนใบอนุญ าตและการออกใบแทนใบอนุญ าตให้เป็นไปตามหลัก เกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
๑๗.๑ ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตนาสาเนาบันทึกการ
แจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
๑๗.๒ ในกรณีใบอนุญาตถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่ สาคัญ ให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนาใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้อ ๑๘ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
บทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕หรือเทศบัญ ญัตินี้ หรือเงื่อ นไขที่ ระบุไว้ในใบอนุญ าตในเรื่องที่ ก าหนดไว้เกี่ยวกับ การประกอบ
กิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลา
ที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
ข้อ ๑๙ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
๑๙.๑ ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต
อีก
๑๙.๒ ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕

๑๙.๓ ไม่ ป ฏิ บั ติ ห รื อ ปฏิ บั ติ ไม่ ถู ก ต้ อ งตามบทแห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข
พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบังคับนี้ หรือเงื่อนไข
ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้
และการไม่ ปฏิบัติห รือปฏิบัติไม่ ถูกต้องนั้นก่ อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมี
ผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน
ข้ อ ๒๐ คาสั่ ง พั ก ใช้ใบอนุ ญ าตและค าสั่ ง เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตให้ ท าเป็ น หนั ง สื อแจ้ ง ให้ ผู้ รั บ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคาสั่งดังกล่าว ให้ส่งคาสั่งโดย
ทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดคาสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลาเนาหรือสานักทาการงานของผู้รับ
ใบอนุญ าต และให้ถือ ว่าผู้รับ ใบอนุญ าตนั้นได้รับ ทราบคาสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ คาสั่ง ไปถึง หรือวันปิดคาสั่ง
แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๑ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสาหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ข้อ ๒๒ ผู้ใดประสงค์จะขอจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือ
พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดจะต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามแบบที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
๒๒.๑ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
๒๒.๒ สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๒๒.๓ อื่นๆ ตามที่เทศบาลตาบลแม่คาประกาศกาหนด
เมื่ อ เจ้าพนั ก งานท้ อ งถิ่น ได้รับ แจ้ง ให้ อ อกใบรั บ แก่ ผู้แ จ้ง เพื่อ ใช้เ ป็น หลั ก ฐานในการ
ประกอบกิจการตามที่แจ้งได้ชั่วคราวในระหว่างเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังมิได้ออกหนังสือรับรองการแจ้ง
ให้เจ้าพนัก งานท้ อ งถิ่ นตรวจการแจ้ง ให้ถูก ต้องตามแบบที่ กาหนดในเทศบัญ ญัตินี้ตาม
วรรคหนึ่ง ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้งภายในเจ็ดวัน
ทาการนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ในใบรับแจ้งหรือหนังสือรับรองการแจ้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะกาหนดเงื่ อนไขให้ผู้แจ้ง
หรือผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้
ในกรณีที่การแจ้งไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้ผู้แจ้งทราบภายใน
เจ็ดวันทาการนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ถ้าผู้แจ้งไม่ดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันทาการนับแต่ วันที่ได้รับ
แจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้การแจ้งของผู้แจ้งเป็นอันสิ้นผล แต่ถ้าผู้แจ้ง
ได้ดาเนินการแก้ไขภายในเวลาที่กาหนดแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้งภายใน
เจ็ดวันทาการนับแต่วันที่ได้รับการแจ้งซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องตามแบบที่กาหนดในเทศบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง

