ประกาศเทศบาลตาบลห้ วยกะปิ
เรื่อง ให้ ใช้ เทศบัญญัติเทศบาลตาบลห้ วยกะปิ เรื่อง สถานทีจ่ าหน่ ายอาหารและสถานทีส่ ะสมอาหาร
พ.ศ.2553
………………………………………………..
ด้วย เทศบาลตาบลห้วยกะปิ ได้จดั ทาร่ างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลเรื่ อง สถานที่จาหน่าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2553 ซึ่ งตามระเบียบต้องให้ผวู ้ ่าราชการจังหวัด พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ นั้น
บัดนี้ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดชลบุรี ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่ างเทศบัญญัติเทศบาลตาบล
ดังกล่าวแล้ว อาศัยอานาจตามความในมาตรา 62 วรรคสาม แห่ งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) จึงประกาศเป็ นเทศบัญญัติของเทศบาลตาบลห้วยกะปิ ตั้งแต่วนั ที่ 18 มกราคม 2553
เป็ นต้นไป
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2553
นายอัมริ นทร์

ตั้งประกอบ

(นายอัมริ นทร์

ตั้งประกอบ)

นายกเทศมนตรี ตาบลห้วยกะปิ

เทศบัญญัตเิ ทศบาลตาบลห้ วยกะปิ
เรื่ อง
สถานที่จาหน่ ายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหาร
พ.ศ. 2553
ของ
เทศบาลตาบลห้ วยกะปิ
อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัตเิ ทศบาลตาบลห้ วยกะปิ
เรื่ อง สถานที่จาหน่ ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
พ.ศ. 2553

หลักการ
เพื่อให้ มีเทศบัญญัติว่าด้ วย สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร เพื่อใช้ ใน
การควบคุมกากับดูแลสถานที่จาหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร ในเขตเทศบาลตาบลห้ วยกะปิ
นายกเทศมนตรี ตาบล ห้ วยกะปิ เสนอร่ างเทศบัญญัติเรื่ อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสะสมอาหาร
พ.ศ. 2553 ต่อสภาเทศบาลตาบล ห้ วยกะปิ เพื่อพิจารณาให้ ความเห็นชอบ เป็ นเทศบัญญัติของเทศบาล
ตาบลห้ วยกะปิ

เหตุผล
เนื่องจากข้ อบังคับตาบลขององค์การบริ หารส่วนตาบลห้ วยกะปิ เรื่ อง สถานที่จาหน่าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2543 ซึ่งใช้ บงั คับอยู่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั ประกอบ
กับพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 40 มาตรา 48 มาตรา 50 มาตรา 54 มาตรา 55
มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 ได้ กาหนดให้ ท้องถิ่นมีอานาจกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการจาหน่ายอาหาร และการสะสมอาหาร ประกอบกับ มาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2496 แก้ ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2510 บัญญัติให้ ตรา
เป็ นเทศบัญญัติ จึงจาเป็ นต้ องตราเทศบัญญัติเทศบาลตาบลห้ วยกะปิ เรื่ อง สถานที่ จาหน่ายอาหาร และ
สถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2553 ขึ ้น

เทศบัญญัตเิ ทศบาลตาบลห้ วยกะปิ
เรื่ อง สถานที่จาหน่ ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2553
โดยที่เป็ นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตาบลห้ วยกะปิ ว่าด้ วยสถานที่จาหน่าย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ ไขเพิ่มเติม โดยมาตรา 5
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2510 ประกอบกับมาตรา 40 มาตรา 48 มาตรา 50
มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2536 ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 อันเป็ นพระราชบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิ์และเสรี ภาพของบุคคล ในมาตรา
29 มาตรา 33 มาตรา 41 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 เทศบาล
ตาบลห้ วยกะปิ โดยได้ รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตาบลห้ วยกะปิ และผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
จึงตราเทศบัญญัตขิ ึ ้นไว้ ดังต่อไปนี ้
ข้ อ 1 เทศบัญ ญัตินีเ้ รี ยกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตาบลห้ วยกะปิ เรื่ อง สถานที่จาหน่าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2553”
ข้ อ 2 เทศบัญญัตินี ้ให้ ใช้ บงั คับในเขตเทศบาลตาบลห้ วยกะปิ ตังแต่
้ วนั ถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
ข้ อ 3 บรรดาเทศบัญ ญัติ ประกาศ ระเบี ย บ หรื อ ค าสั่ง อื่ นใดในส่วนที่ ไ ด้ ต ราไว้ แล้ ว ใน
เทศบัญญัตนิ ี ้ หรื อซึง่ ขัดหรื อแย้ งกับเทศบัญญัตินี ้ ให้ ใช้ เทศบัญญัตนิ ี ้แทน
หมวด 1
บททั่วไป
ข้ อ 4 ในเทศบัญญัตนิ ี ้
“อาหาร” หมายความว่า ของกินหรื อเครื่ องค ้าจุนชีวิต ได้ แก่
(1) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม อม หรื อนาเข้ าสู่ร่างกายไม่ว่าด้ วยวิธีใดๆ หรื อใน
รู ปลักษณะใดๆ แต่ไม่รวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ ต่อจิตและประสาท หรื อยาเสพติดให้ โทษตามกฎหมาย
ว่าด้ วยการนัน้ แล้ วแต่กรณี
(2) วัตถุที่ม่งุ หมายสาหรับใช้ หรื อใช้ เป็ นส่วนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวัตถุ
เจือปนอาหาร สี และเครื่ องปรุงแต่งกลิ่นรส
“สถานที่จาหน่ายอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่หรื อบริ เวณใดๆ ที่มิใช่ที่
หรื อทางสาธารณะ ที่ จัดไว้ เ พื่อประกอบอาหารหรื อปรุ ง อาหารจนสาเร็ จ และจาหน่า ยให้ ผ้ ูซือ้ สามารถ

บริ โภคได้ ทนั ที ทังนี
้ ้ไม่ว่าจะเป็ นการจาหน่ายโดยจัดให้ มีบริ เวณไว้ สาหรับการบริ โภค ณ ที่นนั ้ หรื อนาไป
บริโภคที่อื่นก็ตาม
“สถานที่สะสมอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่หรื อบริ เวณใดๆ ที่มิใช่ที่
หรื อทางสาธารณะ ที่จดั ไว้ สาหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็ นของสดหรื อของแห้ งหรื ออาหารในรูปลักษณะ
อื่นใดซึง่ ผู้ซื ้อต้ องนาไปทา ประกอบหรื อปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง
“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรื อปั สสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอื่น
ใดซึง่ เป็ นสิ่งโสโครกหรื อมีกลิ่นเหม็น
“มูล ฝอย” หมายความว่ า เศษกระดาษ เศษผ้ า เศษอาหาร เศษสิ น ค้ า
ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้ า มูลสัตว์หรื อซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน
ตลาด ที่เลี ้ยงสัตว์ หรื อที่อื่น
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้ าน เรื อน โรง ร้ าน แพ คลังสินค้ า สานักงาน หรื อ
สิ่งที่สร้ างขึ ้นอย่างอื่นซึง่ บุคคลอาจเข้ าอยูห่ รื อเข้ าใช้ สอยได้
“ที่หรื อทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรื อทางซึ่งมิใช่เป็ นของเอกชน
และประชาชนสามารถใช้ ประโยชน์หรื อใช้ สญ
ั จรได้
“เทศบาลตาบล” หมายความว่า เทศบาลตาบลห้ วยกะปิ
“เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรี ตาบลห้ วยกะปิ
“เจ้ าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้ าพนักงานซึง่ ได้ รับการแต่งตังจาก
้
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงสาธารณสุขให้ ปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
“ผู้ซึ่งได้ รับแต่งตังจากเจ้
้
าพนักงานท้ องถิ่น ” หมายความว่า ข้ าราชการหรื อพนักงาน
ส่วนท้ องถิ่นที่เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นแต่งตังโดยอาศั
้
ยอานาจตามมาตรา 44 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 เพื่อให้ ปฏิบตั หิ น้ าที่ตามมาตรา 44 วรรค 1 ในเขตอานาจของราชการส่วนท้ องถิ่น
นัน้ ในเรื่ องใดหรื อทุกเรื่ องก็ได้
หมวด 2
การจัดตัง้ สถานที่จาหน่ ายอาหารและสะสมอาหาร
ข้ อ 5 ผู้ใดจะจัดตังสถานที
้
่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรื อพื ้นที่ใด
และมิใช่เป็ นการขายของในตลาดซึ่งมีพื ้นที่เกินสองร้ อยตารางเมตรต้ องได้ รับใบอนุญาตจากเจ้ าพนักงาน
ท้ องถิ่นตามข้ อ 10
ถ้ าสถานที่ ดัง กล่าวมี พื น้ ที่ ไ ม่เ กิ นสองร้ อยตารางเมตรต้ องแจ้ ง ต่อเจ้ าพนักงานท้ องถิ่ นเพื่ อขอ
หนังสือรับรองการแจ้ งตามข้ อ 21 ก่อนการจัดตัง้

ข้ อ 6 ความในข้ อ 5 ไม่ใช้ บงั คับแก่การประกอบกิจการดังต่อไปนี ้
(1) การประกอบกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
(2) การจาหน่ายสินค้ าในที่หรื อทางสาธารณะ
ข้ อ 7 ผู้ดาเนินกิจการสถานที่จาหน่ายอาหารต้ องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และเงื่ อนไขที่
กาหนดไว้ ดงั นี ้
(1) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดตัง้ ใช้ และดูแลรักษาสถานที่ และสุขลักษณะของบริเวณที่
ใช้ จาหน่ายอาหาร ที่จดั ไว้ สาหรับบริ โภคอาหาร ที่ใช้ ทา ประกอบ หรื อปรุงอาหาร
1) สถานที่รับประทานอาหาร และสถานที่เตรี ยม ทา ประกอบหรื อปรุงอาหาร
1.1) พื ้นทาด้ วยวัสดุแข็งแรง สะอาด ไม่ชารุด
1.2) กรณีที่มีผนัง ผนังทาด้ วยวัสดุแข็งแรง สะอาด ไม่ชารุด
1.3) กรณีที่มีเพดาน เพดานทาด้ วยวัสดุแข็งแรง สะอาด ไม่ชารุด
1.4) มี ก ารระบายอากาศเพี ย งพอ และติ ด เครื่ อ งหมายห้ า มสูบ บุห รี่ บริ เ วณที่
ปรุงอาหารต้ องมีเครื่ องดูดควัน พัดลม ล่องระบายควันสูงเพียงพอ ไม่ก่อให้ เกิดเหตุราคาญ
1.5) มีแสงสว่างพอเพียง
1.6) โต๊ ะเก้ าอี ้ทาด้ วยวัสดุแข็งแรง สะอาด ไม่ชารุด
1.7) จัดให้ มีสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับการล้ างมือในบริเวณเตรี ยม ปรุง
ประกอบอาหาร
1.8) โต๊ ะเตรี ยม ปรุง ผนังเตาไฟ ต้ องทาด้ วยวัสดุที่ทาความสะอาดง่าย มีสภาพดี
1.9) เตรี ยม ปรุงอาหารบนโต๊ ะที่สงู จากพื ้นอย่างน้ อย 60 ซ.ม. ไม่เตรี ยมบนพื ้น และ
บริเวณ หน้ า หรื อในห้ องน ้าห้ องส้ วม
1.10) ถังแก๊ สเชื ้อเพลิงในการปรุงอาหารต้ องได้ มาตรฐาน
1.11) ห้ ามใช้ แก๊ สเป็ นเชื ้อเพลิงบนโต๊ ะรับประทานอาหาร
1.12) มีการควบคุมสัตว์แมลงนาโรค ไม่ให้ เกินเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด
2) ห้ องส้ วม
2.1) สถานที่จาหน่ายอาหารต้ องจัดให้ มีห้องส้ วมไว้ บริ การจานวนเพียงพอตาม
พ.ร.บ.ความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยของบ้ านเมือง พ.ศ. 2535
2.2) กรณีที่มีห้องส้ วม ห้ องส้ วมต้ องสะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็น ใช้ การได้ ดี
2.3) กรณีที่มีห้องส้ วม ต้ องมีอา่ งล้ างมือที่สะอาด ใช้ การได้ ดี และมีสบูห่ รื อน ้ายา
ล้ างมือใช้ ตลอดเวลา

