เลม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๘ ง

หนา ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพญาแมน
เรื่อง สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพญาแมน วาดวยสถานที่จําหนายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหาร
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกันมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘
มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องคการบริหาร
สวนตําบลพญาแมนโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลพญาแมนและนายอําเภอพิชัย
จึงตราขอบัญญัติไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพญาแมน เรื่อง สถานที่
จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๙”
ขอ ๒ ขอบั ญญัติ นี้ให ใชบั ง คับ ในเขตองคก ารบริห ารสว นตํา บลพญาแมนตั้ งแต วัน ถั ด จาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน
ขอ ๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลพญาแมนเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
และใหมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๕ ในขอบัญญัตินี้
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“อาหาร” หมายความวา ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต ไดแก
(๑) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม อม หรือนําเขาสูรางกายไมวาดวยวิธีใด ๆ หรือในรูปลักษณะใด ๆ
แตไมรวมถึงยา วัตถุออกฤทธิต์ อ จิตและประสาท หรือยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยการนั้น แลวแตกรณี
(๒) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชหรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร
สี และเครื่องปรุงแตงกลิ่นรส
“สถานที่จําหนายอาหาร” หมายความวา อาคาร สถานที่หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใชที่
หรือทางสาธารณะ ที่จัดไวเพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถบริโภค
ไดทันที ทั้งนี้ ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค ณ ที่นั้น หรือนําไปบริโภคที่อื่นก็ตาม
“สถานที่สะสมอาหาร” หมายความวา อาคาร สถานที่หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใชที่
หรือทางสาธารณะ ที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด
ซึ่งผูซื้อตองนําไปทํา ประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง
“สิ่งปฏิกูล” หมายความวา อุจจาระหรือปสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใด
ซึ่งเปนสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น
“มูลฝอย” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา เศษวัตถุ
ถุง พลาสติก ภาชนะที่ใสอาหาร เถา มูลสัตว ซากสัต ว หรือสิ่งอื่น ใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด
ที่เลี้ยงสัตว หรือที่อื่น และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน
“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน
หรือสิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน
สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได
“องคการบริหารสวนตําบล” หมายความวา องคการบริหารสวนตําบลพญาแมน
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลพญาแมน
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“เจ าพนั กงานสาธารณสุข ” หมายความว า เจ าพนัก งานซึ่ง ไดรั บ การแตง ตั้ ง จาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
“ผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
ที่เจาพนักงานทองถิ่นแตงตั้งโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๔๔ วรรคสองแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง ในเขตอํานาจของราชการสวนทองถิ่นนั้น
ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได
หมวด ๒
การจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสะสมอาหาร
ขอ ๖ ผูใดจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้ นที่ใด
และมิใชเปนการขายของในตลาดซึ่งมีพื้นที่เกินสองรอยตารางเมตรตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
ตามขอ ๑๐ ถาสถานที่ดังกลาวมีพื้นที่ไมเกินสองรอยตารางเมตร ตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นเพื่อขอ
หนังสือรับรองการแจงตามขอ ๒๑ กอนการจัดตั้ง
ขอ ๗ ความในขอ ๖ ไมใชบังคับแกการประกอบกิจการ ดังตอไปนี้
(๑) การประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
(๒) การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
ขอ ๘ ผูดําเนินกิจการสถานที่จําหนายอาหารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดไว
ดังนี้
(๑) หลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดตั้ง ใช และดูแลรักษาสถานที่ และสุขลักษณะของบริเวณ
ที่ใชจําหนายอาหาร ที่จัดไวสําหรับบริโภคอาหาร ที่ใชทํา ประกอบ หรือปรุงอาหาร
(๑.๑) สถานที่รับประทานอาหาร และสถานที่เตรียม ทํา ประกอบหรือปรุงอาหาร
(๑.๑.๑) พื้นทําดวยวัสดุแข็งแรง สะอาด ไมชํารุด
