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หลักการ
เพื่อปรับปรุง แกไขขอบังคับตําบลศรีสุนทร เรื่อง สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสม
อาหาร พ.ศ.๒๕๔๐
เหตุผล
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุง แกไข ขอบังคับตําบล เรื่อง สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่
สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๔๐ และเพื่อเปนไปตามมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ ประกอบกับเทศบาลตําบลศรีสุนทร ไดรับการจัดตั้งจากองคการบริหาร
สวนตําบลศรีสุนทร เปนเทศบาลตําบลศรีสุนทร เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ จึงจําเปนตองตราเทศบัญญัตินี้

เทศบัญญัติเทศบาลตําบลศรีสุนทร
เรื่อง สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๕๖
..............................
โดยที่เ ปนการสมควรปรับปรุง ขอบัง คับตําบลศรีสุนทร เรื่อง สถานที่จําหนายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๔๐
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๖๐ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๓ แห ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
ประกอบมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญ ญัติใหกระทําไดโ ดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เทศบาลตําบล
ศรีสุนทร โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทรและผูว าราชการจังหวัดภูเก็ต จึงตราเทศบัญญัติไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ เทศบัญญัตินี้เ รียกวา “เทศบั ญญัติเ ทศบาลตําบลศรีสุนทร เรื่อง สถานที่จําหนาย
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๕๖”
ขอ ๒ เทศบัญญัตินี้ใหใชบัง คับในเขตเทศบาลตําบลศรีสุนทรตั้ง แตเ มื่อไดป ระกาศไวโดย
เปดเผยที่สํานักงานเทศบาลตําบลศรีสุนทรแลวเจ็ดวัน
ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบัง คับตําบลศรีสุนทร เรื่อง สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสม
อาหาร พ.ศ. ๒๕๔๐
บรรดาเทศบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่ไดต ราไวแลวในเทศบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับเทศบัญญัตินี้ ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน

/ขอ ๔ ใน...

-๒ขอ ๔ ในเทศบัญญัตินี้
“อาหาร” หมายความวา ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต ไดแก
(๑) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม อม หรือนําเขาสูรางกายไมวาดวยวิธีใด ๆ หรือในรูปลักษณะ
ใดๆ แตไมรวมถึงยาวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท หรือยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยการนั้น แลวแต
กรณี
(๒) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชหรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร
สี และเครื่องปรุงแตงกลิ่นรส
“สถานที่จําหนายอาหาร” หมายความวา อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใดๆ ที่มิใชที่หรือทาง
สาธารณะ ที่จัดไวเพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถบริโภคไดทันที ทัง้ นี้
ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค ณ ที่นั้น หรือนําไปบริโภคที่อื่นก็ตาม
“สถานที่สะสมอาหาร” หมายความวา อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใดๆ ที่มิใชที่ห รือทาง
สาธารณะ ที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด ซึ่งผูซื้อ
ตองนําไปทํา ประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง
“ตลาด” หมายความวา สถานที่ซึ่งปกติจัดไวใหผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพื่อจําหนายสินคาประเภท
สัตว เนื้อสัตว ผัก ผลไม หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด ประกอบหรือปรุงแลว หรือของเสียงาย ทั้งนี้ ไมวา
จะมีการจําหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตามและหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไวสําหรับใหผูคาใชเปน
ที่ชุมนุมเพื่อจําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจําหรือเปนครั้งคราวหรือตามวันที่กําหนด
“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน หรือสิ่งที่สรางขึ้น
อยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได
“สิ่งปฏิกูล” หมายความวา อุจจาระหรือปสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่งเปนสิ่ง
โสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น
“มูลฝอย” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา เศษวัตถุ ถุงพลาสติก
ภาชนะที่ใสอาหาร เถา มูลสัตว หรือซากสัตว รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัต ว
หรือที่อื่น
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน
สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกเทศมนตรีตําบลศรีสุนทร
“เจ า พนั ก งานสาธารณสุ ข ” หมายความว า เจ า พนั ก งานซึ่ ง ได รั บ การแต ง ตั้ ง จาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
“ผูไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น ” หมายความวา ขาราชการหรือพนักงานสวน
ทองถิ่นที่ไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ.๒๕๓๕
ในเขตเทศบาลตําบลศรีสุนทร

/ขอ ๕...