2.4) กรณีที่มีห้องส้ วม ห้ องส้ วมต้ องแยกเป็ นสัดส่วน ประตูไม่เปิ ดสู่บริเวณที่เตรี ยม
ปรุงประกอบอาหาร ที่เก็บอาหาร ที่ล้างภาชนะ และเก็บอุปกรณ์ เว้ นแต่จะมีการจัดการห้ องส้ วมให้ สะอาด
อยูเ่ สมอ และประตูห้องส้ วมต้ องปิ ดตลอดเวลา
(2) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการป้องกันมิให้ เกิดเหตุราคาญ และการป้องกันโรคติดต่อ
1) กรณีที่มีทางระบายน ้าเสีย ทางระบายน ้าเสียต้ องง่ายต่อการทาความสะอาดและ
การบารุงรักษา ระบายน ้าได้ ดี ไม่มีน ้าขัง ไม่มีเศษอาหารตกค้ าง
2) สถานประกอบการต้ องไม่ก่อให้ เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้ อม ในกรณีที่มีน ้าเสียต้ อง
จัดให้ มีการดักเศษอาหาร ดักไขมันก่อนการระบายน ้าทิ ้ง
3) ถังรองรับมูลฝอยต้ องมีสภาพดี ไม่รั่วซึม มีฝาปิ ดมิดชิด
4) ทาความสะอาดถังรองรับมูลฝอย ตามระยะเวลาที่เหมาะสม อย่างน้ อยวันละ
1 ครัง้
5) การรวบรวมมูลฝอยก่อนกาจัด ต้ องมีการจัดเก็บอย่างมิดชิด
(3) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้จาหน่ายอาหาร ผู้ปรุงอาหารและ
ผู้ให้ บริการ
1) แต่งกายสะอาด สวมเสื ้อมีแขน และมีการป้องกันไม่ให้ เส้ นผมปนเปื อ้ นในอาหาร
2) ผู้ปรุงต้ องผูกผ้ ากันเปื อ้ นสีขาวหรื อสีออ่ น และสวมหมวกหรื อเน็ทคลุมผมที่สะอาด
ขณะปฏิบตั งิ าน และต้ องไม่ใส่เครื่ องประดับที่นิ ้วมือ ข้ อมือ หรื อที่หู
3) ห้ ามใช้ มือสัมผัสอาหารที่ปรุงสาเร็จหรื อพร้ อมบริโภคโดยตรง ต้ องใช้ อปุ กรณ์หรื อ
ถุงมือที่สะอาดอยูเ่ สมอช่วยในการหยิบจับ
4) ไม่สบู บุหรี่ ในขณะปฏิบตั งิ านเกี่ยวกับอาหาร
5) ผู้สมั ผัสอาหารต้ องตัดเล็บสัน้ และสะอาดอยูเ่ สมอ ไม่ทาสีเล็บ
6) ห้ ามใช้ ทพั พีหรื อช้ อนชิมอาหารโดยตรง ในการชิมอาหาร และต้ องเปลี่ยนใหม่
ทุกครัง้ ปรุงอาหาร การชิมอาหารต้ องไม่ก่อให้ เกิดการปนเปื อ้ นกับอาหาร
7) ผู้สมั ผัสอาหารที่มีบาดแผลที่มือ ต้ องปกปิ ดบาดแผลให้ มิดชิด และสวมถุงมือที่
สะอาดอยูเ่ สมอ หรื อหยุดปฏิบตั งิ านที่มีโอกาสสัมผัสกับอาหาร
8) การเสิร์ฟอาหารต้ องเสิร์ฟให้ ถกู สุขลักษณะ ไม่ก่อให้ เกิดการปนเปื อ้ นในอาหาร
9) มีการป้องกันการปนเปื อ้ นอาหารจากการไอ จาม หรื อพูดคุย ผู้สมั ผัสอาหารต้ อง
มีพฤติกรรมที่ถกู สุขลักษณะ

10) ขณะปฏิ บัติงาน ผู้สัม ผัสอาหารต้ องไม่เจ็ บป่ วยด้ วยโรคที่ สามารถติดต่อไปยัง
ผู้บริ โภคโดยมี เช่น อหิวาตกโรค ไข้ รากสาดน้ อย บิด ไข้ สุกใส หัด คางทูม วัณโรคในระยะอันตราย
โรคเรื อ้ นในระยะติดต่อหรื อในระยะที่ปรากฏอาการเป็ นที่รังเกียจแก่สงั คม โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ ไวรัส
ตับอักเสบชนิดเอ ไข้ หวัดใหญ่รวมถึงไข้ หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ และโรคตามที่เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
กาหนดโดยคาแนะนาของเจ้ าพนักงานสาธารณสุข หากเจ็บป่ วยให้ หยุดปฏิบตั ิงานจนกว่าจะรักษาให้
หายขาด
11) ผู้ปรุงต้ องมีหลักฐานการตรวจสุขภาพในปี นันให้
้ ตรวจสอบได้
12) ผู้สมั ผัสอาหาร ผู้จดั การหรื อผู้ควบคุมต้ องมีความรู้ ด้ านสุขาภิบาลอาหาร หรื อ
ผ่านการอบรมด้ านสุขาภิบาลอาหารจากองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น หน่วยราชการหรื อองค์กรอื่นๆ ตาม
หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากกรมอนามัย
(4) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการจาหน่าย ทา ประกอบ ปรุง
เก็บรักษา
1) อาหารสดที่นามาปรุงต้ องเป็ นอาหารสดที่มีคณ
ุ ภาพดี และปลอดภัยต่อผู้บริ โภค
2) อาหารสดต้ องล้ างให้ สะอาด ก่อนนามาปรุงหรื อเก็บ
3) อาหารสดมีการเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสม เช่น อาหารประเภทเนื ้อสัตว์ดิบ เก็บ
ในอุณหภูมิที่ต่ากว่า 5 องศาเซลเซียส และเก็บแยกประเภทเป็ นสัดส่วน มีการปกปิ ด ไม่วางบนพื ้น หรื อ
ในห้ องส้ วม
4) อาหารแห้ ง เก็บในที่แห้ ง ไม่อบั ชื ้น สามารถป้องกันสัตว์ และแมลงนาโรคได้
5) ส่ ว นผสม เครื่ อ งปรุ ง รสและอาหารที่ บ รรจุใ นภาชนะปิ ดสนิ ท ต้ อ งปลอดภั ย
มีเครื่ องหมายได้ รับรองจากทางราชการ
6) อาหารที่ปรุงสาเร็จพร้ อมบริ โภคต้ องเก็บในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิ ดอาหาร
วางสูงจากพื ้นอย่างน้ อย 60 ซ.ม.
7) ต้ องมีการควบคุมคุณภาพอาหารปรุงสาเร็จให้ ปลอดภัยสาหรับการบริ โภคตาม
ชนิดของอาหาร เช่น ต้ องมีการอุน่ อาหารทุก 2 ชัว่ โมง เป็ นต้ น
8) ห้ ามใช้ เมทิลแอลกอฮอล์ในการอุน่ อาหารบนโต๊ ะรับประทานอาหาร
9) นา้ ดื่ม เครื่ องดื่ม สะอาด ใส่ในภาชนะที่ส ะอาด มีการปกปิ ด และมีที่ตกั ที่มี
ด้ ามยาว หรื อมีก๊อกน ้า หรื อทางเทรินน ้า
10) น า้ แข็ ง มี คุ ณ ภาพมาตรฐานเป็ นไปตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุ ข
เก็บในภาชนะที่สะอาด มีฝาปิ ด วางสูงจากพื ้นอย่างน้ อย 60 ซ.ม. ใช้ อปุ กรณ์ที่มีด้ามสาหรับคีบ หรื อตัก
โดยเฉพาะ น ้าแข็งสาหรับบริโภคต้ องไม่นาอาหาร หรื อสิ่งของอย่างอื่นไปแช่รวมไว้

(5) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ น ้าใช้ และของใช้ อื่นๆ
1) ตู้เย็นหรื อตู้แช่มีประสิทธิภาพ และต้ องสะอาด
2) ภาชนะบรรจุอาหาร หรื อบรรจุ เครื่ องปรุงรส ต้ องสะอาด และทาจากวัสดุที่
ปลอดภัย เหมาะสมกับอาหารแต่ละประเภท
3) ภาชนะบรรจุอาหาร เช่น จาน ชาม แก้ วน ้า ฯลฯ เก็บคว่าในภาชนะที่สะอาด
มีการปกปิ ด เก็บสูงจากพื ้นอย่างน้ อย 60 ซ.ม.
4) ช้ อน ส้ อม ตะเกียบ วางตังเอาด้
้
ามขึ ้น หรื อวางเป็ นระเบียบในแนวนอน เก็ บใน
ภาชนะที่สะอาด มีการปกปิ ด เก็บสูงจากพื ้นอย่างน้ อย 60 ซ.ม.
5) เขียงและมีด ต้ องมีสภาพดี สะอาด แยกใช้ ตามประเภทของอาหาร เช่น แยกใช้
ระหว่างเนื ้อสัตว์สกุ เนื ้อสัตว์ดบิ และผักผลไม้
6) อาหารที่รับประทานร่วมกันต้ องจัดให้ มีช้อนกลาง
7) ไม่ใช้ แก้ วน ้าร่วมกัน แก้ วน ้าที่ใช้ แล้ วต้ องล้ างด้ วยวิธีที่ถกู สุขลักษณะ ตามข้ อ 8)
ถึง ข้ อ 11) ก่อนนามาใช้ ใหม่
8) ภาชนะที่รอการล้ าง และเศษอาหาร ต้ องเก็บในที่สามารถป้องกันสัตว์และแมลง
นาโรคได้
9) ล้ างภาชนะอุปกรณ์ทุกประเภท ให้ สะอาดด้ วยวิธีการที่ เหมาะสม เช่น ล้ างด้ วย
น ้ายาล้ างจาน และน ้าสะอาดอีกอย่างน้ อย 2 ครัง้ หรื อล้ างด้ วยน ้าไหลจากก๊ อก และผึง่ ให้ แห้ ง
10) อุปกรณ์การล้ างต้ องสะอาด อยูใ่ นสภาพดี และวางสูงจากพื ้นอย่างน้ อย60 ซ.ม.
11) ภาชนะอุปกรณ์ที่ล้างทาความสะอาดแล้ ว ต้ องมีการป้องกันไม่ให้ มีการปนเปื อ้ น
12) น ้าใช้ เป็ นน ้าประปา หรื อน ้าอื่นใดที่ผ่านการปรับปรุงได้ มาตรฐานเทียบเท่า
น ้าประปาและภาชนะบรรจุน ้าใช้ ต้องสะอาด
ข้ อ 8 ผู้ดาเนินกิจการสถานที่สะสมอาหารต้ องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตาม
ประเภทของกิจการที่กาหนดไว้ ดงั นี ้
(1) หลักเกณฑ์ เกี่ ยวกับการจัดตัง้ ใช้ และดูแลรักษาสถานที่ และสุขลักษณะของ
บริเวณที่ใช้ จาหน่าย ที่ใช้ เตรี ยม ตัดแต่ง ปรุง บรรจุหีบห่อ หรื อที่สะสมอาหาร
1) พื ้นบริเวณที่ใช้ รับสินค้ ามีผิวเรี ยบ ทาความสะอาดง่าย มีสภาพดี และสะอาด
2) แยกบริเวณรับสินค้ าอาหารสดออกจากสินค้ าอื่น กรณีที่ใช้ พื ้นที่เดียวกันต้ องไม่
รับสินค้ าประเภทอาหารสดพร้ อมกับสินค้ าประเภทอื่น ต้ องทาความสะอาดพื ้นที่หลังใช้ งาน
3) การขนถ่ายสินค้ า ไม่วางสินค้ าอาหารบนพื ้นโดยตรง ต้ องมีอปุ กรณ์รองรับ