ข้อ ๒๓ ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้
ง่าย ณ สถานที่ดาเนินกิจการตลอดเวลาที่ดาเนินกิจการ
ข้อ ๒๔ ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ผู้ได้รับ
หนัง สือรับ รองการแจ้งยื่นขอรับ ใบแทนหนังสือรับ รองการแจ้งภายในสิบ ห้าวันนับ แต่วันที่ ได้ท ราบถึงการ
สูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุด ตามแบบที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้
การขอรับ ใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
๒๔.๑ ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย ให้ผู้ยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง
นาสาเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหายมาแสดงต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
๒๔.๒ ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ผู้ยื่นขอรับใบ
แทนหนังสือ รับ รองการแจ้ง นาหนังสือ รับ รองการแจ้ง เดิม เท่ าที่ เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนัก งานท้ องถิ่น
ประกอบด้วย
ข้อ ๒๕ เมื่อผู้แจ้งตามมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ประสงค์
จะเลิกกิจการหรือโอนการดาเนินกิจการให้แก่บุคคลอื่นให้แจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบด้วย
ข้อ ๒๖ ในกรณีที่ผู้ดาเนินกิจการใดดาเนินกิจการตามที่ระบุไว้ในเทศบัญญัตินี้โดยมิได้แจ้งต่อ
เจ้าพนัก งานท้ อ งถิ่นตามมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญ ญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และเคยได้รับ โทษ
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เพราะเหตุที่ฝ่าฝืนดาเนินกิจการโดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมาแล้วครั้งหนึ่ง ยังฝ่าฝืนดาเนินกิจการโดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นต่อไป ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
มีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดดาเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้ดาเนินการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๘
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ถ้ายังฝ่าฝืนอีกให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งห้ามการ
ดาเนินกิจการนั้นไว้ตามเวลาที่กาหนดซึ่งต้องไม่เกินสองปีก็ได้
ข้อ ๒๗ การแจ้งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ทาเป็นหนังสือ
แจ้งให้ผู้แจ้งหรือผู้ดาเนินการทราบ ในกรณีที่ไม่พบตัวหรือไม่ยอมรับหนังสือให้ส่งหนังสือการแจ้งหรือคาสั่ง
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือปิดหนังสือนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลาเนาหรือสานักทาการงานของผู้
ที่ต้องรับหนังสือและให้ถือว่าผู้นั้นได้ท ราบหนังสือดังกล่าวแล้วตั้งแต่เวลาที่ หนังสือไปถึงหรือวันปิดหนังสือ
แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๘ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบั ญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ในเขตอานาจของเทศบาล
ตาบลแม่คาในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้
ข้อ ๒๙ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กาหนดไว้ในบทกาหนด
โทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม
หนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตาบลแม่คา
เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๘

ลาดับ
ที่
๑.

ประเภทกิจการ
สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานทีส่ ะสมอาหาร ให้จัดเก็บค่าธรรมเนียม
ตามพื้นที่ของสถานที่ประกอบการ ดังนี้
ก. มีพื้นที่ไม่เกิน ๑๐ ตารางเมตร
ข. มีพื้นทีเ่ กิน ๑๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒๕ ตารางเมตร
ค. มีพื้นทีเ่ กิน ๒๕ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร
ง. มีพื้นที่เกิน ๕๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
จ. มีพื้นทีเ่ กิน ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร

อัตราค่าธรรมเนียม
ฉบับละ
(บาท/ปี)
๘๐
๑๐๐
๑๕๐
๒๐๐
๓๐๐

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตาบลแม่คา
เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๘

ลาดับ
ที่
๑.

ประเภทกิจการ
อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือ
สถานที่สะสมอาหาร ในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตรและ
มิใช่เป็นการขายของในตลาด
ก.
มีพื้นที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๘๐๐ ตารางเมตร
ข.
พื้นที่ประกอบการเกิน ๘๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป

อัตราค่าธรรมเนียม
ฉบับละ
(บาท/ปี)

๔๐๐
๑,๐๐๐

ภาคผนวก

แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
คำขอเลขที่.........../...........
(เจ้ำหน้ำที่กรอก)

เขียนที่................................................................
วันที่..............เดือน................................ พ.ศ. .....................