(๑.๑.๒) กรณีที่มีผนัง ผนังทําดวยวัสดุแข็งแรง สะอาด ไมชํารุด
(๑.๑.๓) กรณีที่มีเพดาน เพดานทําดวยวัสดุแข็งแรง สะอาด ไมชํารุด
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(๑.๑.๔) มีการระบายอากาศเพียงพอ และติดเครื่องหมายหามสูบบุหรี่
บริเวณที่ปรุงอาหารตองมีเครื่องดูดควัน พัดลม ลองระบายควันสูงเพียงพอ ไมกอใหเกิดเหตุรําคาญ
(๑.๑.๕) มีแสงสวางพอเพียง
(๑.๑.๖) โตะเกาอี้ทําดวยวัสดุแข็งแรง สะอาด ไมชํารุด
(๑.๑.๗) จัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการลางมือในบริเวณเตรียม
ปรุง ประกอบอาหาร
(๑.๑.๘) โตะเตรียม ปรุง ผนังเตาไฟ ตองทําดวยวัสดุที่ทําความสะอาดงาย
มีสภาพดี
(๑.๑.๙) เตรียม ปรุงอาหารบนโตะที่สูงจากพื้นอยางนอย ๖๐ เซนติเมตร
ไมเตรียมบนพื้น และบริเวณหนา หรือในหองน้ําหองสวม
(๑.๑.๑๐) ถังแกสเชื้อเพลิงในการปรุงอาหารตองไดมาตรฐาน
(๑.๑.๑๑) หามใชแกสเปนเชื้อเพลิงบนโตะรับประทานอาหาร
(๑.๑.๑๒) มีการควบคุมสัตวแมลงนําโรค ไมใหเกินเกณฑที่กฎหมายกําหนด
(๑.๒) หองสวม
(๑.๒.๑) สถานที่จําหนายอาหารตองจัดใหมีหองสวมไวบริการจํานวนเพียงพอ
ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕
(๑.๒.๒) กรณีที่มีหองสวม หองสวมตองสะอาด ไมมีกลิ่นเหม็น ใชการไดดี
(๑.๒.๓) กรณีที่มีหองสวม ตองมีอางลางมือที่สะอาด ใชการไดดี และมีสบู
หรือน้ํายาลางมือใชตลอดเวลา
(๑.๒.๔) กรณีที่มีหองสวม หองสวมตองแยกเปนสัดสวน ประตูไมเปด
สูบริเวณที่เตรียม ปรุง ประกอบอาหาร ที่เก็บอาหาร ที่ลางภาชนะ และเก็บอุปกรณ เวนแตจะมีการจัดการ
หองสวมใหสะอาดอยูเสมอและประตูหองสวมตองปดตลอดเวลา
(๒) หลักเกณฑเกี่ยวกับการปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญ และการปองกันโรคติดตอ
(๒.๑) กรณีที่มีทางระบายน้ําเสีย ทางระบายน้ําเสียตองงายตอการทําความสะอาด
และการบํารุงรักษา ระบายน้ําไดดี ไมมีน้ําขัง ไมมีเศษอาหารตกคาง
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(๒.๒) สถานประกอบการตองไมกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม ในกรณีที่มีน้ําเสีย
ตองจัดใหมีการดักเศษอาหาร ดักไขมันกอนการระบายน้ําทิ้ง
(๒.๓) ถังรองรับมูลฝอยตองมีสภาพดี ไมรั่วซึม มีฝาปดมิดชิด
(๒.๔) ทําความสะอาดถังรองรับมูลฝอย ตามระยะเวลาที่เหมาะสม อยางนอย
วันละ ๑ ครั้ง
(๒.๕) การรวบรวมมูลฝอยกอนกําจัดตองมีการจัดเก็บอยางมิดชิด
(๓) หลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะสวนบุคคลของผูจําหนายอาหาร ผูปรุงอาหารและผูใหบริการ
(๓.๑) แตงกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน และมีการปองกันไมใหเสนผมปนเปอนในอาหาร
(๓.๒) ผูปรุงตองผูกผากันเปอนสีขาวหรือสีออน และสวมหมวกหรือเน็ทคลุมผม
ที่สะอาดขณะปฏิบัติงานและตองไมใสเครื่องประดับที่นิ้วมือ ขอมือ หรือที่หู
(๓.๓) หามใชมือสัมผัสอาหารที่ปรุงสําเร็จหรือพรอมบริโภคโดยตรงตองใชอุปกรณ
หรือถุงมือที่สะอาดอยูเสมอชวยในการหยิบจับ
(๓.๔) ไมสูบบุหรี่ในขณะปฏิบัติงานเกี่ยวกับอาหาร
(๓.๕) ผูสัมผัสอาหารตองตัดเล็บสั้นและสะอาดอยูเสมอไมทาสีเล็บ
(๓.๖) หามใชทัพพีหรือชอนชิมอาหารโดยตรงในการชิมอาหารและตองเปลี่ยนใหม
ทุกครั้งปรุงอาหาร การชิมอาหารตองไมกอใหเกิดการปนเปอนกับอาหาร
(๓.๗) ผูสัมผัสอาหารที่มีบาดแผลที่มือตองปกปดบาดแผลใหมิดชิด และสวมถุงมือ
ที่สะอาดอยูเสมอ หรือหยุดปฏิบัติงานที่มีโอกาสสัมผัสกับอาหาร
(๓.๘) การเสิรฟอาหารตองเสิรฟใหถูกสุขลักษณะไมกอใหเกิดการปนเปอนในอาหาร
(๓.๙) มีการปองกันการปนเปอนอาหารจากการไอ จาม หรือพูดคุย ผูสัมผัสอาหาร
ตองมีพฤติกรรมที่ถูกสุขลักษณะ
(๓.๑๐) ขณะปฏิบัติงานผูสัมผัสอาหารตองไมเจ็บปวยดวยโรคที่สามารถติดตอไปยัง
ผูบริโภคโดยมี เชน อหิวาตกโรค ไขรากสาดนอย บิด ไขสุกใส หัด คางทูม วัณโรคในระยะอันตราย
โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ป รากฏอาการเปน ที่รังเกียจแกสังคม โรคผิว หนัง ที่นารังเกียจ
ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ ไขหวัดใหญรวมถึงไขหวัดใหญที่ติดตอมาจากสัตว และโรคตามที่เจาพนักงานทองถิ่น
กําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข หากเจ็บปวยใหหยุดปฏิบัติงานจนกวาจะรักษาใหหายขาด
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(๓.๑๑) ผูปรุงตองมีหลักฐานการตรวจสุขภาพในปนั้นใหตรวจสอบได
(๓.๑๒) ผูสัมผัสอาหาร ผูจัดการหรือผูควบคุมตองมีความรูดานสุขาภิบาลอาหาร
หรือผานการอบรมดานสุขาภิบาลอาหารจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยราชการหรือองคกรอื่น ๆ
ตามหลักสูตรที่ผานการรับรองจากกรมอนามัย
(๔) หลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการจําหนาย ทํา ประกอบ
ปรุง เก็บรักษา
(๔.๑) อาหารสดที่นาํ มาปรุงตองเปนอาหารสดที่มีคุณภาพดี และปลอดภัยตอผูบริโภค
(๔.๒) อาหารสดตองลางใหสะอาด กอนนํามาปรุงหรือเก็บ
(๔.๓) อาหารสดมีการเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสม เชน อาหารประเภทเนื้อสัตวดิบ
เก็บในอุณหภูมิที่ต่ํากวา ๕ องศาเซลเซียส และเก็บแยกประเภทเปนสัดสวน มีการปกปด ไมวางบนพื้น
หรือในหองสวม
(๔.๔) อาหารแหง เก็บในที่แหง ไมอับชื้น สามารถปองกันสัตว และแมลงนําโรคได
(๔.๕) สวนผสม เครื่องปรุงรสและอาหารที่บรรจุในภาชนะปดสนิทตองปลอดภัย