4) ต้ องทาความสะอาดบริเวณรับสินค้ าทุกครัง้ หลังจากขนถ่ายอาหารเสร็จ โดยมี
การกาหนดวิธีการปฏิบตั ิที่ชดั เจน
5) บริเวณรับสินค้ าต้ องไม่เป็ นทางออกของมูลฝอย หากจาเป็ นต้ องใช้ ขนมูลฝอยต้ อง
ใช้ เวลาต่างกัน และทาความสะอาดหลังจากใช้ ขนมูลฝอยทุกครัง้
6) พื ้น ผนัง เพดาน ต้ องทาด้ วยวัสดุเรี ยบ มีสภาพดี สะอาด
7) บริเวณที่ใช้ เก็บสินค้ าอาหารแห้ งมีชน/ที
ั ้ ่วางอาหารแยกประเภท เป็ นสัดส่วนและ
สูงจากพื ้นอย่างน้ อย 30 เซนติเมตร
8) แยกอาหาร/สินค้ าที่หมดอายุ หรื อชารุดที่รอการเก็บกลับคืนในบริเวณหรื อภาชนะ
ที่แยกเฉพาะ และมีเครื่ องหมาย/ป้ายแสดงบอกชัดเจน
9) บริเวณที่ใช้ เก็บสินค้ าอาหารแห้ งมีการระบายอากาศที่ดี และแสงสว่างเพียงพอ
10) ต้ องแยกเก็บสารเคมีที่เป็ นพิษ เช่น สารเคมีทาความสะอาด สารเคมีกาจัดแมลง
เป็ นต้ น ให้ เป็ นสัดส่วนเฉพาะ ไม่ปะปนหรื ออยูใ่ กล้ บริเวณที่ใช้ เก็บอาหารแห้ ง
11) พื ้น ผนัง เพดานสถานที่เตรี ยม/ตัดแต่ง/ปรุงอาหาร มีสภาพดี สะอาด
12) สถานที่เตรี ยม/ตัดแต่ง/ปรุงอาหาร ต้ องแยกเป็ นสัดส่วน โดยแยกระหว่างเนื ้อสัตว์
ดิบ และผักผลไม้
13) สถานที่เตรี ยม/ตัดแต่ง/ปรุงอาหาร มีแสงสว่าง และการระบายอากาศที่ดี
14) โต๊ ะที่ใช้ เตรี ยม/ตัดแต่งอาหาร ต้ องทาด้ วยสแตนเลสหรื อวัสดุอื่นที่ไม่ทาปฏิกิริยา
กับอาหาร เรี ยบ ไม่ดดู ซึมน ้า สภาพดี สะอาด สูงจากพื ้นอย่างน้ อย 60 เซนติเมตร ต้ องทาความสะอาด
ทุกครัง้ ก่อน/หลัง การใช้ งาน
15) วัสดุ อุปกรณ์/ภาชนะที่ใช้ ในการตัดแต่งอาหารทุกชนิด ต้ องทาด้ วยวัสดุที่ไม่ทา
ปฏิ กิริยากับอาหาร สภาพดี สะอาด แยกใช้ ระหว่างเนือ้ สัตว์ ดิบ เนือ้ สัตว์ สุก ผัก ผลไม้ ต้ องล้ างทา
ความสะอาดทุกครัง้ ก่อน/หลัง การใช้ งาน ต้ องเก็บให้ ถูกสุขลักษณะ และเครื่ องบด/หัน่ มีการป้องกัน
อันตรายขณะใช้ งาน
16) อ่างล้ างอาหาร/อ่างล้ างภาชนะอุปกรณ์ ต้ องทาด้ วยสแตนเลสหรื อวัสดุที่ไม่ทา
ปฏิกิริยากับอาหาร สภาพดี สะอาด และสามารถระบายนา้ ได้ ดี สูงจากพื ้นอย่างน้ อย 60 เซนติเมตร
ก๊ อกน ้ามีสภาพดี ต้ องแยกระหว่างอ่างล้ างอาหารประเภทเนื ้อสัตว์ดบิ อ่างล้ างผักผลไม้ สด และอ่างล้ าง
ภาชนะอุปกรณ์ ต้ องล้ างทาความสะอาดทุกครัง้ ก่อนและหลังใช้ งาน
17) อ่างล้ างมือ มีสภาพดี สะอาด มีน ้าใช้ และระบายน ้าได้ ดี ก๊ อกน ้ามีสภาพดี เปิ ด
ปิ ดโดยไม่ใช้ มือสัมผัส มีสบูเ่ หลวหรื อสบูผ่ สมน ้ายาฆ่าเชื ้อโรค และกระดาษเช็ดมือ หรื ออุปกรณ์ที่ทาให้
มือแห้ ง มีถงั รองรับมูลฝอยที่ถกู สุขลักษณะ

18) ห้ องน า้ ห้ องส้ วม มี สภาพดี สะอาด มี อ่ างล้ า งมื อที่ ใช้ ก ารได้ ดี และมี สบู่ใ ช้
ตลอดเวลา
(2) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการป้องกันมิให้ เกิดเหตุราคาญและการป้องกันโรคติดต่อ
1) ระบบระบายน ้าทิ ้งต้ องมีสภาพดี มีตะแกรงดักเศษอาหาร รางหรื อท่อระบายน ้า
ไม่มีการอุดตัน ไม่มีน ้าขัง
2) บ่อดักไขมันใช้ การได้ ดี มีการตักไขมัน และทาความสะอาดเป็ นประจา
3) มีการแยกประเภทมูลฝอย และมีป้ายชี ้บ่งชัดเจน
4) ถังรองรับมูลฝอยต้ องมีสภาพดี ไม่รั่วซึม มีฝาปิ ด และต้ องใช้ ถงุ พลาสติกรองรับ
ด้ านในถัง
5) มีรถเข็นมูลฝอยเฉพาะ
6) มีระบบการควบคุม ป้องกัน และกาจัดสัตว์ แมลงนาโรคอย่างมีประสิทธิภาพ
(3) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้จาหน่ายอาหาร ผู้สมั ผัสอาหารและ
ผู้ให้ บริการ
1) ผู้สมั ผัสอาหารต้ องสวมผ้ ากันเปื อ้ น และหมวกคลุมผมตลอดเวลาที่ปฏิบตั งิ าน
2) ผู้สมั ผัสอาหารต้ องล้ างมือด้ วยน ้า และสบูท่ กุ ครัง้ ก่อนปฏิบตั งิ าน ภายหลังการใช้
ห้ องน ้า ห้ องส้ วม และภายหลังสัมผัสสิ่งสกปรก
3) ผู้สมั ผัสอาหารต้ องมีสขุ วิทยาส่วนบุคคลที่ดีขณะปฏิบตั งิ าน
4) ผู้สมั ผัสอาหารใช้ วสั ดุอปุ กรณ์ช่วยในการหยิบจับอาหารปรุงสุก เช่น ที่คีบ ที่ตกั
หรื อถุงมือ เป็ นต้ น ไม่ใช้ มือหยิบจับอาหารโดยตรง
5) ผู้สมั ผัสอาหารถ้ ามีแผลที่มือ ต้ องปิ ดพาสเตอร์ กนั น ้าให้ เรี ยบร้ อยและต้ องใช้ ถงุ มือ
ในขณะปฏิบตั งิ าน
6) ผู้สมั ผัสอาหารต้ องผ่านการตรวจสุขภาพ และมีใบรับรองการตรวจสุขภาพอย่าง
น้ อยปี ละ 1 ครัง้ และต้ องมีสขุ ภาพที่แข็งแรง ไม่เป็ นโรคติดต่อระบบทางเดินอาหารหรื อระบบทางเดิน
หายใจ หรื อพาหะนาเชื ้อโรคอื่น ๆ ผู้สมั ผัสอาหารแผนกอาหารที่เข้ างานใหม่ ต้ องตรวจสุขภาพ และทา
rectal swab
7) ผู้สมั ผัสอาหารต้ องผ่านการฝึ กอบรมจากผู้เชี่ยวชาญหรื อผู้ที่ได้ รับการฝึ กอบรม
เรื่ องการปฏิบตั ิเพื่อให้ อาหารปลอดภัย และได้ รับการฝึ กอบรมสม่าเสมอเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ
ให้ ดีขึ ้น