-๓ขอ ๕ ผูใดจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมี
พื้นที่เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาด ตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น ถา
สถานที่ดังกลาวมีพื้นที่ไมเกินสองรอยตารางเมตร ตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น เพื่อขอหนังสือรับรองการ
แจง กอนการจัดตั้ง
ขอ ๖ ความในขอ ๕ ไมใชบังคับแกการประกอบกิจการดังนี้
(๑) การประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
(๒) การขายของในตลาด
(๓) การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
ขอ ๗ เพื่อการคิดคาธรรมเนียมใหกําหนดตามลักษณะของสถานที่ประกอบการตามประเภท
ของสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารดังนี้
(๑) สถานที่จําหนายอาหาร
(๑.๑) สถานที่ จํ าหน ายอาหารที่มี ลั ก ษณะเป น ตึก แถวหรื ออาคารที่ มี
ลักษณะคลายคลึง ใหคํานวณพื้นทีบ่ ริเวณที่จําหนายอาหารทั้งหมดในอาคาร นับจากขอบผนังดานในทุกชั้นที่
ประกอบกิจการ ยกเวนพื้นที่ซึ่งกั้นไวเปนสัดสวนสําหรับใชสอยเพื่อการอื่น
(๑.๒) สถานที่จําหนายอาหารที่มีบริเวณ ใหคิดพื้นที่ภายในตัวอาคารและ
รวมพื้นที่รอบอาคารที่ใชสําหรับการคาอาหารนั้นดวย ถาไมมีขอบเขตที่แนนอนใหคิดจากแนวเขตของพื้นที่ที่
ประกอบกิจการนั้น
(๑.๓) สถานที่จําหนายอาหารที่มีอาคารเชื่อมติดถึงกัน ใหคิดพื้นที่ประกอบ
กิจการรวมกันและมีใบอนุญาตใหใชสถานที่เปนสถานที่จําหนายอาหารฉบับเดียว ถาอาคารนั้นไมเชื่อมติดถึงกัน
ใหคิดพืน้ ที่แตละอาคารและแยกใบอนุญาตแหงละฉบับ
(๑.๔) สถานที่จําหนายอาหารที่ตั้งอยูในอาคารใด ๆ ใหใชเลขที่ของอาคาร
นั้น การพิจารณาอนุญาตใหพิจารณาจากลักษณะพื้นที่ที่ประกอบการ ถาแยกเปนสัดสวนแตละแหงไมวาจะเปน
เจาของเดียวกันหรือไม ใหมีใบอนุญาตประกอบกิจ การแหงละฉบับ การคิดพื้นที่ใหคิดพื้นที่ประกอบกิจการ
กรณีอาคารใดที่ไดจัดหองน้ําหองสวมรวมซึ่งแยกไวตางหากไมนับรวมพื้นที่ของหองน้ําหองสวมนั้น
(๒) สถานที่สะสมอาหาร
(๒.๑) สถานที่สะสมอาหารที่มีลักษณะเปนตึกแถวหรืออาคารที่มีลักษณะ
คลายคลึง
(๒.๑.๑) กรณีตั้งวางสินคาอาหารเต็มพื้นที่ หรือวางสินคาอาหาร
ทั่วไปหลายจุด ใหคํานวณพื้นที่บริเวณตั้งวางสินคาอาหารทั้งหมดภายในอาคารนับจากขอบผนังดานในทุกชั้นที่
ประกอบกิจการรวมกับพื้นที่ของหองน้ําหองสวมยกเวนพื้นที่ซึ่งกั้นไวเปนสัดสวนสําหรับใชสอยเพื่อการอื่น

/(๒.๑.๒) กรณี...