มีเครื่องหมายไดรับรองจากทางราชการ
(๔.๖) อาหารที่ปรุงสําเร็จพรอมบริโภคตองเก็บในภาชนะที่สะอาด มีการปกปดอาหาร
วางสูงจากพื้นอยางนอย ๖๐ เซนติเมตร
(๔.๗) ตองมีการควบคุมคุณภาพอาหารปรุงสําเร็จใหปลอดภัยสําหรับการบริโภค
ตามชนิดของอาหาร เชน ตองมีการอุนอาหารทุก ๒ ชั่วโมง เปนตน
(๔.๘) หามใชเมทิลแอลกอฮอลในการอุนอาหารบนโตะรับประทานอาหาร
(๔.๙) น้ําดื่ม เครื่องดื่ม สะอาด ใสในภาชนะที่สะอาด มีการปกปด และมีที่ตัก
ที่มีดามยาว หรือมีกอกน้ํา หรือทางเทรินน้ํา
(๔.๑๐) น้ําแข็งมีคุณภาพมาตรฐานเปน ไปตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
เก็บในภาชนะที่สะอาด มีฝาปด วางสูงจากพื้นอยางนอย ๖๐ เซนติเมตร ใชอุปกรณที่มีดามสําหรับคีบ
หรือตักโดยเฉพาะน้ําแข็งสําหรับบริโภคตองไมนําอาหาร หรือสิ่งของอยางอื่นไปแชรวมไว
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(๕) หลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ น้ําใช และของใชอื่น ๆ
(๕.๑) ตูเย็นหรือตูแชมีประสิทธิภาพ และตองสะอาด
(๕.๒) ภาชนะบรรจุอาหาร หรือบรรจุ เครื่องปรุงรส ตองสะอาด และทําจาก
วัสดุที่ปลอดภัยเหมาะสมกับอาหารแตละประเภท
(๕.๓) ภาชนะบรรจุอาหาร เชน จาน ชาม แกวน้ํา ฯลฯ เก็บคว่ําในภาชนะที่สะอาด
มีการปกปด เก็บสูงจากพื้นอยางนอย ๖๐ เซนติเมตร
(๕.๔) ชอน สอม ตะเกียบ วางตั้งเอาดามขึ้น หรือวางเปนระเบียบในแนวนอน
เก็บในภาชนะที่สะอาด มีการปกปด เก็บสูงจากพื้นอยางนอย ๖๐ เซนติเมตร
(๕.๕) เขียงและมีด ตองมีสภาพดี สะอาด แยกใชต ามประเภทของอาหาร
เชน แยกใชระหวางเนื้อสัตวสุก เนื้อสัตวดิบ และผักผลไม
(๕.๖) อาหารที่รับประทานรวมกันตองจัดใหมีชอนกลาง
(๕.๗) ไม ใ ชแ ก ว น้ํ า รว มกั น แก ว น้ํ าที่ ใ ชแ ล ว ต อ งลา งดว ยวิธี ที่ ถู กสุ ข ลัก ษณะ
ตามขอ ๘ ถึง ขอ ๑๑ กอนนํามาใชใหม
(๕.๘) ภาชนะที่ร อการล างและเศษอาหารต อ งเก็ บ ในที่ สามารถปอ งกัน สั ต ว
และแมลงนําโรคได
(๕.๙) ลางภาชนะอุป กรณทุกประเภทใหสะอาดดวยวิธีการที่เหมาะสม เชน
ลางดวยน้ํายาลางจาน และน้ําสะอาดอีกอยางนอย ๒ ครั้ง หรือลางดวยน้ําไหลจากกอกและผึ่งใหแหง
(๕.๑๐) อุปกรณการลางตองสะอาด อยูในสภาพดี และวางสูงจากพื้นอยางนอย
๖๐ เซนติเมตร
(๕.๑๑) ภาชนะอุปกรณที่ลางทําความสะอาดแลวตองมีการปองกันไมใหมีการปนเปอน
(๕.๑๒) น้ําใชเปนน้ําประปา หรือน้ําอื่นใดที่ผานการปรับปรุงไดมาตรฐานเทียบเทา
น้ําประปาและภาชนะบรรจุน้ําใชตองสะอาด
ขอ ๙ ผูดําเนินกิจการสถานที่สะสมอาหารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามประเภท
ของกิจการที่กําหนดไว ดังนี้
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(๑) หลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดตั้ง ใช และดูแลรักษาสถานที่ และสุขลักษณะของบริเวณ
ที่ใชจําหนาย ที่ใชเตรียม ตัดแตง ปรุง บรรจุหีบหอ หรือที่สะสมอาหาร
(๑.๑) พื้นบริเวณที่ใชรับสินคามีผิวเรียบ ทําความสะอาดงาย มีสภาพดี และสะอาด
(๑.๒) แยกบริเวณรับสินคาอาหารสดออกจากสินคาอื่น กรณีที่ใชพื้นที่เดียวกัน
ตองไมรับสินคาประเภทอาหารสดพรอมกับสินคาประเภทอื่น ตองทําความสะอาดพื้นที่หลังใชงาน
(๑.๓) การขนถายสินคา ไมวางสินคาอาหารบนพื้นโดยตรงตองมีอุปกรณรองรับ
(๑.๔) ตองทําความสะอาดบริเวณรับสินคาทุกครั้งหลังจากขนถายอาหารเสร็จ
โดยมีการกําหนดวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน
(๑.๕) บริเวณรับสินคาตองไมเปนทางออกของมูลฝอยหากจําเปนตองใชขนมูลฝอย
ตองใชเวลาตางกันและทําความสะอาดหลังจากใชขนมูลฝอยทุกครั้ง
(๑.๖) พื้น ผนัง เพดาน ตองทําดวยวัสดุเรียบ มีสภาพดี สะอาด
(๑.๗) บริเวณที่ใชเก็บสินคาอาหารแหงมีชั้น/ที่วางอาหารแยกประเภทเปนสัดสวน
และสูงจากพื้นอยางนอย ๓๐ เซนติเมตร
(๑.๘) แยกอาหาร/สินคาที่หมดอายุ หรือชํารุดที่รอการเก็บกลับคืนในบริเวณ
หรือภาชนะที่แยกเฉพาะ และมีเครื่องหมาย/ปายแสดงบอกชัดเจน
(๑.๙) บริเวณที่ใชเก็บสินคาอาหารแหงมีการระบายอากาศที่ดี และแสงสวางเพียงพอ
(๑.๑๐) ตองแยกเก็บสารเคมีที่เปนพิษ เชน สารเคมีทําความสะอาด สารเคมี
กําจัดแมลง เปนตน ใหเปนสัดสวนเฉพาะ ไมปะปนหรืออยูใกลบริเวณที่ใชเก็บอาหารแหง
(๑.๑๑) พื้น ผนัง เพดานสถานที่เตรียม/ตัดแตง/ปรุงอาหาร มีสภาพดี สะอาด
(๑.๑๒) สถานที่เตรียม/ตัดแตง/ปรุงอาหาร ตองแยกเปนสัดสวน โดยแยกระหวาง
เนื้อสัตวดิบ และผักผลไม
(๑.๑๓) สถานที่เตรียม/ตัดแตง/ปรุงอาหาร มีแสงสวาง และการระบายอากาศที่ดี
(๑.๑๔) โตะที่ใชเตรียม/ตัดแตงอาหาร ตองทําดวยสแตนเลสหรือวัสดุอื่นที่ไมทํา
ปฏิกิริยากับอาหาร เรียบ ไมดูดซึมน้ํา สภาพดี สะอาด สูงจากพื้นอยางนอย ๖๐ เซนติเมตร ตองทําความสะอาด
ทุกครั้งกอน/หลังการใชงาน
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(๑.๑๕) วัสดุ อุปกรณ/ภาชนะที่ใชในการตัดแตงอาหารทุกชนิดตองทําดวยวัสดุ
ที่ไมทําปฏิกิริยากับอาหาร สภาพดี สะอาด แยกใชระหวางเนื้อสัตวดิบ เนื้อสัตวสุก ผัก ผลไม ตองลาง
ทําความสะอาดทุกครั้งกอน/หลังการใชงาน ตองเก็บใหถูกสุขลักษณะ และเครื่องบด/หั่น มีการปองกัน
อันตรายขณะใชงาน
(๑.๑๖) อางลางอาหาร/อางลางภาชนะอุปกรณ ตองทําดวยสแตนเลสหรือวัสดุ
ที่ไมทําปฏิกิริยากับอาหาร สภาพดี สะอาด และสามารถระบายน้ําไดดี สูงจากพื้นอยางนอย ๖๐ เซนติเมตร