(4) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการจาหน่าย การเตรี ยม ตัดแต่ง
ปรุง บรรจุหีบห่อ เก็บรักษาหรื อสะสมอาหาร
1) อาหารสดต้ องนาเข้ าเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสม โดยเร็วที่สดุ ภายใน 30 นาที
หลังจากรับสินค้ า
2) อาหาร/สินค้ าที่รับมาจาหน่ายต้ องได้ รับมาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย สามารถ
ระบุแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้ หรื อได้ รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กรต่างๆ
3) อาหารเนือ้ สัตว์ดิบ/ปลา/อาหารทะเลและผลิตภัณฑ์จากเนือ้ สัตว์ นม และ
ผลิตภัณฑ์พลาสเจอร์ ไรส์ อาหารพร้ อมปรุง ต้ องเก็บที่อณ
ุ หภูมิต่ากว่า 5 องศาเซลเซียล
4) อาหารแช่แข็ง เก็บในตู้/ห้ องแช่แข็ง อุณหภูมิต่ากว่า – 18 องศาเซลเซียล
5) ผัก ผลไม้ ต้ องเก็บที่อณ
ุ หภูมิที่เหมาะสมกับการรักษาคุณภาพ
6) อาหารแห้ ง และอาหารในภาชนะปิ ดสนิท เก็บในอุณหภูมิห้อง
7) อาหารดิบ/วัตถุดิบ ทุกชนิด ต้ องล้ างให้ สะอาด ก่อนและหลังการตัดแต่ง และ
ต้ องบรรจุในภาชนะหรื อหีบห่อที่ทาด้ วยวัสดุที่ไม่เป็ นพิษ สะอาด หลังจากตัดแต่งและบรรจุ แล้ วต้ องเก็บ
เข้ าตู้เย็นทันที
8) การวางจาหน่ายอาหาร ต้ องแยกตามประเภท ตามความเหมาะสมกับชนิด
ของอาหาร
9) พื ้น ผนัง เพดานบริเวณที่วางจาหน่ายอาหารต้ องทาด้ วยวัสดุเรี ยบสภาพดี สะอาด
10) บริเวณที่วางจาหน่ายอาหารต้ องมีแสงสว่างที่เพียงพอ และมีการระบายอากาศที่ดี
11) ชัน้ หรื อโต๊ ะที่ วางอาหาร ทาด้ วยวัสดุที่ไ ม่ทาปฏิกิริยากับอาหาร ผิวเรี ยบ
มีสภาพดี สะอาด
12) ต้ องมีการทาความสะอาดบริเวณที่วางสินค้ า และพื ้นโดยรอบ
13) การวางจาหน่ายอาหาร ต้ องแยกชันวางให้
้
ห่างจากสินค้ าประเภทสารเคมีที่เป็ นพิษ
14) ไม่วางจาหน่ายอาหารที่บรรจุในภาชนะที่ชารุด เสียหาย หมดอายุ หรื อมีลกั ษณะ
ที่ผิดปกติ
15) ต้ องทาความสะอาดโต๊ ะ/เคาน์เตอร์ /กระบะใส่อาหารทุกวันหรื อทุกครัง้ ที่พบการ
หก/รั่ว ของเนื ้อสัตว์หรื อน ้าจากเนื ้อสัตว์
16) อาหารดิบที่บรรจุในภาชนะปิ ดมิดชิด ต้ องไม่ฉี กขาดหรื อรั่ วซึม วางอย่างมี
ระเบียบ เป็ นสัดส่วน ไม่วางแน่นจนเกินไป
17) อาหารทุกชนิดต้ องมีฉลาก แสดงชื่อ ชนิดอาหาร วันที่ผลิต/บรรจุ วันหมดอายุ
และสถานที่ผลิต/บรรจุ

18) ปลาและอาหารทะเลดิบทุกชนิดต้ องวางจาหน่าย โดยแช่บน/ในน ้าแข็ง/น ้าผสม
น ้าแข็ง หรื อในตู้แช่เย็น/แช่แข็ง
19) สัตว์น ้าที่มีชีวิต ต้ องวางจาหน่ายแยกเป็ นสัดส่วนในภาชนะที่ไม่รั่วซึม สะอาด
20) เนื ้อปลาที่ชาแหละ ต้ องวางจาหน่ายในภาชนะหรื อวัสดุอื่นที่ทาความเย็นได้ ดี ไม่
วางเนื ้อปลาซ้ อนกันเกินกว่า 1 ชัน้ และต้ องวางภาชนะบนน ้าแข็ง
21) อาหารสดประเภทเนื ้อสัตว์ ปลา อาหารทะเล และผลิตภัณฑ์ต้องวางจาหน่าย
แยกจากอาหารที่ปรุงสุกแล้ ว
22) อาหารพร้ อมปรุงต้ องแยกส่วนประกอบของเนื ้อสัตว์ดบิ ปลาและอาหารทะเลดิบ
บรรจุในภาชนะเฉพาะ เช่น ถุงพลาสติก เป็ นต้ น แล้ วจึงบรรจุรวมกับส่วนประกอบอื่นในภาชนะรวม
เดียวกัน
23) ไข่ดบิ (ในกรณีที่วางจาหน่ายรวมกับอาหารประเภทอื่น) ต้ องบรรจุในภาชนะ
กระดาษหรื อพลาสติก หากพบว่ามีการแตกชารุดของไข่ ต้ องเก็บออกทันที และทาความสะอาดชัน้ ที่วาง
จาหน่าย
24) อาหารสัตว์เลี ้ยงชนิดแช่แข็ง ต้ องบรรจุปิดสนิทและมีป้าย/เครื่ องหมายแสดงว่า
เป็ นอาหารสัตว์เลี ้ยง มีต้ แู ช่แยกเฉพาะจากอาหารสาหรับคนบริ โภค
25) ต้ องจัดให้ มีคาเตือนสาหรับผู้บริโภค เพื่อป้องกันการหยิบจับอาหารที่ไม่ได้ บรรจุ
ในถุง/กล่องด้ วยมือ วางไว้ ในบริเวณที่เห็นได้ ชดั เจน และจัดให้ มีพนักงานดูแลรับผิดชอบในการจาหน่าย
และช่วยเหลือลูกค้ า
26) การจาหน่ายสลัดผัก ผลไม้ ต้องแยกบรรจุตามประเภทไม่ปะปนกันในตู้ที่รักษา
อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส หากใช้ น ้าแข็งต้ องฝั งภาชนะบรรจุในน ้าแข็งให้ ลกึ เกินกว่าครึ่งหนึง่ ของความ
สูงของภาชนะบรรจุ
27) ไม่วางจาหน่ายอาหารชนิดอื่นที่ไม่ใช่สว่ นประกอบของสลัดผักในบริเวณที่จาหน่าย
สลัดผัก
28) น า้ สลั ด ที่ ไ ม่ บ รรจุ ใ นภาชนะปิ ดสนิ ท ต้ องวางจ าหน่ า ยที่ อุ ณ หภู มิ ต่ า กว่ า
5 องศาเซลเซียส
29) ต้ องจัดให้ มีภาชนะอุปกรณ์ที่ทาจากวัสดุที่ไม่ทาปฏิกิริยากับอาหาร และมีจานวน
เพียงพอในการหยิบจับ /ตัก/บรรจุอาหารส าหรับผู้บริ โภค และมี การล้ างทาความสะอาดอย่างน้ อยทุก
4 ชัว่ โมง
30) ต้ องจัดให้ มีคาเตือนสาหรับผู้บริโภค "ห้ ามหยิบจับอาหารด้ วยมือ" วางไว้ ในบริเวณ
ที่เห็นได้ ชดั เจน

31) การเติมอาหาร ต้ องเปลี่ยนภาชนะใหม่ ไม่นาอาหารมาเติมในภาชนะบรรจุเดิม
32) อาหารปรุ งสาเร็ จพร้ อมบริ โภค ต้ องมีการปกปิ ดขณะวางจาหน่ายในอุณหภูมิ ที่
เหมาะสมกับอาหารแต่ล ะชนิด อาหารบริ โภคเย็นต้ องเก็ บที่ อุณหภูมิต่ากว่า 5 องศาเซลเซียส อาหาร
บริโภคร้ อนต้ องอุน่ ให้ ร้อนที่อณ
ุ หภูมิจดุ กึ่งกลางสูงกว่า 74 องศาเซลเซียส นานกว่า 2 นาที ทุก 4 ชัว่ โมง
33) ภาชนะบรรจุอาหารต้ องสะอาด ได้ มาตรฐานสาหรับใช้ บรรจุอาหารเท่านัน้
34) อาหารปรุงสาเร็จพร้ อมบริโภคจะต้ องปรุงจาหน่ายวันต่อวัน
35) วางจาหน่ายผัก ผลไม้ แยกตามประเภทไม่ปะปนกัน สูงจากพื ้นอย่างน้ อย 60 ซ.ม.
ไม่วางจาหน่ายผัก ผลไม้ ที่เน่าเสีย ขึ ้นรา
36) น ้าแข็งที่ใช้ แช่อาหารต้ องสะอาด คุณภาพเทียบเท่าน ้าแข็งสาหรับบริ โภค
37) ในกรณีที่จดั น ้าดื่มไว้ บริการ ต้ องเป็ นน ้าดื่มที่สะอาด ภาชนะที่ใช้ ดื่มต้ องเป็ นแบบ
ใช้ ครัง้ เดียว
(5) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ น ้าใช้ และของใช้ อื่นๆ
1) โต๊ ะ/เคาน์เตอร์ /ตู้/กระบะใส่อาหาร และภาชนะบรรจุอาหาร ต้ องทาด้ วยวัสดุที่ไม่
ทาปฏิกิริยากับอาหาร ผิวเรี ยบ ไม่ดดู ซึมน ้า มีสภาพดี สะอาด อยูส่ งู จากพื ้นอย่างน้ อย 60 ซ.ม.
2) โต๊ ะ/เคาน์เตอร์ จาหน่ายสลัดต้ องสูงจากพื ้นอย่างน้ อย 60 ซ.ม. และ มีอปุ กรณ์
ป้องกันการปนเปื อ้ นน ้าลาย(Sneeze guard) โดยให้ มีชอ่ งว่างจากขอบอุปกรณ์ป้องกันการปนเปื อ้ น
น ้าลายถึงพื ้นเคาน์เตอร์ ไม่เกิน 30 ซ.ม.
3) ต้ องทาความสะอาดรถขนส่ง ตะกร้ า ภาชนะใส่อาหาร ด้ วยวิธีที่ถูกสุขลักษณะ
ทุกครัง้ ที่ใช้ ขนส่ง และมีการตรวจหาเชือ้ แบคทีเรี ยโดยวิธีการสวอปภาชนะที่ บรรจุอาหารและรถขนส่ง
อาหาร อย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง้
4) รถเข็นที่ใช้ ขนส่งอาหาร ต้ องไม่ใช้ ปะปนกับรถขนมูลฝอย
5) น ้าใช้ สาหรับล้ างอาหารและภาชนะอุปกรณ์ต้องสะอาด
6) ตู้แช่เย็น/ตู้แช่แข็ง/ห้ องแช่เย็น/ห้ องแช่แข็งที่ใช้ เก็บหรื อวางจาหน่ายอาหาร
6.1) โครงสร้ างภายในต้ องทาด้ วยวัสดุที่มีผิวเรี ยบ มีสภาพดี สะอาดสามารถ
ควบคุมอุณหภูมิให้ คงที่อยูใ่ นเกณฑ์ที่กาหนดได้
6.2) ไม่มีน ้าแข็งเกาะหนาเกินกว่า 7 นิ ้ว
6.3) กรณีเป็ นห้ องเย็น พื ้นต้ องไม่มีน ้าเฉอะแฉะ สะอาด และไม่วางอาหารบนพื ้น
6.4) ประตูและขอบยางห้ องเย็น/ตู้เย็น/ตู้แช่แข็งมีสภาพดี สะอาด
6.5) มีการติดตังเทอร์
้
โมมิเตอร์ ในบริ เวณที่ สามารถอ่านอุณหภูมิได้ ตลอดเวลา
จากภายนอก