๑. ข้าพเจ้า..................................................................... อายุ...............ปี สัญชาติ...........................
โดย......................................................................................................................ผู้มีอานาจลงนามแทนนิตบิ ุคคล
ปรากฏตาม.............................................................................................................ที่อยูเ่ ลขที.่ ..............................
หมู่ที่...............ตรอก/ซอย...............................ถนน......................................แขวง/ตาบล......................................
เขต/อาเภอ..................................จังหวัด.................................หมายเลขโทรศัพท์
..................................................ผู้ขออนุญาต
๒. พร้อมคาขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้วดังนี้
 สาเนาบัตรประจาตัว(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่นๆ ระบุ..................)
 สาเนาทะเบียนบ้าน
 สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร
 หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือใบอนุญาตตาม
กฎหมายอื่นที่จาเป็น
 ใบมอบอานาจ(ในกรณีที่มกี ารมอบอานาจ)
 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิตบิ ุคคล
 หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอานาจลงนามแทนนิตบิ ุคคล
 เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามทีเ่ ทศบาลตาบลแม่คาประกาศกาหนด คือ
๑).......................................................................
๒).......................................................................
ขอรับรองว่าข้อความในคาขอนี้เป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) .............................................. ผูข้ ออนุญาต
(............................................)

ส่วนของเจ้าหน้าที่
ใบรับคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
เลขที่............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..............
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน
ครบ
ไม่ครบ คือ
๑)..............................................................
๒)..............................................................
๓)..............................................................
(ลงชื่อ) ...........................................
(.......................................)
ตาแหน่ง...........................................
ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต
ใบรับคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
เลขที่..........................ได้รับเรือ่ งเมือ่ วันที.่ ............เดือน..........................พ.ศ. ..............
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน
ครบ
ไม่ครบ คือ
๑)..............................................................
๒)..............................................................
๓)..............................................................
ดังนั้น กรุณานาเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน...............วันนับตั้งแต่
วันนี้เป็นต้นไป
(ลงชื่อ) ...........................................
(.......................................)
ตาแหน่ง..........................................

ใบอนุญาต
ประกอบกิจการสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
เล่มที่...........เลขที่............/.................
(๑)เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้..................................................................................................
สัญชาติ....................เลขประจาตัวประชาชน............................................อยูบ่ ้านเลขที่ ................หมู่ท.ี่ ............
ตาบล....................อาเภอ..........................จังหวัด........................หมายเลขโทรศัพท์.........................................
ชื่อสถานประกอบกิจการ................................................ประเภท......................................................
ตั้งอยู่เลขที่...............หมู่ที่............ตาบล.........................อาเภอ............................จังหวัด...................................
หมายเลขโทรศัพท์...................................................................
เสียค่าธรรมเนียมปีละ............................บาท (...............................................) ตามใบเสร็จรับเงิน
เล่มที่..........................เลขที่........................ลงวันที่............................................................................................
(๒)ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดในเทศบัญญัติของท้องถิ่น
(๓)หากปรากฏในภายหลัง ว่าการประกอบกิ จการที่ ได้รับ อนุญ าตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้
(๔)ผูร้ ับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงือ่ นไขเฉพาะดังต่อไปนี้อกี ด้วย คือ
๔.๑).............................................................................................................................
๔.๑)............................................................................................................................
(๕)ใบอนุญาตฉบับนีอ้ อกให้เมื่อวันที่
(๖)ใบอนุญาตฉบับนีส้ ิ้นอายุวันที่

เดือน
เดือน

(ลงชื่อ)
(.....................................................)
นายกเทศมนตรีตาบลแม่คา
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

พ.ศ.
พ.ศ.

.