-๔(๒.๑.๒) กรณีตั้งวางสินคาอาหารไมเต็มพื้นที่หรือตั้งวางเฉพาะที่
จุดใดจุดหนึ่ง อาทิ ตูแช โตะ ชั้นวางสินคาหรืออื่น ๆ ที่มีลักษณะคลายคลึง ใหคํานวณพื้นที่บริเวณที ่ตั้งวาง
สินคาอาหารนั้นรวมกับพื้นที่หองน้ําหองสวม และเปรียบเทียบกับพื้นที่ของอาคารทั้งหมด หากมีพื้นที่ไมเกินกึ่ง
หนึ่งของพื้นที่อาคารทั้งหมดใหคิดพื้นที่เปนกึ่งหนึ่งของอาคารทั้งหมด หากมีพื้นที่เกินกึ่งหนึ่งของพื้นที่อาคาร
ทั้งหมดใหคิดพื้นที่ของอาคารทั้งหมด กรณีสถานที่ประกอบกิจการนั้นมีหลายหองติดตอกันกึ่งหนึ่งของพื้นที่ให
หมายถึงกึ่งหนึ่งของหองที่ตั้งวางสินคาอาหารนั้น
(๒.๒) สถานที่สะสมอาหารที่เปนอาคารโกดังเก็บสินคา
(๒.๒.๑) กรณีที่มีอาคารโกดังหลายหลัง แตมีเลขที่ของอาคารโกดัง
เลขที่เดียวและเปนเจาของเดียวกัน ใหคํานวณพื้นที่ของอาคารโกดังทั้งหมดรวมกับพื้นที่ของห องน้ําหองสวม
ออกใบอนุญาตสะสมอาหารฉบับเดียว
(๒.๒.๒) กรณีที่มีอาคารโกดังหลายหลัง แตมีเลขที่ของอาคารโกดัง
เลขที่เดียวแตมีเจาของหลายเจาของ ใหคํานวณพื้นที่ของอาคารโกดังของแตละเจาของรวมกับพื้นที่ของหองน้ํา
หองสวมออกใบอนุญาตสะสมอาหารใหแตละเจาของ
(๒.๒.๓) กรณีที่มีอาคารโกดังหลายหอง และมีเลขที่ของอาคาร
โกดังแตละหลัง ใหคํานวณพื้นที่ของอาคารโกดังแตละหลังรวมกับพื้นที่ของหองน้ําหองสวม ออกใบอนุญาต
สะสมอาหารแยกแตละโกดัง
(๒.๒.๔) กรณีที่มีเจาของสินคาอาหารหลายเจาของในอาคารโกดัง
นั้น ใหคํานวณพืน้ ที่ของสถานที่สะสมอาหารของแตละเจาของรวมกับพื้นที่ของหองน้ําหองสวม ออกใบอนุญาต
สะสมอาหารใหแตละเจาของ
ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกําหนดประเภทของสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารตามประเภทของอาหาร หรือตามวิธีการจําหนายเพิ่มเติมไดตามที่เห็นสมควร
ขอ ๘ ผูไดรับใบอนุญาตหรือไดรับหนังสือรับการแจงใหจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือ
สถานที่สะสมอาหารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขดังตอไปนี้
(๑) สถานที่จําหนายอาหาร
(๑.๑) หลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดตั้ง และการดูแลรักษาสถานที่ที่ใชทํา ประกอบ
หรือปรุงอาหาร
(๑.๑.๑) สถานที่ตั้งที่เปนอาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่ใชประกอบ
กิจการตองอยูหางจากบริเวณที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ
(๑.๑.๒) อาคารตองมีความมั่นคงแข็ง แรง พื้น ผนัง เพดาน มีส ภาพดี
สะอาดและมีหลักฐานที่แสดงวาสามารถใชประกอบการไดโดยถูกตองตามกฎหมายควบคุมอาคาร
(๑.๑.๓) จัดใหมีแสงสวางที่เพียงพอตอการประกอบกิจการ และมีระบบ
ระบายอากาศที่เหมาะสม ไมอับชื้น

/(๑.๑.๔) มีการ...