6.6) มีการตรวจวัดอุณหภูมิอย่างสม่าเสมอ อย่างน้ อยทุก 2 ชัว่ โมง และมีตาราง
บันทึกอุณหภูมิที่สามารถตรวจสอบได้
7) อุณหภูมิของตู้เย็น สาหรับวางจาหน่ายอาหารชนิดต่าง ๆ
7.1) ตู้ จ าหน่ า ยอาหารเนื อ้ สั ต ว์ ดิ บ และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต้ องมี อุ ณ หภู มิ ต่ า กว่ า
5 องศาเซลเซียส
7.2) ตู้จาหน่ายนมและผลิตภัณฑ์ และเครื่ องดื่มที่ผ่านการฆ่าเชื ้อโรคด้ วยระบบ
พลาสเจอร์ ไรส์ ต้ องมีอณ
ุ หภูมิต่ากว่า 5 องศาเซลเซียส
7.3) ตู้จาหน่ายอาหารพร้ อมปรุง ต้ องมีอณ
ุ หภูมิต่ากว่า 7 องศาเซลเซียส
7.4) ตู้จาหน่ายผัก ผลไม้ ต้ องมีอณ
ุ หภูมิเท่ากับหรื อต่ากว่า 10 องศาเซลเซียส
7.5) ตู้แ ช่แข็ ง ส าหรั บไอศกรี ม และอาหารแช่แข็ ง อื่ น ๆ ต้ องมี อุณหภูมิ ต่า กว่า
–18 องศาเซลเซียส
8) ภาชนะอุปกรณ์ ที่สัม ผัสกับอาหาร ต้ องทาด้ วยสแตนเลสหรื อ วัสดุอื่นที่ ไ ม่ท า
ปฏิกิริยากับอาหาร สภาพดี ไม่ดดู ซึมน ้า สะอาด ต้ องแยกใช้ ระหว่างอาหารดิบ และอาหารสุก และต้ อง
ล้ างทาความสะอาดระหว่างใช้ งาน หรื อก่อนและหลังการปฏิบตั งิ านทุกวัน
9) มีอา่ งล้ างมือสาหรับผู้บริโภค พร้ อมสบู่ กระดาษเช็ดมือและถังรองรับมูลฝอย ใน
บริเวณที่ผ้ บู ริโภคเลือกซื ้ออาหารได้ เอง
10) บริ เวณสถานที่ผลิตและจาหน่ายขนบอบ (Bakery) ที่เข้ าข่ายโรงงานต้ องได้
มาตรฐาน GMP ของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และต้ องจัดให้ มีภาชนะ
อุป กรณ์ ที่ ส ะอาด และเพี ย งพอในการหยิ บ จับ อาหารส าหรั บ ผู้บ ริ โภค และมี ก ารล้ า งอย่า งน้ อ ยทุก
4 ชัว่ โมง
หมวด 3
ใบอนุญาต
ข้ อ 9 ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตจัดตังสถานที
้
่จาหน่ายอาหารหรื อสถานที่สะสม
อาหารจะต้ องยื่ นค าขอรั บ ใบอนุญ าตตามแบบที่ กาหนดไว้ ท้ า ยเทศบัญ ญัติ นี ้ พร้ อมกับเอกสารและ
หลักฐานดังต่อไปนี ้
(1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
(2) สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้ วยควบคุมอาคาร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง
ตามที่เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นประกาศกาหนดสาหรับกรณีการขอจัดตังสถานที
้
่จาหน่ายอาหารหรื อสถานที่
สะสมอาหารในอาคาร

ข้ อ 10 เมื่อได้ รับคาขอรับใบอนุญาตหรื อคาขอต่ออายุใบอนุญาตให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
ตรวจความถูกต้ องและความสมบูรณ์ของคาขอ ถ้ าปรากฏว่าคาขอดังกล่าวไม่ถกู ต้ องหรื อไม่สมบูรณ์ตาม
หลัก เกณฑ์ วิ ธี ก าร หรื อ เงื่ อ นไขที่ ก าหนดไว้ ใ นเทศบัญ ญัติ นี ้ ให้ เ จ้ า พนัก งานท้ อ งถิ่ น รวบรวมความ
ไม่ถูก ต้ อ งหรื อ ความไม่ส มบูร ณ์ นัน้ ทัง้ หมด และแจ้ ง ให้ ผ้ ูข ออนุญ าตแก้ ไ ขให้ ถูก ต้ องและสมบูร ณ์ ใ น
คราวเดียวกัน และในกรณีจาเป็ นที่จะต้ องส่งคืนคาขอแก่ผ้ ขู ออนุญาต ก็ให้ ส่งคืนคาขอพร้ อมทังแจ้
้ งความ
ไม่ถกู ต้ องหรื อความไม่สมบูรณ์ให้ ทราบภายในสิบห้ าวันนับแต่วนั ได้ รับคาขอ
เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นต้ องออกใบอนุญาตหรื อมีหนังสือแจ้ งคาสั่งไม่อนุญาตพร้ อมด้ วย
เหตุผลให้ ผ้ ขู ออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วนั ได้ รับคาขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้ องหรื อครบถ้ วน
ตามที่กาหนดในเทศบัญญัตนิ ี ้
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็ นที่เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรื อยังไม่อาจมีคาสัง่
ไม่อนุญาตได้ ภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ ขยายเวลาออกไปได้ อีกไม่เกินสองครัง้ ครัง้ ละไม่เกิน
สิบห้ าวัน แต่ต้องมี หนังสื อแจ้ งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็ นแต่ละครั ง้ ให้ ผ้ ูขออนุญาตทราบก่อนสิน้
กาหนดเวลาตามวรรคสองหรื อตามที่ได้ ขยายเวลาไว้ แล้ วนัน้ แล้ วแต่กรณี
ข้ อ 11 ผู้ได้ รับอนุญาตต้ องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้ าวันนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือแจ้ ง
การอนุญาตจากเจ้ าพนักงานท้ องถิ่น หากไม่มารับภายในกาหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอนั สมควรให้
ถือว่าสละสิทธิ์
ข้ อ 12 บรรดาใบอนุญาตที่ ออกให้ ตามเทศบัญ ญัติ นีใ้ ห้ มี อายุห นึ่ง ปี นับแต่วันที่ อ อก
ใบอนุญาต และให้ ใช้ ได้ เพียงในเขตอานาจของเทศบาลตาบลเท่านัน้
การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้ องยื่นคาขอก่อนใบอนุญาตสิ ้นอายุไม่เกิน 30 วัน เมื่อได้ ยื่น
คาขอพร้ อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้ วให้ ประกอบกิ จการต่อไปได้ จนกว่าเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นจะสัง่ ไม่ต่อ
อายุใบอนุญาต
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ ตอ่ อายุใบอนุญาตให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ตามข้ อ 9 และข้ อ 10 โดยอนุโลม
ข้ อ 13 ผู้ได้ รับใบอนุญาตต้ องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กาหนดไว้
ท้ ายเทศบัญ ญัติ นีใ้ นวันที่ ม ารั บ ใบอนุญาตส าหรั บกรณี ที่ เป็ นการขอรั บ ใบอนุญาตครั ง้ แรก หรื อก่อ น
ใบอนุญาตสิ ้นอายุสาหรับกรณีที่เป็ นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยงั ดาเนินกิจการนัน้ ถ้ ามิได้
เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กาหนด ให้ ชาระค่าปรับเพิ่มขึ ้นอีกร้ อยละยี่สิบของจานวนค่าธรรมเนียมที่
ค้ างชาระเว้ นแต่ผ้ ไู ด้ รับใบอนุญาตจะได้ บอกเลิกการดาเนินกิจการนันก่
้ อนถึงกาหนดการเสียค่าธรรมเนียม
ครัง้ ต่อไป

ในกรณีที่ผ้ มู ีหน้ าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้ างชาระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน
เกินกว่าสองครัง้ ให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นมีอานาจสั่งให้ ผ้ ูนนั ้ หยุดการดาเนินกิจการไว้ จนกว่าจะได้ เสี ย
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจานวน
ข้ อ 14 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ให้ เป็ นรายได้ ของเทศบาลตาบล
ข้ อ 15 ผู้ได้ รับใบอนุญาตต้ องแสดงใบอนุญาตไว้ โดยเปิ ดเผยและเห็นได้ ง่าย ณ สถานที่
ดาเนินกิจการตลอดเวลาที่ดาเนินกิจการ
ข้ อ 16 ในกรณี ที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาลาย หรื อชารุ ดในสาระที่ส าคัญ ให้ ผ้ ูได้ รับ
ใบอนุญาตยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้ าวันนับแต่วนั ที่ได้ ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลาย
หรื อชารุด ตามแบบที่กาหนดไว้ ท้ายเทศบัญญัตนิ ี ้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณี ใบอนุญาตสูญหาย ให้ ผ้ ูยื่นคาขอรั บใบแทนใบอนุญาตนาสาเนา
บันทึกการแจ้ งความต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่แห่งท้ องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่ อเจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
ประกอบด้ วย
(2) ในกรณีใบอนุญาตถูกทาลาย หรื อชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ ผ้ ยู ื่นคาขอรับใบ
แทนใบอนุญาตนาใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นประกอบด้ วย
ข้ อ 17 ในกรณี ที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี ้ ไม่ปฏิ บัติหรื อ ปฏิ บัติไ ม่
ถูกต้ องตามบทแห่งพระราชบัญญัติ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
หรื อเทศบัญญัตนิ ี ้ หรื อเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในใบอนุญาตในเรื่ องที่กาหนดไว้ เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่
ได้ รับใบอนุญาตตามเทศบัญ ญัตินี ้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นมีอานาจสั่งพั กใช้ ใบอนุญาตได้ ภายในเวลาที่
เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้ าวัน
ข้ อ 18 เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นมีอานาจออกคาสั่ง เพิกถอนใบอนุญาตเมื่ อปรากฏว่าผู้รับ
ใบอนุญาต
(1) ถูกสั่งพักใช้ ใบอนุญาตตังแต่
้ สองครัง้ ขึน้ ไปและมีเหตุที่จะต้ องถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญาตอีก
(2) ต้ อ งค าพิ พ ากษาถึ ง ที่ สุด ว่า ได้ ก ระท าความผิ ด ตามพระราชบัญ ญัติก าร
สาธารณสุข พ.ศ. 2535
(3) ไม่ปฏิบตั ิหรื อปฏิบตั ิไม่ถูกต้ องตามบทแห่ งพระราชบัญญัติ กฎกระทรวงที่
ออกตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรื อเทศบัญญัตินี ้ หรื อเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในใบอนุญาต
ในเรื่ องที่กาหนดไว้ เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้ รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี ้ และการไม่ปฏิบตั ิ