กอกน้ํามีสภาพดี ตองแยกระหวางอางลางอาหารประเภทเนื้อสัตวดิบ อางลางผักผลไมสด และอาง
ลางภาชนะอุปกรณ ตองลางทําความสะอาดทุกครั้ง กอนและหลังใชงาน
(๑.๑๗) อางลางมือ มีสภาพดี สะอาด มีน้ําใช และระบายน้ําไดดี กอกน้ํา
มีสภาพดี เปดปดโดยไมใชมือสัมผัส มีสบูเหลวหรือสบูผสมน้ํายาฆาเชื้อโรค และกระดาษเช็ดมือ หรืออุปกรณ
ที่ทําใหมือแหง มีถังรองรับมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ
(๑.๑๘) หองน้ําหองสวม มีสภาพดี สะอาด มีอางลางมือที่ใชการไดดี และมีสบู
ใชตลอดเวลา
(๒) หลักเกณฑเกี่ยวกับการปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญและการปองกันโรคติดตอ
(๒.๑) ระบบระบายน้ําทิ้งตองมีสภาพดี มีตะแกรงดักเศษอาหาร รางหรือทอระบายน้ํา
ไมมีการอุดตัน ไมมีน้ําขัง
(๒.๒) บอดักไขมันใชการไดดี มีการตักไขมัน และทําความสะอาดเปนประจํา
(๒.๓) มีการแยกประเภทมูลฝอย และมีปายชี้บงชัดเจน
(๒.๔) ถังรองรับมูลฝอยตองมีสภาพดี ไมรั่วซึม มีฝาปดและตองใชถุงพลาสติก
รองรับดานในถัง
(๒.๕) มีรถเข็นมูลฝอยเฉพาะ
(๒.๖) มีระบบการควบคุม ปองกัน และกําจัดสัตว แมลงนําโรคอยางมีประสิทธิภาพ
(๓) หลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะสวนบุคคลของผูจําหนายอาหาร ผูสัมผัสอาหาร
และผูใหบริการ
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(๓.๑) ผูสัมผัสอาหารตองสวมผากันเปอน และหมวกคลุมผมตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
(๓.๒) ผูสัมผัสอาหารตองลางมือดวยน้าํ และสบูทุกครั้งกอนปฏิบัติงาน ภายหลัง
การใชหองน้ํา หองสวม และภายหลังสัมผัสสิ่งสกปรก
(๓.๓) ผูสัมผัสอาหารตองมีสุขวิทยาสวนบุคคลที่ดีขณะปฏิบัติงาน
(๓.๔) ผูสัมผัสอาหารใชวัสดุอุปกรณชวยในการหยิบจับอาหารปรุงสุก เชน ที่คีบ
ที่ตัก หรือถุงมือ เปนตน ไมใชมือหยิบจับอาหารโดยตรง
(๓.๕) ผูสัมผัสอาหารถามีแผลที่มือตองปดพาสเตอรกันน้ําใหเรียบรอยและตองใช
ถุงมือในขณะปฏิบัติงาน
(๓.๖) ผูสัมผัสอาหารตองผานการตรวจสุขภาพและมีใบรับรองการตรวจสุขภาพ
อยางนอยปละ ๑ ครั้ง และตองมีสุขภาพที่แข็งแรงไมเปนโรคติดตอระบบทางเดินอาหารหรือระบบ
ทางเดินหายใจหรือพาหะนําเชื้อโรคอื่น ๆ ผูสัมผัสอาหารแผนกอาหารที่เขางานใหม ตองตรวจสุขภาพ
และทํา rectal swab
(๓.๗) ผูสัมผัสอาหารตองผานการฝกอบรมจากผูเชี่ยวชาญหรือผูที่ไดรับการฝกอบรม
เรื่องการปฏิบัติเพื่อใหอาหารปลอดภัยและไดรับการฝกอบรมสม่ําเสมอเพื่อพัฒนาความรูความสามารถใหดีขึ้น
(๔) หลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการจําหนาย การเตรียม ตัดแตง
ปรุง บรรจุหีบหอ เก็บรักษาหรือสะสมอาหาร
(๔.๑) อาหารสดตองนําเขาเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสม โดยเร็วที่สุดภายใน ๓๐ นาที
หลังจากรับสินคา
(๔.๒) อาหาร/สิน คาที่รับ มาจําหนายตองไดรับ มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย
สามารถระบุแหลงผลิตที่เชื่อถือได หรือไดรับการรับรองมาตรฐานจากองคกรตาง ๆ
(๔.๓) อาหารเนื้อสัตวดิบ/ปลา/อาหารทะเลและผลิต ภัณฑจากเนื้อสัต ว นม
และผลิตภัณฑพาสเจอรไรส อาหารพรอมปรุง ตองเก็บที่อุณหภูมิต่ํากวา ๕ องศาเซลเซียส
(๔.๔) อาหารแชแข็ง เก็บในตู/หองแชแข็ง อุณหภูมิต่ํากวา – ๑๘ องศาเซลเซียส
(๔.๕) ผัก ผลไม ตองเก็บที่อุณหภูมิที่เหมาะสมกับการรักษาคุณภาพ
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(๔.๖) อาหารแหง และอาหารในภาชนะปดสนิท เก็บในอุณหภูมิหอง
(๔.๗) อาหารดิบ/วัตถุดิบ ทุกชนิด ตองลางใหสะอาด กอนและหลังการตัดแตง
และตองบรรจุในภาชนะหรือหีบหอที่ทําดวยวัสดุที่ไมเปนพิษ สะอาด หลังจากตัดแตงและบรรจุ แลวตอง
เก็บเขาตูเย็นทันที
(๔.๘) การวางจําหนายอาหาร ตองแยกตามประเภท ตามความเหมาะสมกับ
ชนิดของอาหาร
(๔.๙) พื้น ผนัง เพดานบริเวณที่วางจําหนายอาหารตองทําดวยวัสดุเรียบ สภาพดี
สะอาด
(๔.๑๐) บริเวณที่วางจําหนายอาหารตองมีแสงสวางที่เพียงพอ และมีการระบายอากาศที่ดี
(๔.๑๑) ชั้นหรือโตะที่วางอาหาร ทําดวยวัสดุที่ไมทําปฏิกิริยากับอาหาร ผิวเรียบ
มีสภาพดี สะอาด
(๔.๑๒) ตองมีการทําความสะอาดบริเวณที่วางสินคา และพื้นโดยรอบ
(๔.๑๓) การวางจําหนายอาหาร ตองแยกชั้นวางใหหางจากสินคาประเภทสารเคมี
ที่เปนพิษ
(๔.๑๔) ไม ว างจํ า หน า ยอาหารที่ บ รรจุ ใ นภาชนะที่ ชํ า รุ ด เสี ย หาย หมดอายุ
หรือมีลักษณะที่ผิดปกติ
(๔.๑๕) ตองทําความสะอาดโตะ/เคานเตอร/กระบะใสอาหารทุกวันหรือทุกครั้ง
ที่พบการหก/รั่ว ของเนื้อสัตวหรือน้ําจากเนื้อสัตว
(๔.๑๖) อาหารดิบที่บรรจุในภาชนะปดมิดชิด ตองไมฉีกขาดหรือรั่วซึม วางอยาง
มีระเบียบ เปนสัดสวน ไมวางแนนจนเกินไป
(๔.๑๗) อาหารทุ ก ชนิ ด ต อ งมี ฉ ลาก แสดงชื่ อ ชนิ ด อาหาร วั น ที่ ผ ลิ ต /บรรจุ
วันหมดอายุและสถานที่ผลิต/บรรจุ
(๔.๑๘) ปลาและอาหารทะเลดิบทุกชนิดตองวางจําหนาย โดยแชบน/ในน้ําแข็ง/
น้ําผสมน้ําแข็ง หรือในตูแชเย็น/แชแข็ง
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(๔.๑๙) สัตวน้ําที่มีชีวิตตองวางจําหนายแยกเปนสัดสวนในภาชนะที่ไมรั่วซึม สะอาด
(๔.๒๐) เนื้อปลาที่ชําแหละตองวางจําหนายในภาชนะหรือวัสดุอื่นที่ทําความเย็นไดดี
ไมวางเนื้อปลาซอนกันเกินกวา ๑ ชั้น และตองวางภาชนะบนน้ําแข็ง