-๕(๑.๑.๔) มีการปองกัน และควบคุมสัตวและแมลงนําโรค
(๑.๑.๕) มีชั้นวางสินคาหรืออาหาร ทําดวยวัสดุทําความสะอาดงาย มีความ
แข็งแรงชั้นลางสุดมีความสูงจากพื้นอยางนอย ๑๕ เซนติเมตร มีลักษณะโปรง เพื่อใหสามารถทําความสะอาด
ใตชั้นวางไดงาย ยกเวน สินคาหรืออาหารที่มีน้ําหนักมาก อาจใชชั้นที่มีลักษณะทึบ
(๑.๑.๖) โตะ เกาอี้ หรือที่นั่งอยางอื่นสําหรับรับประทานอาหาร ตองสะอาด
มีสภาพแข็งแรงตั้งวางเปนสัดสวนและเปนระเบียบ
(๑.๑.๗) สถานที่เ ตรี ยมอาหารตองสะอาด มี แสงสวา งเพียงพอ มีก าร
ระบายอากาศที่เหมาะสมที่เตรียมอาหารตองสูงจากพื้นอยางนอย ๖๐ เซนติเมตร ทําดวยวัสดุคงทน ผิวเรียบ
ไมดูดซึมน้ํา สภาพดีทําความสะอาดงายและตองทําความสะอาดทุกครั้งกอนและหลังใชงาน มีอางสําหรับลาง
อาหารสูงจากพื้นไมนอยกวา ๖๐ เซนติเมตร และมีการระบายน้ําไดดี
(๑.๑.๘) จัดใหมีบ ริเ วณและที่สําหรับ ทําความสะอาดภาชนะ ตลอดจน
อุปกรณเครื่องใชตาง ๆ ใหเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ เพื่อใชในการนั้นโดยเฉพาะ
(๑.๑.๙) จัดใหมีที่สําหรับลางมือ พรอมอุปกรณที่เพียงพอ
(๑.๑.๑๐) จัดใหมีการปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญ เนื่องจากการจําหนาย
ทํา ประกอบ ปรุงและเก็บอาหาร
(๑.๑.๑๑) ปฏิบัติก ารอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลัก ษณะตามคําแนะนําของเจา
พนักงานสาธารณสุขคําสั่งเจาพนักงานทองถิ่น รวมทั้งระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งของเทศบาลตําบลศรีสุนทร
(๑.๒) หลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการจําหนาย ทํา ประกอบ
ปรุงเก็บรักษาอาหาร
(๑.๒.๑) ไมเตรียม ปรุงอาหารบนพื้นและหรือบริเวณหนาหรือในหองน้ํา
หองสวมและตองเตรียมปรุงอาหารบนโตะที่สูงจากพื้นอยางนอย ๖๐ เซนติเมตร บริเวณที่เตรียมอาหารตองทํา
ความสะอาดทุกครั้งกอนและหลังใชงาน
(๑.๒.๒) ใชสารปรุงแตงอาหารที่มีความปลอดภัย มีเครื่องหมายรับรองของ
ทางราชการ เชน เลขทะเบียนตําหรับอาหาร (อย.) เครื่องหมายรับรองมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม
(มอก.)
(๑.๒.๓) อาหารสดตองลางใหส ะอาดกอนนํามาปรุง หรือเก็บ การเก็บ
อาหารประเภทตาง ๆ ตองแยกเก็บเปนสัดสวน อาหารสดประเภทเนื้อสัตวดิบ และอาหารทะเล ตองเก็บรักษา
ในอุณหภูมิไมเกิน ๕ องศาเซลเซียส ในตูเย็นหรือแชน้ําแข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ
(๑.๒.๔) อาหารที่ปรุงสําเร็จแลว และเครื่องดื่มที่พรอมบริโภคตองเก็บใน
ภาชนะที่สะอาดมีฝาปด วางสูงจากพื้นอยางนอย ๖๐ เซนติเมตร
(๑.๒.๕) น้ําแข็งที่ใชบริโภคตองสะอาด เก็บในภาชนะที่สะอาดมีฝาปด วาง
สูงจากพื้นอยางนอย ๖๐ เซนติเมตร ใชอุปกรณที่มีดามยาวสําหรับคีบหรือตักโดยเฉพาะ และตองไมมีสิ่งของ
อยางอื่นแชรวม
/(๑.๒.๖) เขียงและ...