หรื อปฏิบตั ิไม่ถูกต้ องนัน้ ก่อให้ เกิดอันตรายอย่างร้ ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรื อมีผลกระทบต่อ
สภาวะความเป็ นอยูท่ ี่เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน
ข้ อ 19 คาสัง่ พักใช้ ใบอนุญาตและคาสัง่ เพิกถอนใบอนุญาต ให้ ทาเป็ นหนังสือแจ้ งให้ ผ้ รู ับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรื อผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคาสัง่ ดังกล่าว ให้ ส่งคาสัง่
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรื อให้ ปิดคาสัง่ นันไว้
้ ในที่เปิ ดเผยเห็นได้ ง่าย ณ ภูมิลาเนาหรื อสานักทาการงาน
ของผู้รับใบอนุญาต และให้ ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนันได้
้ รับทราบคาสัง่ แล้ วตังแต่
้ เวลาที่คาสัง่ ไปถึง หรื อวัน
ปิ ดคาสัง่ แล้ วแต่กรณี
ข้ อ 20 ผู้ถูกสัง่ เพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสาหรับการประกอบกิจการที่ถูก
เพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้ จนกว่าจะพ้ นกาหนดหนึง่ ปี นับแต่วนั ที่ถกู สัง่ เพิกถอนใบอนุญาต
หมวด 4
หนังสือรับรองการแจ้ ง
ข้ อ 21 ผู้ใดประสงค์จะแจ้ งเพื่อขอหนังสือรับรองการแจ้ ง ต่อเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นจะต้ อง
ดาเนินการตามแบบที่กาหนดไว้ ท้ายเทศบัญญัตนิ ี ้ พร้ อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี ้
(1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
(2) สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้ วยควบคุมอาคาร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง
ตามที่เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นประกาศกาหนดสาหรับกรณีการขอจัดตังสถานที
้
่จาหน่ายอาหารหรื อสถานที่
สะสมอาหารในอาคาร
ข้ อ 22 เมื่อเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นได้ รับแจ้ งให้ ออกใบรับแก่ผ้ แู จ้ งเพื่อใช้ เป็ นหลักฐานในการ
ประกอบกิจการตามที่แจ้ งได้ ชวั่ คราวในระหว่างเวลาที่เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นยังมิได้ ออกหนังสือรับรองการ
แจ้ ง
ให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นตรวจการแจ้ งให้ ถูกต้ องตามแบบที่กาหนดในเทศบัญญัตินี ้ตาม
ข้ อ 21 ถ้ าการแจ้ งเป็ นไปโดยถูกต้ องให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้ งให้ ผ้ แู จ้ งภายในเจ็ ด
วันทาการนับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ ง
ในใบรับแจ้ งหรื อหนังสือรับรองการแจ้ ง เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นจะกาหนดเงื่อนไขให้ ผ้ แู จ้ ง
หรื อผู้ได้ รับหนังสือรับรองการแจ้ งปฏิบตั เิ ป็ นการเฉพาะรายก็ได้
ในกรณี ที่การแจ้ งไม่ถูกต้ องหรื อไม่สมบูรณ์ ให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นแจ้ งให้ ผ้ ูแจ้ ง ทราบ
ภายในเจ็ดวันทาการนับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ ง ถ้ าผู้แจ้ งไม่ดาเนินการแก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายในเจ็ดวันทาการนับ
แต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งจากเจ้ าพนักงานท้ องถิ่น ให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นมีอานาจสัง่ ให้ การแจ้ งของผู้แจ้ งเป็ นอัน
สิ ้นผล แต่ถ้าผู้แจ้ งได้ ดาเนินการแก้ ไขภายในเวลาที่กาหนดแล้ ว ให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นออกหนังสือรับรอง

การแจ้ งให้ ผ้ แู จ้ งภายในเจ็ดวันทาการนับแต่วนั ที่ได้ รับการแจ้ งซึ่งมีรายละเอียดถูกต้ องตามแบบที่กาหนด
ในเทศบัญญัตนิ ี ้ตามข้ อ 21
ข้ อ 23 ผู้ได้ รับหนังสือรับรองการแจ้ งต้ องแสดงหนังสือรับรองการแจ้ งไว้ โดยเปิ ดเผยและ
เห็นได้ ง่าย ณ สถานที่ดาเนินกิจการตลอดเวลาที่ดาเนินกิจการ
ข้ อ 24 ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจ้ งสูญหาย ถูกทาลาย หรื อชารุดในสาระที่สาคัญ ให้
ผู้ได้ รับหนังสือรับรองการแจ้ งยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ งภายในสิบห้ าวันนับแต่วนั ที่ได้ ทราบถึง
การสูญหาย ถูกทาลาย หรื อชารุด ตามแบบที่กาหนดไว้ ข้อเทศบัญญัตนิ ี ้
การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ งให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้ งสูญหาย ให้ ผ้ ยู ื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรอง
การแจ้ งนาสาเนาบันทึกการแจ้ งความต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่แห่งท้ องที่ที่หนังสือรับรองการแจ้ งสูญหายมา
แสดงต่อเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นประกอบด้ วย
(2) ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้ งถูกทาลาย หรื อชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ ผ้ ยู ื่น
ขอรั บใบแทนหนัง สือรั บรองการแจ้ งนาใบอนุญาตเดิมเท่าที่ เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้ าพนักงานท้ องถิ่ น
ประกอบด้ วย
ข้ อ 25 เมื่อผู้แจ้ งตามเทศบัญญัตนิ ี ้ประสงค์จะเลิกกิจการหรื อโอนการดาเนินกิจการให้ แก่
บุคคลอื่นให้ แจ้ งให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นทราบด้ วย
ข้ อ 26 ในกรณีที่ผ้ ดู าเนินกิจการใดดาเนินกิจการตามที่ระบุไว้ ในเทศบัญญัตินี ้ โดยมิได้
แจ้ งต่อเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นตามเทศบาลตาบลนี ้ และเคยได้ รับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 เพราะเหตุที่ฝ่าฝื นดาเนินกิจการโดยมิได้ แจ้ งต่อเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นมาแล้ วครัง้ หนึ่ง ยังฝ่ าฝื น
ดาเนิ นกิ จ การโดยมิ ไ ด้ แ จ้ ง ต่อเจ้ า พนัก งานท้ องถิ่ นต่อไป ให้ เ จ้ า พนักงานท้ องถิ่ น มี อ านาจสั่ง ให้ ผ้ ูนัน้
หยุดดาเนินกิจการไว้ จนกว่าจะได้ ดาเนินการแจ้ งต่อเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นตามเทศบัญญัตินี ้ ถ้ ายังฝ่ าฝื นอีก
ให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นมีอานาจสัง่ ห้ ามการดาเนินกิจการนันไว้
้ ตามเวลาที่กาหนดซึง่ ต้ องไม่เกินสองปี ก็ได้
ข้ อ 27 การแจ้ งของเจ้ าพนักงานท้ องถิ่ นและคาสั่ง ของเจ้ าพนักงานท้ องถิ่ นให้ ทาเป็ น
หนังสือแจ้ งให้ ผ้ แู จ้ งหรื อผู้ดาเนินการทราบ ในกรณีที่ไม่พบตัวหรื อไม่ยอมรับหนังสือให้ ส่งหนังสือการแจ้ ง
หรื อคาสัง่ โดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรื อปิ ดหนังสือนันไว้
้ ในที่เปิ ดเผยเห็นได้ ง่าย ณ ภูมิลาเนาหรื อสานักทา
การงานของผู้ที่ต้องรับหนังสือและให้ ถือว่าผู้นนได้
ั ้ ทราบหนังสือดังกล่าวแล้ วตังแต่
้ เวลาที่หนังสือไปถึงหรื อ
วันปิ ดหนังสือ แล้ วแต่กรณี
ข้ อ 28 ให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นมีอานาจแต่งตังข้
้ าราชการหรื อพนักงานส่วนท้ องถิ่นเพื่อให้
ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ในเขตอานาจของ
เทศบาลตาบลในเรื่ องใดหรื อทุกเรื่ องก็ได้

ข้ อ 29 ผู้ใดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามเทศบัญญัตินี ้ต้ องระวางโทษตามที่กาหนดไว้ ในบท
กาหนดโทษแห่งพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ข้ อ 30 ให้ นายกเทศมนตรี ตาบลห้ วยกะปิ เป็ นผู้รักษาการให้ เป็ นไปตามเทศบัญญัตินี ้
และให้ มีอานาจออกระเบียบ ประกาศ หรื อคาสัง่ เพื่อปฏิบตั กิ ารให้ เป็ นไปตามเทศบัญญัตนิ ี ้
ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2553
(ลงชื่อ) นายอัมรินทร์ ตังประกอบ
้
( นายอัมรินทร์ ตังประกอบ
้
)
นายกเทศมนตรี ตาบลห้ วยกะปิ
เห็นชอบ
(ลงชื่อ)

นายเสนีย์ จิตตเกษม
( นายเสนีย์ จิตตเกษม )
ผู้วา่ ราชการจังหวัดชลบุรี

บัญชีอัตราค่ าธรรมเนียมต่ อท้ ายเทศบัญญัตเิ ทศบาลตาบลห้ วยกะปิ
เรื่ อง สถานที่จาหน่ ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2553
ลาดับที่

รายการ

อัตราค่ าธรรมเนียม ( บาท )

หนังสือรับรองการแจ้ งการจัดตัง้ สถานที่จาหน่ ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
1.พื ้นที่ประกอบการไม่เกิน 10 ตารางเมตร
150
2.พื ้นที่ประกอบการเกิน 10 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
300
3.พื ้นที่ประกอบการเกิน 50 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
500
4.พื ้นที่ประกอบการเกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
800
ใบอนุญาตจัดตัง้ สถานที่จาหน่ าย อาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
1.พื ้นที่ประกอบการเกิน 200 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 800 ตารางเมตร
2.พื ้นที่ประกอบการเกิน 800 ตารางเมตรขึ ้นไป

2,000
3,000

แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่ ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการ..................................................................................
คาขอเลขที่......./...........
(เจ้ าหน้ าทีก่ รอก)

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

1. ข้าพเจ้า.................................................................... อายุ...............ปี สัญชาติ..................................................
โดย..........................................................................................ผู ้มี อ านาจลงนามแทนนิ ติ บุ ค คลปรากฏ ตาม
..................................................................................................................................................ที่อยูเ่ ลขที่...........................
หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.......................................ถนน......................................แขวง/ตาบล...........................................
เขต/อาเภอ.......................................จังหวัด........................................หมายเลขโทรศัพท์............... ......................ผูข้ อ
อนุญาต
2. พร้อมคาขอนี้ขา้ พเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้วดังนี้
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาใบอนุ ญาตตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร และกฎหมายอื่นที่ เกี่ ยวข้องตามที่ เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นประกาศกาหนดสาหรับกรณี การขอจัดตั้งตลาดประเภทที่ 1
แผนผังการจัดพื้นที่การจาหน่ายตามหมวดหมู่สินค้า
ใบมอบอานาจ(ในกรณี ที่มีการมอบอานาจ)
สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนเป็ นนิ ติบุคคลหลักฐานที่แสดงการเป็ นผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิ ติ
บุคคล
เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกาหนด คือ
1).......................................................................
2)..............................................................
ขอรับรองว่าข้อความในคาขอนี้เป็ นความจริ งทุกประการ

(ลงชื่อ) .............................................. ผูข้ ออนุญาต
(..............................................)

ส่ วนของเจ้ าหน้ าที่
ใบรับคาขอรับใบอนุญาต/ต่ ออายุใบอนุญาต
เลขที่............................ได้รับเรื่ องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..............
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน
ครบ
ไม่ครบ คือ
1)..............................................................
2)..............................................................
3)..............................................................
(ลงชื่อ) ...........................................
(.......................................)
ตาแหน่ง...........................................

ส่ วนของผู้ขอรับใบอนุญาต
ใบรับคาขอรับใบอนุญาต/ต่ ออายุใบอนุญาต
เลขที่..........................ได้รับเรื่ องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..............
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน
ครบ
ไม่ครบ คือ
1)..............................................................
2)..............................................................
3)..............................................................
ดังนั้น กรุ ณานาเอกสารหลักฐานที่ยงั ไม่ครบทั้งหมดมายืน่ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน..........วันนับตั้งแต่วนั นี้เป็ นต้นไป
(ลงชื่อ) ...........................................
(.......................................)
ตาแหน่ง...........................................

ที่......./............

สานักงาน.................................................
วันที่........เดือน...........................พ.ศ. ....