(๔.๒๑) อาหารสดประเภทเนื้อสัตว ปลา อาหารทะเล และผลิตภัณฑตองวางจําหนาย
แยกจากอาหารที่ปรุงสุกแลว
(๔.๒๒) อาหารพรอมปรุงตองแยกสวนประกอบของเนื้อสัตวดิบ ปลาและอาหารทะเลดิบ
บรรจุในภาชนะเฉพาะ เชน ถุงพลาสติก เปนตน แลวจึงบรรจุรวมกับสวนประกอบอื่นในภาชนะรวมเดียวกัน
(๔.๒๓) ไขดิบ (ในกรณีที่วางจําหนายรวมกับอาหารประเภทอื่น) ตองบรรจุในภาชนะ
กระดาษหรือพลาสติกหากพบวามีการแตกชํารุดของไขตองเก็บออกทันที และทําความสะอาดชั้นที่วางจําหนาย
(๔.๒๔) อาหารสัตวเลี้ยงชนิดแชแข็ง ตองบรรจุปดสนิทและมีปาย/เครื่องหมาย
แสดงวาเปนอาหารสัตวเลี้ยงมีตูแชแยกเฉพาะจากอาหารสําหรับคนบริโภค
(๔.๒๕) ตองจัดใหมีคําเตือนสําหรับผูบริโภค เพื่อปองกันการหยิบจับอาหารที่ไมได
บรรจุในถุง/กลองดวยมือวางไวในบริเวณที่เห็นไดชัดเจน และจัดใหมีพนักงานดูแลรับผิดชอบในการจําหนาย
และชวยเหลือลูกคา
(๔.๒๖) การจําหนายสลัดผัก ผลไมตองแยกบรรจุตามประเภทไมปะปนกันในตู
ที่รักษาอุณหภูมิ ๕ องศาเซลเซียส หากใชน้ําแข็งตองฝงภาชนะบรรจุในน้ําแข็งใหลึกเกินกวาครึ่งหนึ่ง
ของความสูงของภาชนะบรรจุ
(๔.๒๗) ไมวางจําหนายอาหารชนิดอื่นที่ไมใชสวนประกอบของสลัดผักในบริเวณ
ที่จําหนายสลัดผัก
(๔.๒๘) น้ําสลัดที่ไมบรรจุในภาชนะปด สนิทตองวางจําหนายที่อุณหภูมิต่ํากวา
๕ องศาเซลเซียส
(๔.๒๙) ตองจัดใหมีภาชนะอุปกรณที่ทําจากวัสดุที่ไมทําปฏิกิริยากับอาหาร และมี
จํานวนเพียงพอในการหยิบจับ/ตัก/บรรจุอาหารสําหรับผูบริโภค และมีการลางทําความสะอาดอยางนอย
ทุก ๔ ชั่วโมง
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(๔.๓๐) ตองจัดใหมีคําเตือนสําหรับผูบริโภค “หามหยิบจับอาหารดวยมือ” วางไว
ในบริเวณที่เห็นไดชัดเจน
(๔.๓๑) การเติมอาหาร ตองเปลี่ยนภาชนะใหม ไมนําอาหารมาเติมในภาชนะบรรจุเดิม
(๔.๓๒) อาหารปรุงสําเร็จพรอมบริโภค ตองมีการปกปดขณะวางจําหนายในอุณหภูมิ
ที่เหมาะสมกับอาหารแตละชนิด อาหารบริโภคเย็นตองเก็บที่อณ
ุ หภูมิตา่ํ กวา ๕ องศาเซลเซียส อาหารบริโภค
รอนตองอุนใหรอนที่อุณหภูมิจุดกึ่งกลางสูงกวา ๗๔ องศาเซลเซียส นานกวา ๒ นาที ทุก ๔ ชั่วโมง
(๔.๓๓) ภาชนะบรรจุอาหารตองสะอาด ไดมาตรฐานสําหรับใชบรรจุอาหารเทานั้น
(๔.๓๔) อาหารปรุงสําเร็จพรอมบริโภคจะตองปรุงจําหนายวันตอวัน
(๔.๓๕) วางจําหนายผัก ผลไม แยกตามประเภทไมปะปนกัน สูงจากพื้นอยางนอย
๖๐ เซนติเมตร ไมวางจําหนายผัก ผลไมที่เนาเสีย ขึ้นรา
(๔.๓๖) น้ําแข็งที่ใชแชอาหารตองสะอาด คุณภาพเทียบเทาน้ําแข็งสําหรับบริโภค
(๔.๓๗) ในกรณี ที่ จั ด น้ํ า ดื่ ม ไว บ ริ ก ารต อ งเป น น้ํ า ดื่ ม ที่ ส ะอาด ภาชนะที่ ใ ช ดื่ ม
ตองเปนแบบใชครั้งเดียว
(๕) หลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ น้ําใช และของใชอื่น ๆ
(๕.๑) โตะ/เคานเตอร/ตู/กระบะใสอาหาร และภาชนะบรรจุอาหาร ตองทํา
ดวยวัสดุที่ไมทําปฏิกิริยากับอาหาร ผิวเรียบ ไมดูดซึมน้ํา มีสภาพดี สะอาด อยูสูงจากพื้นอยางนอย
๖๐ เซนติเมตร
(๕.๒) โตะ/เคานเตอรจําหนายสลัดตองสูงจากพื้นอยางนอย ๖๐ เซนติเมตร
และมีอุปกรณปองกันการปนเปอนน้ําลาย (Sneeze guard) โดยใหมีชองวางจากขอบอุปกรณปองกัน
การปนเปอนน้ําลายถึงพื้นเคานเตอรไมเกิน ๓๐ เซนติเมตร
(๕.๓) ตองทําความสะอาดรถขนสง ตะกรา ภาชนะใสอาหาร ดวยวิธีที่ถูกสุขลักษณะ
ทุกครั้งที่ใชขนสง และมีการตรวจหาเชื้อแบคทีเรียโดยวิธีการสวอปภาชนะที่บรรจุอาหารและรถขนสงอาหาร
อยางนอยปละ ๒ ครั้ง
(๕.๔) รถเข็นที่ใชขนสงอาหารตองไมใชปะปนกับรถขนมูลฝอย
(๕.๕) น้ําใชสําหรับลางอาหารและภาชนะอุปกรณตองสะอาด
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(๕.๖) ตูแชเย็น/ตูแชแข็ง/หองแชเย็น/หองแชแข็งที่ใชเก็บหรือวางจําหนายอาหาร
(๕.๖.๑) โครงสรางภายในตองทําดวยวัสดุที่มีผิวเรียบ มีสภาพดี สะอาด
สามารถควบคุมอุณหภูมิใหคงที่อยูในเกณฑที่กําหนดได
(๕.๖.๒) ไมมีน้ําแข็งเกาะหนาเกินกวา ๗ นิ้ว
(๕.๖.๓) กรณีเปนหองเย็นพื้นตองไมมีน้ําเฉอะแฉะ สะอาด และไมวาง
อาหารบนพื้น
(๕.๖.๔) ประตูและขอบยางหองเย็น/ตูเย็น/ตูแชแข็งมีสภาพดี สะอาด
(๕.๖.๕) มี ก ารติ ด ตั้ ง เทอร โ มมิ เ ตอร ในบริ เ วณที่ส ามารถอา นอุ ณ หภู มิ
ไดตลอดเวลาจากภายนอก
(๕.๖.๖) มีการตรวจวัดอุณหภูมิอยางสม่ําเสมอ อยางนอยทุก ๒ ชั่วโมง
และมีตารางบันทึกอุณหภูมิที่สามารถตรวจสอบได
(๖) อุณหภูมิของตูเย็น สําหรับวางจําหนายอาหารชนิดตาง ๆ
(๖.๑) ตู จํ า หน า ยอาหารเนื้ อ สั ต ว ดิ บ และผลิ ต ภั ณ ฑ ต อ งมี อุ ณ หภู มิ ต่ํ า กว า
๕ องศาเซลเซียส
(๖.๒) ตูจําหนายนมและผลิตภัณฑ และเครื่องดื่มที่ผานการฆาเชื้อโรคดวยระบบ
พาสเจอรไรส ตองมีอุณหภูมิต่ํากวา ๕ องศาเซลเซียส
(๖.๓) ตูจําหนายอาหารพรอมปรุง ตองมีอุณหภูมิต่ํากวา ๗ องศาเซลเซียส
(๖.๔) ตูจําหนายผัก ผลไม ตองมีอุณหภูมิเทากับหรือต่ํากวา ๑๐ องศาเซลเซียส
(๖.๕) ตูแชแข็งสําหรับไอศกรีมและอาหารแชแข็งอื่น ๆ ตองมีอุณหภูมิต่ํากวา
- ๑๘ องศาเซลเซียส
(๗) ภาชนะอุปกรณที่สัมผัสกับอาหาร ตองทําดวยสแตนเลสหรือวัสดุอื่นที่ไมทําปฏิกิริยา
กับอาหาร สภาพดี ไมดูดซึมน้ํา สะอาด ตองแยกใชระหวางอาหารดิบ และอาหารสุก และตองลาง
ทําความสะอาดระหวางใชงาน หรือกอนและหลังการปฏิบัติงานทุกวัน
(๘) มีอางลางมือสําหรับผูบริโภค พรอมสบู กระดาษเช็ดมือและถังรองรับมูลฝอย
ในบริเวณที่ผูบริโภคเลือกซื้ออาหารไดเอง