-๖(๑.๒.๖) เขียงและมีดตองมีสภาพดี แยกใชระหวางเนื้อสัตวสุก เนื้อสัตวดิบ
และผัก ผลไม
(๑.๒.๗) ลางภาชนะดวยน้ํายาลางภาชนะ แลวลางดวยน้ําสะอาด ๒ ครั้ง
หรือลางดวยน้ําไหลและที่ลางตองวางสูงจากพื้นอยางนอย ๖๐ เซนติเมตร
(๑.๒.๘) ชอน สอม ตะเกียบ วางตั้งเอาดามขึ้นในภาชนะโปรงสะอาด หรือ
วางเปนระเบียบในภาชนะโปรงสะอาดและมีการปกปด เก็บสูงจากพื้นอยางนอย ๖๐ เซนติเมตร
(๑.๒.๙) ปฏิ บัติ ก ารอื่นใดเกี่ยวดว ยสุข ลัก ษณะตามคํา แนะนํา ของเจ า
พนักงานสาธารณสุขคําสั่งเจาพนักงานทองถิ่น รวมทั้งระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งของเทศบาลตําบลศรีสุนทร
(๑.๓) หลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ น้ําใชและของใชอื่น ๆ
(๑.๓.๑) มีน้ําใชที่สะอาด สําหรับลางอาหาร ภาชนะและอุปกรณ
(๑.๓.๒) ในกรณีที่ใชเครื่องปรับอากาศตองดูแลบํารุงรักษาใหอยูในสภาพดี
สะอาดไมมีหยดน้ํา หรือสิ่งสกปรกตกลงมาปนเปอนกับอาหาร
(๑.๓.๓) โครงสรางภายในตูเย็นหรือตูแช ตองทําดวยวัสดุผิวเรียบ มีสภาพ
ดี สะอาดสามารถควบคุมอุณหภูมิใหคงที่ตามเกณฑที่กําหนดได และตูแชตองไมมีน้ําแข็งเกาะหนาเกิน ๑ นิ้ว
ประตูและขอบยาง ตูเย็น ตูแช ตองมีสภาพดี สะอาด
(๑.๓.๔) มีที่รองรับมูลฝอยที่สะอาด ถูกหลักสุขาภิบาล
(๑.๓.๕) เครื่องดับเพลิงที่ติดตั้งตามกฎหมายควบคุมอาคาร สามารถใชการ
ไดดีและอยูในตําแหนงที่สามารถหยิบใชไดสะดวก และพนักงานสามารถใชไดอยางถูกตอง
(๑.๓.๖) มีทอหรือรางระบายน้ําที่สะอาด ถูก สุขลัก ษณะ ระบายลงสูที่
บําบัดกอนปลอยลงสูแหลงรองรับน้ําทิ้งสาธารณะ
(๑.๓.๗) วัสดุ ภาชนะอุปกรณที่ใชเตรียมและจําหนายอาหาร ตองเปนวัสดุ
ที่ปลอดภัยมีสภาพดี สะอาด ลางทําความสะอาดงาย และมีการลางและเก็บอยางถูกสุขลักษณะ
(๑.๓.๘) จัดใหมีสวมที่เพียงพอและถูกสุขลักษณะ
(๑.๓.๙) จัดใหมีบอดักไขมันหรือที่ดักไขมันที่ถูกสุขลักษณะ ใชการไดดีและ
มีการกําจัดไขมันเปนประจํา
(๑.๓.๑๐) จัดใหมีน้ําใชที่สะอาด สําหรับลางอาหารและอุปกรณ
(๑.๔) หลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะสวนบุคคลของผูจําหนายอาหาร ผูปรุงอาหาร
และผูใหบริการ
(๑) ผูสัมผัสอาหารตองมีสุขภาพแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอหรือโรคที่สังคม
รังเกียจ หรือไมเปนพาหะนําโรคติดตอ ไดแก อหิวาตกโรค ไขรากสาดนอย โรคบิด ไขสุกใส ไขหัด โรคคางทูม
วัณโรคระยะอันตราย โรคเรื้อนในระยะติดตอ หรือในระยะที่ปรากฏอาการที่เปนที่รังเกียจแกสังคม โรคผิวหนัง
ที่นารังเกียจตอสังคม โรคไวรัสตับอักเสบชนิดเอ โรคไขหวัดใหญ ซึ่งรวมถึงโรคไขหวัดใหญที่ติดตอมาจากสัตว
และโรคติดตอที่ตองแจงความตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอ
/(๒) ผูสัมผัส...