เรื่ อง

ขอให้แก้ไขความไม่ถูกต้องหรื อไม่สมบูรณ์ของคาขอรับใบอนุญาต/คาขอต่ออายุใบอนุญาต
การประกอบกิจการ

เรี ยน ..............................................................................
ตามที่ท่านได้ยนื่ คาขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อประกอบกิจการ................
...........................……………….. เมื่อวันที่……………………….. นั้น
เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจคาขอของท่านแล้วพบว่าคาขอไม่ถูกต้องหรื อไม่สมบูรณ์ดงั นี้
1) …………………………………………………………………..
2) …………………………………………………………………..
3) …………………………………………………………………..
4) …………………………………………………………………..
5) …………………………………………………………………..
จึ งขอแจ้งให้ท่ านทราบเพื่อ ดาเนิ น การแก้ไขให้ถูกต้องภายใน…………..วันนับ แต่วนั ที่ ได้รับ หนังสื อ นี้ หากท่ านไม่
ดาเนิ นการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาดังกล่าว จะถือว่าท่านไม่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการนี้ และจะไม่
พิจารณาคาขอของท่านพร้อมทั้งส่งคืนเอกสารทั้งหมดให้แก่ท่านต่อไป
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดดาเนินการต่อไปด้วย
ขอแสดงความนับถือ
...................................
(.................................)
ตาแหน่ง.............................................
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ส่วนราชการ..........................
เบอร์โทรศัพท์.........................
E-mail…………......................

ที่ .........................

สานักงาน.....................................................
วันที่.........เดือน........................... พ.ศ. ........

เรื่ อง

คาแนะนาให้แก้ไขปรับปรุ งสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ

เรี ยน

.............................................................................

อ้างถึง ใบรับคาขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. ..........
ตามที่ท่านได้ยนื่ คาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ............................................และราชการ
ส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับคาขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตไว้ตามที่อา้ งถึง นั้น
เนื่ องจากเจ้าพนักงานได้ตรวจสภาพด้านสุ ขลักษณะของสถานที่ เครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ ระบบกาจัดหรื อบาบัด
ของเสี ยและอื่นๆ ของสถานที่ประกอบกิจการของท่านแล้วพบว่ายังไม่ครบถ้วนถูกต้องตามที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดของ
ท้องถิ่น ดังนี้
1) ..........................................................................
2) ..........................................................................
3) ..........................................................................
4) ..........................................................................
ฉะนั้น จึงขอให้ท่านแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์เพื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะได้ดาเนิ นการพิจารณาการอนุญาต
ต่อไป
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดดาเนินการต่อไปด้วย
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)
(............................................)
ตาแหน่ง..............................................
เจ้ าพนักงาน...........................

ส่วนราชการ..........................
เบอร์โทรศัพท์.........................
E-mail…………......................

บันทึกข้ อความ
ส่ วนราชการ ...............................................................
โทร. ……………….
ที่ ........................
วันที่ .......เดือน........................... พ.ศ. .........
เรื่ อง

รายงานผลการตรวจสภาพของสถานที่ประกอบกิจการเพื่อประกอบการพิจารณาการอนุญาต

เรี ยน

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นได้รับคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ....................................................... และได้
ออกใบรับคาขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. .......... นั้น
จากการตรวจสภาพด้านสุ ขลักษณะของสถานที่ เครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ ระบบกาจัดหรื อบาบัดของเสี ยและอื่นๆ
ของสถานที่ประกอบกิจการดังกล่าวแล้วพบว่า
ครบถ้วนถูกต้องตามที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น
ไม่ครบ ดังนี้
1) ..........................................................................
2) ..........................................................................
3) ..........................................................................
ฉะนั้น จึงมีความเห็นว่า

ไม่สมควรอนุญาต
สมควรอนุญาต
สมควรอนุญาตโดยมีเงื่อนไขดังนี้
1) ............................................................
2) ............................................................
3) ............................................................

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)
(............................................)
ตาแหน่ง..............................................
เจ้าพนักงานสาธารณสุข/ผูซ้ ่ ึงได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ที่ .........................

สานักงาน..................................................
วันที่.........เดือน........................... พ.ศ. ........

เรื่ อง

แจ้งเหตุผลการไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ

เรี ยน

.............................................................................

อ้างถึง (1) ใบรับคาขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต เลขที่.................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. ........
(2) หนั ง สื อค าแนะน าให้ แ ก้ ไ ขปรั บ ปรุ งสภาพของสถานที่ ป ระกอบกิ จ การ ที่ . ................ ลว.
.........................................
ตามที่ ท่านได้ยื่นคาขอรับใบอนุ ญาต/ต่ออายุใบอนุ ญาตประกอบกิ จการ............................................และเจ้า
พนักงานได้มีคาแนะนาให้แก้ไขปรับปรุ งสภาพของสถานที่ประกอบกิจการไว้ตามที่อา้ งถึงนั้น จากการตรวจสอบปรากฏ
ว่าท่านไม่ปฏิบตั ิตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานดังกล่าวภายในเวลาที่กาหนดไว้ ดังนั้น ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมี
ความเห็นว่าไม่สามารถอนุญาตให้ท่านประกอบกิจการได้
ฉะนั้น ถ้าท่านเห็นว่าไม่ถูกต้องหรื อมีขอ้ โต้แย้งใด ๆ ขอให้ท่านแจ้งความเห็นพร้อมเอกสารหรื อหลักฐานที่เป็ น
ประโยชน์
หรื อสนับสนุนความเห็นของท่านแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน.........วันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งหนังสือนี้ โดยหากล่วงเลย
กาหนดเวลาดังกล่าวแล้วท่านไม่แจ้งความเห็นใด ๆ หรื อมีการแจ้งความเห็นแต่เจ้าพนักงานเห็นว่าไม่มีเหตุผลเพียงพอ เจ้า
พนักงานท้องถิ่นจะออกคาสัง่ ไม่อนุญาตประกอบกิจการแก่ท่านต่อไป
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดดาเนินการต่อไปด้วย จะเป็ นพระคุณ
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)
(............................................)
ตาแหน่ง..............................................
เจ้าพนักงาน...........................
ส่วนราชการ..........................
เบอร์โทรศัพท์.........................
E-mail…………......................

ที่ .........................

สานักงาน...............................................
...............................................................
วันที่.........เดือน........................... พ.ศ. ........

เรื่ อง

แจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ.............................................................................

เรี ยน

.............................................................................

อ้างถึง ใบรับคาขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. ..........
สิ่ งที่ส่งมาด้วย

1. ................................................................................................
2. .................................................................................................

ตามที่ ท่านได้ยื่นคาขอรั บใบอนุ ญาตประกอบกิ จการ.............................................................................และ
ราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับคาขออนุญาตไว้ตามที่อา้ งถึง นั้น
เนื่ อ งจากมี เ หตุ จ าเป็ นที่ เ จ้า พนั ก งานท้อ งถิ่ น ไม่ อ าจออกใบอนุ ญ าตหรื อยัง ไม่ อ าจมี ค าสั่ ง ไม่ อ นุ ญ าตได้
ภายในเวลา 30 วันนับแต่วนั ที่ได้รับคาขอดังกล่าวดังนี้
1.
...................................................................................
2.
...................................................................................
3.
...................................................................................
ดังนั้น จึงขอแจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตออกไปเป็ นเวลา 15 วันนับแต่วนั สิ้ นสุ ดเวลาข้างต้น และต้องขอ
อภัย มา ณ โอกาสนี้ดว้ ย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)
(.............................................)
ตาแหน่ง..............................................
เจ้าพนักงานท้องถิน่
ส่วนราชการ..........................
เบอร์โทรศัพท์.........................
E-mail…………......................

ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ..................................................................
เล่มที่..........เลขที่............./................
(1) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้........................................................................สัญชาติ...............................อยู่
บ้านเลขที่.................หมู่ที่........ตาบล.............................อาเภอ...........................จังหวัด...............................................
หมายเลขโทรศัพท์.....................................
ชื่อสถานประกอบกิจการ....................................................................................................................................
ประเภท................................................ ตั้งอยูเ่ ลขที่..............หมู่ที่........ตาบล................................อาเภอ...........................
จังหวัด......................................................หมายเลขโทรศัพท์.....................................
เสี ยค่าธรรมเนียมปี ละ...................บาท(................................................................) ตามใบเสร็ จรับเงินเล่มที่...........
เลขที่.................ลงวันที่............................................
(2) ผูร้ ับใบอนุญาตต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดในข้อกาหนดของท้องถิ่น
(3) หากปรากฏในภายหลังว่ าการประกอบกิจการที่ ได้ รับอนุญาตนีเ้ ป็ นการขัดต่ อกฎหมายอื่นที่ เกี่ยวข้ องโดยมิ
อาจแก้ ไขได้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นอาจพิจารณาให้ เพิกถอนการอนุญาตนีไ้ ด้
(4) ผูร้ ับใบอนุญาตต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ
4.1) .........................................................................................
4.2) .........................................................................................
(5) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่..........เดือน..................................พ.ศ. ............
(6) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวนั ที่.............เดือน..................................พ.ศ. .............
(ลงชื่อ)
(............................................)
ตาแหน่ง..............................................
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
คาเตือน (1) ผูร้ ับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิ ดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่
ประกอบกิจการ หากฝ่ าฝื นมีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท
(2) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปี ต่อไปต้องยืน่ คาขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
(มีตอ่ ด้ านหลัง)

(ด้านหลัง)
รายการต่ ออายุใบอนุญาตและเสียค่ าธรรมเนียม
วัน/เดือน/ปี
ที่ออกใบอนุญาต

วัน/เดือน/ปี
ที่สิ้นอายุใบอนุญาต

ใบเสร็จรับเงิน
เล่มที่

เลขที่

วัน/เดือน/ปี

(ลงชื่อ)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ที่ .........................

สานักงาน...............................................
….......................................................
วันที่.........เดือน........................... พ.ศ. ........

เรื่ อง

แจ้งการอนุญาตประกอบกิจการ......................................................................................................

เรี ยน

.............................................................................

อ้างถึง ใบรับคาขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. ..........
ตามที่ท่านได้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิ จการ..........................................................................................
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับคาขออนุญาตไว้ตามที่อา้ งถึง นั้น
บัดนี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่ นได้พิจารณาออกใบอนุ ญาตให้แก่ ท่านเรี ยบร้ อยแล้ว จึ งขอให้ท่านมาติ ดต่อขอรั บ
ใบอนุ ญาตภายใน........วันนับแต่วนั ได้รับหนังสื อนี้ ทั้งนี้ หากล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าวแล้วท่ านมิ ได้มาติดต่อขอรั บ
ใบอนุญาตโดยไม่มีเหตุหรื อข้อแก้ตวั อันสมควรจะถือว่าท่านสละสิ ทธิและถูกยกเลิกการอนุญาตครั้งนี้
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)
(............................................)
ตาแหน่ง..............................................
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ส่วนราชการ..........................
เบอร์โทรศัพท์.........................
E-mail…………......................

คาสัง่ ที่......./............

สานักงาน.................................................
วันที่........เดือน...........................พ.ศ. ....

เรื่ อง

คาสัง่ ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ

เรี ยน

..............................................................................

อ้างถึง (1) คาขอรับใบอนุญาต
ตามที่ท่านได้ยนื่ คาขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อประกอบกิจการ...................
.............................เมื่อวันที่………………………………นั้น
ปรากฏว่าท่านไม่สามารถดาเนิ นการให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของท้องถิ่น(สาเหตุสาคัญที่ มีผลให้ไม่
อาจจะออกใบอนุญาตได้) คือ
1) ………………………………………………………………………………………..
2) ………………………………………………………………………………………..
3) ………………………………………………………………………………………..
4) ………………………………………………………………………………………..
5) ………………………………………………………………………………………..
ฉะนั้น อาศัย อ านาจตามมาตรา 56 แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 ในฐานะ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีคาสัง่ ไม่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการให้แก่ท่าน
ทั้งนี้ หากท่านฝ่ าฝื นดาเนิ นกิ จการจะมี โทษ...........................................(แล้วแต่ประเภทกิ จการ) ตาม
มาตรา............. แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
อนึ่ ง หากท่ า นไม่ พ อใจค าสั่ง นี้ หรื อ เห็ น ว่า ไม่ ไ ด้รั บ ความเป็ นธรรม ท่ า นมี สิ ท ธิ อุ ท ธรณ์ ค าสั่ง ต่ อ
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงสาธารณสุขได้ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ทราบคาสัง่ นี้
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดดาเนินการตามคาสัง่ ข้างต้นด้วย
ขอแสดงความนับถือ
...................................
(.................................)
ตาแหน่ง.............................................
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ส่วนราชการ..........................
เบอร์โทรศัพท์.........................
E-mail…………......................