เลม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๘ ง

หนา ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

(๙) บริเวณสถานที่ผลิ ต และจําหนายขนมอบ (Bakery) ที่เ ขาขา ยโรงงานต องได
มาตรฐาน GMP ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และตองจัดใหมี
ภาชนะอุปกรณที่สะอาด และเพียงพอในการหยิบจับอาหารสําหรับผูบริโภค และมีการลางอยางนอย
ทุก ๔ ชั่วโมง
หมวด ๓
ใบอนุญาต
ขอ ๑๐ ผูใดประสงคจะขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
จะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้พรอมกับเอกสารและหลักฐาน ดังตอไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยควบคุมอาคาร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดสําหรับกรณีการขอจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหารในอาคาร
(๓) เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามที่องคการบริหารสวนตําบลประกาศกําหนด
ขอ ๑๑ เมื่อไดรับ คําขอรับ ใบอนุญ าตหรือคําขอตออายุใบอนุญ าตให เจาพนักงานทองถิ่ น
ตรวจความถูกตองและความสมบูรณข องคําขอ ถาปรากฏวาคําขอดัง กลาวไมถูกตองหรือไมสมบูร ณ
ตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง
หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน
และในกรณีจําเปน ที่ จะตองสง คืน คําขอแกผูข ออนุญ าตก็ใหส งคืน คําขอพรอมทั้ง แจงความไมถูกตอ ง
หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ
เจาพนักงานทองถิ่น ตองออกใบอนุญ าตหรือมีห นัง สือแจงคําสั่ง ไมอนุญ าตพรอมดว ยเหตุผล
ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนด
ในขอบัญญัตินี้

เลม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๘ ง

หนา ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตได
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบ หาวัน
แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลา
ตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี
ขอ ๑๒ ผูไ ดรับ อนุญ าตตองมารับ ใบอนุญ าตภายในสิบ หาวัน นับ แตวัน ที่ไ ดรับ หนังสือแจ ง
การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร
ใหถือวาสละสิทธิ์
ขอ ๑๓ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต
และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลเทานั้น
การขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุไมเกิน ๓๐ วัน เมื่อไดยื่นคําขอ
พรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต
การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ ๑๐ และขอ ๑๑ โดยอนุโลม
ขอ ๑๔ ผูไ ดรับ ใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญ าตตามอัต ราที่กําหนดไว
ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือกอนใบอนุญาต
สิ้นอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถามิไดเสียคาธรรมเนียม
ภายในเวลาที่กําหนด ใหชําระคาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระเวนแต
ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป
ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา
สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม
และคาปรับจนครบจํานวน
ขอ ๑๕ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ใหเปนรายไดขององคการบริหารสวนตําบลพญาแมน
ขอ ๑๖ ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่ดําเนินกิจการ
ตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ

เลม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๘ ง

หนา ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ขอ ๑๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูไดรับใบอนุญาต
ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด
ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก
การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูยื่นคําขอรับใบอนุญาต
นําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
ขอ ๑๘ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง
ตามบทแหง พระราชบัญ ญัติ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญ ญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
หรือขอบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่
ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควร
แตตองไมเกินสิบหาวัน
ขอ ๑๙ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตัง้ แตสองครัง้ ขึน้ ไปและมีเหตุที่จะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก
(๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติ กฎกระทรวงที่ออก
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือขอบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาต
ในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ และการไมปฏิบัติ
หรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบตอสภาวะ
ความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน

เลม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๘ ง

หนา ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ขอ ๒๐ คําสั่ง พั กใชใ บอนุญาตและคําสั่ง เพิกถอนใบอนุ ญ าตใหทําเป น หนัง สือแจง ใหผูรั บ
ใบอนุญาตทราบในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาวใหสงคําสั่ง
โดยทางไปรษณียตอบรับหรือใหปดคําสั่งนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน
ของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาที่คําสั่งไปถึง หรือวันปดคําสั่ง
แลวแตกรณี
ขอ ๒๑ ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
หมวด ๔
หนังสือรับรองการแจง
ขอ ๒๒ ผูใดประสงคจะแจงเพื่อขอหนังสือรับรองการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นจะตองดําเนินการ
ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้พรอมกับเอกสารและหลักฐาน ดังตอไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดสําหรับกรณีการขอจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหารในอาคาร
(๓) เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามที่องคการบริหารสวนตําบลประกาศกําหนด
ขอ ๒๓ เมื่ อ เจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น ได รั บ แจ ง ให อ อกใบรั บ แก ผู แ จ ง เพื่ อ ใช เ ป น หลั ก ฐานใน
การประกอบกิจการตามที่แจงไดชั่วคราวในระหวางเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นยังมิไดออกหนังสือรับรองการแจง
ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจการแจงใหถูกตองตามแบบที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ตามขอ ๒๒ ถาการแจง
เปนไปโดยถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับแจง
ในใบรับแจงหรือหนังสือรับรองการแจง เจาพนักงานทองถิ่นจะกําหนดเงื่อนไขใหผูแจงหรือผูไดรับ
หนังสือรับรองการแจงปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได

เลม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๘ ง

หนา ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ในกรณีที่การแจงไมถูกตองหรือไมสมบูรณใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหผูแจงทราบภายในเจ็ดวัน
ทําการนับแตวันที่ไดรับแจง ถาผูแจงไมดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับแจง
จากเจาพนักงานทองถิ่นใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหการแจงของผูแจงเปนอันสิ้นผล แตถาผูแจง
ไดดําเนินการแกไขภายในเวลาที่กําหนดแลวใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจง
ภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับการแจงซึ่งมีรายละเอียดถูกตองตามแบบที่กําหนดในขอบัญญัตินี้
ตามขอ ๒๒
ขอ ๒๔ ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย
ณ สถานที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ
ขอ ๒๕ ในกรณีที่ ห นัง สือ รับ รองการแจง สู ญ หาย ถูกทํา ลาย หรือชํารุ ด ในสาระที่สําคั ญ
ใหผูไดรับหนังสือรับรองการแจงยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบ
ถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด ตามแบบที่กําหนดไวขอบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีหนังสือรับรองการแจงสูญหายใหผูยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจง
นําสําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่หนังสือรับรองการแจงสูญหายมาแสดง
ตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
(๒) ในกรณีหนังสือรับรองการแจงถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูยื่นขอรับ
ใบแทนหนังสือรับรองการแจงนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
ขอ ๒๖ เมื่อผูแจง ตามขอบัญ ญัตินี้ป ระสงคจะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนิน กิ จการใหแ ก
บุคคลอื่นใหแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบดวย
ขอ ๒๗ ในกรณีที่ผูดําเนินกิจการใดดําเนินกิจการตามที่ระบุไวในขอบัญญัตินี้ โดยมิไดแจงตอ
เจาพนักงานทองถิ่นตามองคการบริหารสวนตําบลนี้และเคยไดรับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ เพราะเหตุที่ฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นมาแลวครั้งหนึ่ง ยังฝาฝน
ดํา เนิ น กิ จการโดยมิไ ดแ จง ต อเจา พนั กงานท องถิ่น ตอ ไป ใหเ จา พนั กงานท องถิ่น มีอํ า นาจสั่ งใหผู นั้ น
หยุดดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดดําเนินการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตามขอบัญญัตินี้ ถายังฝาฝนอีก
ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งหามการดําเนินกิจการนั้นไวตามเวลาที่กําหนดซึ่งตองไมเกินสองปก็ได

เลม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๘ ง

หนา ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ขอ ๒๘ การแจงของเจาพนักงานทองถิ่นและคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นใหทําเปนหนังสือแจง
ใหผูแจงหรือผูดําเนินการทราบ ในกรณีที่ไมพบตัวหรือไมยอมรับหนังสือใหสงหนังสือการแจงหรือคําสั่ง
โดยทางไปรษณียตอบรับหรือปดหนังสือนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน
ของผูที่ตองรับหนังสือและใหถอื วาผูนนั้ ไดทราบหนังสือดังกลาวแลวตัง้ แตเวลาที่หนังสือไปถึงหรือวันปดหนังสือ
แลวแตกรณี
ขอ ๒๙ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพื่อให
ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตอํานาจ
ขององคการบริหารสวนตําบล ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได
ขอ ๓๐ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
สมิง คําสวน
นายกองคการบริหารสวนตําบลพญาแมน

บัญชีค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนตําบลพญาแมน
เรื่อง สถานทีจ่ ําหน่ายอาหารและสถานทีส่ ะสมอาหาร พ.ศ. 2559
อัตราค่าธรรมเนียมต่อปี
(บาท)
1. อัตราค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหาร ในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ ไม่เกินสองร้อย ตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาด
1.1 พื้นที่ประกอบการไม่เกิน 10 ตารางเมตร
100
1.2 พื้นที่ประกอบการเกิน 10 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 25 ตารางเมตร
200
1.3 พื้นที่ประกอบการเกิน 25 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
300
1.4 พื้นที่ประกอบการเกิน 50 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
500
1.5 พื้นที่ประกอบการเกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
800
2. อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตการจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
ในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพนื้ ที่ เกินสองร้อย ตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาด
2.1 พื้นที่ประกอบการเกิน 200 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 500 ตารางเมตร
1,000
2.2 พื้นที่ประกอบการเกิน 500 ตารางเมตร ตารางเมตรขึ้นไป
2,000
ลําดับที่

รายการ

แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการ..................................................................................
คําขอเลขที่......./...........
(เจ้าหน้าที่กรอก)

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

1. ข้าพเจ้า............................................................. อายุ...............ปี สัญชาติ.........................................................
โดย...........................................................................................................................ผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม............................................................................................................................ที่อยู่เลขที่...........................
หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.......................................ถนน......................................แขวง/ตําบล...........................................
เขต/อําเภอ.........................................................................จังหวัด.........................................................................
หมายเลขโทรศัพท์..................................................................ผู้ขออนุญาต
2. พร้อมคําขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว ดังนี้
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นประกาศกําหนดสําหรับกรณีการขอจัดตั้งตลาดประเภทที่ 1
แผนผังการจัดพื้นที่การจําหน่ายตามหมวดหมู่สินค้า
ใบมอบอํานาจ (ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ)
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอํานาจลงนามแทน
นิติบุคคล
เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกําหนด คือ
1).......................................................................
2)..............................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในคําขอนี้เป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ) .................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
(..............................................)