(ด้านหลัง)
คาเตือน
(1) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท
(๒) หากผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตก่อน
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
(๓) กรณีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาลายหรือชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันวัน นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย
ถูกทาลายหรือชารุด

แบบคาขอรับใบแทนใบอนุญาต
ประกอบกิจการสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
เขียนที่................................................................
วันที่..............เดือน................................ พ.ศ. .....................
๑. ข้าพเจ้า...................................................................... อายุ...............ปี สัญ ชาติ..........................
โดย................................................................................................................ผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม................................................................................................................ที่อยู่ เลขที่...........................
ห มู่ ที่ ...............ต รอ ก/ซ อ ย.....................................ถน น ........................ .........แ ขวง/ต าบ ล
......................................เขต/อ าเภอ............................จัง หวัด..................................หมายเลขโท รศัพ ท์
.........................................................ผูข้ อรับใบแทนใบอนุญาต
๒. พร้อมคาขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้วดังนี้
 สาเนาบัตรประจาตัว(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่นๆ ระบุ...................)
 สาเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
 ใบอนุญาตฉบับเดิมเท่าทีเ่ หลืออยู่
 ใบมอบอานาจ (ในกรณีที่มีการมอบอานาจ)
ขอรับรองว่าข้อความในคาขอนี้เป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้ขอรับใบแทน
(.......................................................)

ส่วนของเจ้าหน้าที่
ใบรับคาขอรับใบแทนใบอนุญาต
เลขที่............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..............
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน
ครบ
ไม่ครบ คือ
๑)..............................................................
๒)..............................................................
๓)..............................................................
(ลงชื่อ) ...........................................
(.......................................)
ตาแหน่ง...........................................

ส่วนของผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต
ใบรับคาขอรับใบแทนใบอนุญาต
เลขที่..........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่ .............เดือน..........................พ.ศ. ..............
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน
 ครบ
 ไม่ครบ คือ
๑)..............................................................
๒)..............................................................
๓)..............................................................
ดังนั้น กรุณานาเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน...............วันนับตั้งแต่
วันนี้เป็นต้นไป
(ลงชื่อ) ...........................................
(.......................................)
ตาแหน่ง..........................................

แบบคาขอแจ้งจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
เขียนที่................................................................
วันที่..............เดือน.............................. พ.ศ. ..........
๑. ข้าพเจ้า...................................................................... อายุ...............ปี สัญชาติ...........................
โดย................................................................................................................ผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม..................................................................................................................................................ทีอ่ ยู่
เลขที่...........................หมูท่ ี่...............ตรอก/ซอย.......................................ถนน......................................แขวง/
ตาบล......................................เขต/อาเภอ........................................จังหวัด........................................หมายเลข
โทรศัพท์...............................................................ผู้ขอแจ้ง
๒. ชื่อสถานประกอบกิจการ.............................................................ประเภท......................................มี
พื้นที่.............ตารางเมตร ตั้งอยูเ่ ลขที่..............หมูท่ ี่........ตาบล...............................อาเภอ...........................
จังหวัด..................................หมายเลขโทรศัพท์.....................................
๓. พร้อมคาขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้วดังนี้
สาเนาบัตรประจาตัว(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่นๆ ระบุ...................)
ของผู้แทนนิตบิ ุคคลและผูร้ ับมอบอานาจ(ถ้ามี)
สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องได้แก่..................................................................
..........................................................................................................................................................................
หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอานาจลงนามแทนนิตบิ ุคคลและใบมอบอานาจ (ในกรณีที่มกี าร
มอบอานาจ)
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกาหนดได้แก่......................
.........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
ขอรับรองว่าข้อความในคาขอนี้เป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) .............................................. ผู้ขอแจ้ง
(............................................)

ส่วนของเจ้าหน้าที่
ใบรับแจ้ง
ชื่อสถานประกอบกิจการ................................................................ประเภท.....................................................มี
พื้นที่ .................ตารางเมตร ตั้งอยู่เลขที่ ..............หมู่ ที่........ตาบล..........................อาเภอ............. ..............
จังหวัด..................................หมายเลขโทรศัพท์.....................................
เลขที่............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..............
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน
ครบ
ไม่ครบ ได้แก่ ................................................................................
...........................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ...........................................
(.......................................)
ตาแหน่ง...........................................
ส่วนของผู้แจ้ง
ใบรับแจ้ง
ชื่อสถานประกอบกิจการ................................................................ประเภท...................................................มี
พื้นที่.............ตารางเมตร ตั้งอยู่เลขที่..............หมู่ที่........ตาบล...............................อาเภอ............ ...............
จังหวัด..................................หมายเลขโทรศัพท์.....................................
เลขที่..........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..............
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน
ครบ
ไม่ครบ ได้แก่ ................................................................................
...........................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ...........................................
(.......................................)
ตาแหน่ง...........................................
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