คาสัง่ ที่......./............

สานักงาน.................................................
วันที่........เดือน...........................พ.ศ. ....

เรื่ อง คาสัง่ ไม่อนุญาตให้ตอ่ อายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
เรี ยน ..............................................................................
ตามที่ท่านได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ประกอบกิจการ...........................................ตาม
ใบอนุญาตเลขที่..........ซึ่ งใบอนุญาตจะสิ้ นอายุในวันที่...................................... โดยท่านได้ยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นไว้แล้วเมื่อวันที่…………………………ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ นั้น
ปรากฏว่าท่านไม่สามารถดาเนิ นการให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของท้องถิ่น(สาเหตุสาคัญที่ มีผลให้ไม่
อาจจะอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตได้) คือ
1) ………………………………………………………………………………………..
2) ………………………………………………………………………………………..
3) ………………………………………………………………………………………..
4) ………………………………………………………………………………………..
5) ………………………………………………………………………………………..
ฉะนั้น อาศัย อ านาจตามมาตรา 56 แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 ในฐานะ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีคาสัง่ ไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการแก่ท่าน
ทั้งนี้หากท่านฝ่ าฝื นดาเนินกิจการจะมีโทษ..........................................................................................
ตามมาตรา............. แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
อนึ่ ง หากท่ า นไม่ พ อใจค าสั่ง นี้ หรื อ เห็ น ว่า ไม่ ไ ด้รั บ ความเป็ นธรรม ท่ า นมี สิ ท ธิ อุ ท ธรณ์ ค าสั่ง ต่ อ
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงสาธารณสุขได้ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ทราบคาสัง่ นี้
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดดาเนินการตามคาสัง่ ข้างต้นด้วย
ขอแสดงความนับถือ
...................................
(.................................)
ตาแหน่ง.............................................
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ส่วนราชการ..........................
เบอร์โทรศัพท์.........................
E-mail…………......................

แบบคาขอแจ้ ง
จัดตั้งสถานทีจ่ าหน่ ายอาหารหรือสถานทีส่ ะสมอาหาร
เขียนที่................................................................
วันที่..............เดือน.............................. พ.ศ. ..........
1. ข้าพเจ้า...................................................................... อายุ...............ปี สัญชาติ...........................
โดย................................................................................................................ผูม้ ีอานาจ ลงนามแทนนิ ติบุคคลปรากฏตาม
..................................................................................................................................................ที่อยูเ่ ลขที่...........................
หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.......................................ถนน......................................แขวง/ตาบล...........................................
เขต/อาเภอ........................................จังหวัด..........................................................
หมายเลขโทรศัพท์...............................................................ผูข้ อแจ้ง
2. ชื่อสถานประกอบกิจการ...................................................................................ประเภท
......................................
มีพ้นื ที่.............ตารางเมตร ตั้งอยูเ่ ลขที่.....................หมู่ที่........ตาบล..................................อาเภอ.........................................
จังหวัด..................................หมายเลขโทรศัพท์.....................................
3. พร้อมคาขอนี้ขา้ พเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้วดังนี้
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาใบอนุ ญาตตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร และกฎหมายอื่นที่ เกี่ ยวข้องตามที่ เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นประกาศกาหนดสาหรับกรณี การขอจัดตั้งตลาดประเภทที่ 1
แผนผังการจัดพื้นที่การจาหน่ายตามหมวดหมู่สินค้า
ใบมอบอานาจ(ในกรณี ที่มีการมอบอานาจ)
สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนเป็ นนิ ติบุคคลหลักฐานที่แสดงการเป็ นผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิ ติ
บุคคล
เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกาหนด คือ
1).......................................................................
2)..............................................................
ขอรับรองว่าข้อความในคาขอนี้เป็ นความจริ งทุกประการ
(ลงชื่อ) .............................................. ผูข้ อแจ้ง
(............................................)

ส่ วนของเจ้ าหน้ าที่
ใบรับแจ้ ง
ชื่อสถานประกอบกิจการ................................................................ประเภท...................................................มีพ้ืนที่.............
ตารางเมตร ตั้งอยูเ่ ลขที่..............หมู่ที่........ตาบล...............................อาเภอ...........................จังหวัด..................................
หมายเลขโทรศัพท์.....................................
เลขที่............................ได้รับเรื่ องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..............
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน
ครบ
ไม่ครบ ได้แก่ ..................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ...........................................
(.......................................)
ตาแหน่ง...........................................

ส่ วนของผู้แจ้ ง
ใบรับแจ้ ง
ชื่อสถานประกอบกิจการ................................................................ประเภท...................................................มีพ้ืนที่.............
ตารางเมตร ตั้งอยูเ่ ลขที่..............หมู่ที่........ตาบล...............................อาเภอ...........................จังหวัด..................................
หมายเลขโทรศัพท์.....................................
เลขที่..........................ได้รับเรื่ องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..............
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน
ครบ
ไม่ครบ ได้แก่ ..................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ...........................................
(.......................................)
ตาแหน่ง...........................................
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

หนังสือรับรองการแจ้ ง
จัดตัง้ สถานที่จาหน่ ายอาหารหรือสะสมอาหาร
เล่มที่..........เลขที่............./................
(1) เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสื อรับรองการแจ้งให้.............................................................สัญชาติ
.......................อยูบ่ า้ นเลขที่..............หมู่ที่........ตาบล.............................อาเภอ.................................จังหวัด
...............................................หมายเลขโทรศัพท์.....................................
ชื่อสถานประกอบกิจการ..................................................................... ประเภท..........................มีพ้นื ที่..................
ตารางเมตร ตั้งอยูเ่ ลขที่..............หมู่ที่........ตาบล.............................อาเภอ...........................จังหวัด......................................
หมายเลขโทรศัพท์.....................................
เสี ยค่าธรรมเนียมปี ละ...................บาท(................................................................) ตามใบเสร็ จรับเงินเล่มที่...........
เลขที่.................ลงวันที่............................................
(2) ผูร้ ับหนังสื อรับรองการแจ้งต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดในข้อกาหนดของท้องถิ่น
(3) ผูร้ ับใบอนุญาตต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ
3.1) .........................................................................................
3.2) .........................................................................................
(4) หนังสื อรับรองการแจ้งฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่..........เดือน..................................พ.ศ. ............

(ลงชื่อ)
(............................................)
ตาแหน่ง..............................................
เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
คาเตือน (1) ผูร้ ับหนังสื อรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสื อรับรองการแจ้งนี้ไว้โดยเปิ ดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่ าฝื นมีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท
(2) ผูร้ ับหนังสื อรับรองการแจ้งต้องเสี ยค่าธรรมเนียมต่อราชการส่วนท้องถิ่นทุกปี ตามกาหนดเวลา หากฝ่ าฝื น
จะต้องเสี ยค่าปรับเพิ่มอีกร้อยละ 20 ของค่าธรรมเนียมที่คา้ งชาระ

(มีตอ่ ด้ านหลัง)

(ด้านหลัง)
รายการเสียค่ าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้ ง
วัน/เดือน/ปี
ที่ชาระค่าธรรมเนียม

ใบเสร็จรับเงิน
เล่มที่

เลขที่

วัน/เดือน/ปี

(ลงชื่อ)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ที่......./............

สานักงาน.................................................
วันที่........เดือน...........................พ.ศ. ....

เรื่ อง ขอให้แก้ไขความไม่ถูกต้องหรื อไม่สมบูรณ์ของคาขอแจ้งการประกอบกิจการ
เรี ยน ..............................................................................
ตามที่ท่านได้ยนื่ คาขอแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อประกอบกิจการ.................................
….......................................…………..... เมื่อวันที่ ……………………….. ซึ่ งเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ออกใบรับแจ้งแก่
ท่านไปแล้วนั้น
เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจการแจ้งของท่านแล้วพบว่าการแจ้งไม่ถูกต้องหรื อไม่สมบูรณ์ดงั นี้
1) …………………………………………………………………..
2) …………………………………………………………………..
3) …………………………………………………………………..
4) …………………………………………………………………..
5) …………………………………………………………………..
จึ งขอแจ้ง ให้ท่า นทราบเพื่อดาเนิ น การแก้ไขให้ถู กต้องภายในเจ็ ดวัน ทาการนับ แต่ว นั ที่ ได้รับหนังสื อนี้ หากท่ านไม่
ดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาดังกล่าว จะมีผลให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจจะออกหนังสื อรับรองการแจ้งให้แก่
ท่านได้
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดดาเนินการต่อไปด้วย
ขอแสดงความนับถือ
...................................
(.................................)
ตาแหน่ง.............................................
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ส่วนราชการ..........................
เบอร์โทรศัพท์.........................
E-mail…………......................

คาสัง่ ที่......./............

สานักงาน.................................................
วันที่........เดือน...........................พ.ศ. ....

เรื่ อง คาสัง่ ให้การแจ้งเป็ นอันสิ้นผล
เรี ยน ..............................................................................
ตามที่ท่านได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อประกอบกิจการ..................................................................
............................................ เมื่อวันที่………………………… ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ออกใบรับแจ้งแก่ท่านไปแล้ว นั้น
เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจการแจ้งของท่านแล้วพบว่าการแจ้งไม่ถูกต้องหรื อไม่สมบูรณ์จึงได้แจ้งให้
ท่านทราบเพื่อดาเนิ นการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันทาการนับแต่วนั ที่ ได้รับแจ้งแล้วตามมาตรา 48 วรรคห้า แห่ ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 แต่ท่านมิได้ดาเนิ นการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาดังกล่าว จึ งมีผลให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นไม่อาจจะออกหนังสื อรับรองการแจ้งให้แก่ท่านได้
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 48 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 ใน
ฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีคาสัง่ ให้การแจ้งของท่านเป็ นอันสิ้นผล
ทั้งนี้ ให้ท่านหยุดดาเนินกิจการทันทีนบั แต่วนั ทราบคาสั่งนี้ หากไม่ปฏิบตั ิตามคาสั่งจะมีโทษจาคุกไม่
เกินสามเดือนหรื อปรับไม่เกินห้าพันบาทตามมาตรา 72 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
อนึ่ ง หากท่ า นไม่ พ อใจค าสั่ง นี้ หรื อ เห็ น ว่า ไม่ ไ ด้รั บ ความเป็ นธรรม ท่ า นมี สิ ท ธิ อุ ท ธรณ์ ค าสั่ง ต่ อ
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงสาธารณสุขได้ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ทราบคาสัง่ นี้
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดดาเนินการตามคาสัง่ ข้างต้นด้วย
ขอแสดงความนับถือ
...................................
(.................................)
ตาแหน่ง.............................................
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ส่วนราชการ..........................
เบอร์โทรศัพท์.........................
E-mail…………......................