ส่วนของเจ้าหน้าที่
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
เลขที่............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..............
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน
ครบ
ไม่ครบ คือ
1)..............................................................
2)..............................................................
3)..............................................................
(ลงชื่อ) ...........................................
(.......................................)
ตําแหน่ง...........................................

ส่วนของผูข้ อรับใบอนุญาต
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
เลขที่..........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..............
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน
ครบ
ไม่ครบ คือ
1)..............................................................
2)..............................................................
3)..............................................................
ดังนั้น กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน.....................วันนับตั้งแต่วันนี้
เป็นต้นไป
(ลงชื่อ) ...........................................
(.......................................)
ตําแหน่ง...........................................

ใบอนุญาต
ประกอบกิจการสถานที่จาํ หน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
เล่มที่..........เลขที่............./................
(1) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้....................................................สัญชาติ......................................
อยู่บ้านเลขที่..................หมู่ที่........ตําบล.............................อําเภอ...........................จังหวัด...........................................
หมายเลขโทรศัพท์.............................................
ชื่อสถานประกอบกิจการ......................................................................... ประเภท………………….……..
................................................ ตั้งอยู่เลขที่..............หมู่ที่........ตําบล.............................อําเภอ........................................
จังหวัด......................................................หมายเลขโทรศัพท์.....................................
เสียค่าธรรมเนียมปีละ.............................บาท (...............................................................................)
ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่...............เลขที่.....................ลงวันที่........................................................
(2) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในข้อบัญญัตนิ ี้
(3) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้
(4) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ
(4.1) .........................................................................................
(4.2) .........................................................................................
(5) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่..........เดือน..................................พ.ศ. ............
(6) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่.............เดือน..................................พ.ศ. .............
(ลงชื่อ)
(............................................)
ตําแหน่ง..............................................
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
คําเตือน (1) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลา
ที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท
(2) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
(มีต่อด้านหลัง)

(ด้านหลัง)

รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม
วัน/เดือน/ปี
ที่ออกใบอนุญาต

วัน/เดือน/ปี
ที่สิ้นอายุใบอนุญาต

เล่มที่

ใบเสร็จรับเงิน
เลขที่
วัน/เดือน/ปี

(ลงชื่อ)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

แบบคําขอแจ้ง
จัดตั้งสถานทีจ่ ําหน่ายอาหารหรือสถานทีส่ ะสมอาหาร
เขียนที่................................................................
วันที่..............เดือน.............................. พ.ศ. ..........
1. ข้าพเจ้า...................................................................... อายุ...............ปี สัญชาติ..................................
โดย............................................................................................................................ผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม...............................................................................................................................ที่อยู่เลขที่...........................
หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.......................................ถนน......................................แขวง/ตําบล...........................................
เขต/อําเภอ........................................จังหวัด.......................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์...............................................................ผู้ขอแจ้ง
2. ชื่อสถานประกอบกิจการ...................................................................................ประเภท………….……..
...........................................มีพื้นที่..................ตารางเมตร ตั้งอยู่เลขที่....................หมู่ที่.........ตําบล..................................
อําเภอ.........................................จังหวัด..................................หมายเลขโทรศัพท์.........................................
3. พร้อมคําขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว ดังนี้
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่
เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนดสําหรับกรณีการขอจัดตั้งตลาดประเภทที่ 1
แผนผังการจัดพื้นที่การจําหน่ายตามหมวดหมู่สินค้า
ใบมอบอํานาจ (ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ)
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล
เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกําหนด คือ
1).......................................................................
2).......................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในคําขอนี้เป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) .............................................. ผู้ขอแจ้ง
(............................................)

ส่วนของเจ้าหน้าที่
ใบรับแจ้ง
ชื่อสถานประกอบกิจการ......................................................................ประเภท......................................
...................................................มีพื้นที่................ตารางเมตร ตั้งอยู่เลขที่................หมู่ที่.........ตําบล................................
อําเภอ................................จังหวัด.........................................หมายเลขโทรศัพท์.................................................................
เลขที่............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ.......................
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน

ครบ
ไม่ครบ ได้แก่ ..................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ...........................................
(.......................................)
ตําแหน่ง...........................................

ส่วนของผูแ้ จ้ง
ใบรับแจ้ง
ชื่อสถานประกอบกิจการ...............................................................ประเภท.............................................
.........................................มีพื้นที่................ตารางเมตร ตั้งอยู่เลขที่......................หมู่ที่.............ตําบล................................
อําเภอ..................................จังหวัด...........................................หมายเลขโทรศัพท์.............................................................
เลขที่..........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน...........................พ.ศ..........................
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน
ครบ
ไม่ครบ ได้แก่ ..................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ...........................................
(.......................................)
ตําแหน่ง...........................................
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

หนังสือรับรองการแจ้ง
จัดตั้งสถานทีจ่ ําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร
เล่มที่..........เลขที่............./................
(1) เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้.........................................................................
สัญชาติ.......................อยู่บ้านเลขที่...............หมู่ที่..........ตําบล.............................อําเภอ................................................
จังหวัด...............................................หมายเลขโทรศัพท์...........................................................
ชื่อสถานประกอบกิจการ..................................................................... ประเภท....................................
มีพื้นที่..................ตารางเมตร ตั้งอยู่เลขที่...............หมู่ที่..........ตําบล.............................อําเภอ........................................
จังหวัด..............................................หมายเลขโทรศัพท์...........................................................
เสียค่าธรรมเนียมปีละ...................บาท (................................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน
เล่มที่...........เลขที่.................ลงวันที่............................................
(2) ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในข้อบัญญัตินี้
(3) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ
(3.1) .........................................................................................
(3.2) .........................................................................................
(4) หนังสือรับรองการแจ้งฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่..........เดือน..................................พ.ศ. ............
(ลงชื่อ)

(............................................)
ตําแหน่ง..............................................
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

คําเตือน (1) ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท
(2) ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมต่อราชการส่วนท้องถิ่นทุกปีตามกําหนดเวลา หากฝ่าฝืน
จะต้องเสียค่าปรับเพิ่มอีกร้อยละ 20 ของค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ

(มีต่อด้านหลัง)

(ด้านหลัง)

รายการเสียค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้ง
วัน/เดือน/ปี
ที่ชําระค่าธรรมเนียม

เล่มที่

ใบเสร็จรับเงิน
เลขที่
วัน/เดือน/ปี

(ลงชื่อ)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