หนังสือรับรองการแจ้ง
จัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร
เล่มที่..........เลขที่............./................
(๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้......................................................................
สัญชาติ.......................อยูบ่ ้านเลขที่..............หมู่ที่........ตาบล.............................อาเภอ.........................
จังหวัด...............................หมายเลขโทรศัพท์.....................................
ชื่อสถานประกอบกิจการ....................................... ประเภท.......................มีพื้นที.่ ............ตารางเมตร
ตั้งอยู่เลขที่..............หมูท่ ี่........ตาบล.............................อาเภอ...........................จังหวัด..................................
หมายเลขโทรศัพท์.....................................
เสียค่าธรรมเนียมปีละ...................บาท (................................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน
เล่มที่...........เลขที่.................ลงวันที่............................................
(๒) ผู้รบั หนังสือรับรองการแจ้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดในข้อกาหนด
ของท้องถิ่น
(๓) ผู้รบั ใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อกี ด้วย คือ
๓.๑) .........................................................................................
๓.๒) .........................................................................................
(๔) หนังสือรับรองการแจ้งฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่...........เดือน.............................พ.ศ. ....................
(ลงชื่อ)
(.....................................................)
นายกเทศมนตรีตาบลแม่คา
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

(มีต่อด้านหลัง)

(ด้านหลัง)
คาเตือน
(๑)ผูร้ ับหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ
สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาทีป่ ระกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท
(๒) ผู้รบั หนังสือรับรองการแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมต่อราชการส่วนท้องถิ่นทุกปีตามกาหนดเวลา
หากฝ่าฝืนจะต้องเสียค่าปรับเพิ่มอีกร้อยละยี่สบิ ของค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระ
รายการเสียค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้ง
วัน/เดือน/ปี
ที่ชาระค่าธรรมเนียม

เล่มที่

ใบเสร็จรับเงิน
เลขที่
วัน/เดือน/ปี

(ลงชื่อ)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

แบบคาขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง
จัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
เขียนที่................................................................
วันที่..............เดือน................................ พ.ศ. .....................
๑. ข้าพเจ้า...................................................................... อายุ...............ปี สัญชาติ...........................
โดย................................................................................................................ผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม..................................................................................................................................................ทีอ่ ยู่
เลขที่...........................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.......................................ถนน.......................................แขวง/
ตาบล......................................เขต/อาเภอ........................................จังหวัด........................................หมายเลข
โทรศัพท์............................................................................ผู้ขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง
๒. พร้อมคาขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้วดังนี้
สาเนาบัตรประจาตัว(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่นๆ ระบุ........................)
สาเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
หนังสือรับรองการแจ้งฉบับเดิมเท่าทีเ่ หลืออยู่
ใบมอบอานาจ(ในกรณีที่มกี ารมอบอานาจ)
ขอรับรองว่าข้อความในคาขอนี้เป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) .............................................. ผูข้ อรับใบแทน
(............................................)

ส่วนของเจ้าหน้าที่
ใบรับคาขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง
เลขที่............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดื อน..........................พ.ศ. ..............
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน
ครบ
ไม่ครบ คือ
๑)..............................................................
๒)..............................................................
๓)..............................................................
(ลงชื่อ) ...........................................
(.......................................)
ตาแหน่ง...........................................

ส่วนของผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต
ใบรับคาขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง
เลขที่..........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..............
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน
ครบ
ไม่ครบ คือ
๑)..............................................................
๒)..............................................................
๓)..............................................................
ดังนั้น กรุณานาเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน...............วันนับตั้งแต่
วันนี้เป็นต้นไป
(ลงชื่อ) ...........................................
(.......................................)
ตาแหน่ง..........................................