-๗(๒) ผูสัมผัสอาหารตองมีสุขอนามัยสวนบุคคลที่ดี เชน ใชวัสดุอุปกรณชวย
ในการหยิบจับอาหารที่ปรุงสุกแลวทุกชนิด ไมใชมือหยิบจับอาหารโดยตรง ลางมือดวยน้ําและสบูทุกครั้งกอ น
ปฏิบัติงานและภายหลังการใชหองน้ํา หองสวม และภายหลังสัมผัสสิ่งสกปรก หากมีบาดแผลที่มือใหปกปดให
มิดชิดและหลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานที่มีโอกาสสัมผัสอาหาร
(๓) ขณะเตรียม ปรุงอาหารและเครื่องดื่ม ตองแตงกายสะอาด สวมเสื้อมี
แขน ใสผากันเปอน และสวมหมวกหรือตาขายคลุมผม
(๔) เจาของหรือผูดูแล หรือผูประกอบการและผูสัมผัสอาหารตองผานการ
ฝกอบรมดานสุขาภิบาลอาหาร
(๒) สถานที่สะสมอาหาร
(๒.๑) สถานที่สะสมอาหาร ประเภททั่วไป
(๒.๑.๑) เกณฑเกี่ยวกับ การจัดตั้ง การดูแลสถานที่และสุขลักษณะของ
บริเวณที่ใชสะสมอาหาร
(ก) สถานที่ตั้งที่เปนอาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่ใชประกอบกิจการ
ตองอยูหางจากบริเวณที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ
(ข) อาคารตองมีความมั่นคงแข็งแรง พื้น ผนัง เพดาน มีสภาพดี สะอาด
และมีหลักฐานที่แสดงวาสามารถใชประกอบการไดโดยถูกตองตามกฎหมายควบคุมอาคาร
(ค) จัดใหมีแสงสวางที่เพียงพอตอการประกอบกิจการ และมีระบบระบาย
อากาศที่เหมาะสม ไมอับชื้น
(ง) มีการปองกัน และควบคุมสัตวและแมลงนําโรค
(จ) มีชั้นวางสินคาหรืออาหาร ทําดวยวัส ดุทําความสะอาดงาย มีความ
แข็งแรงชั้นลางสุดมีความสูงจากพื้นอยางนอย ๑๕ เซนติเมตร มีลักษณะโปรง เพื่อใหสามารถทําความสะอาด
ใตชั้นวางไดงาย ยกเวน สินคาหรืออาหารที่มีน้ําหนักมาก อาจใชชั้นที่มีลักษณะทึบ
(๒.๑.๒) หลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของการสะสมอาหาร
(ก) จัด วางอาหารใหเ ปน สัด สว น แยกตามประเภทอาหารและไม วาง
ผลิตภัณฑอาหารสัมผัสกับพื้น หากมีสินคาอื่นที่มีสารเคมี ตองแยกเก็บเปนสัดสวนเฉพาะ หามปะปนกับสินคา
ประเภทอาหารเพื่อปองกันการปนเปอน
(ข) เก็บรักษาอาหารแหงและอาหารในภาชนะปดสนิทที่อุณหภูมิหองสวน
อาหารที่ตองควบคุมอุณหภูมิ เชน ไอศกรีม และอาหารประเภทแชแข็ง ตองเก็บที่อุณหภูมิต่ํากวาลบ ๑๘ องศา
เซลเซียส สวนสินคาประเภทนม ผลิตภัณฑนม และเครื่องดื่มที่ผานการฆาเชื้อดวยระบบพาสเจอรไรซ หรือ
อาหารสดประเภทสัตว เนื้อสัตว และอาหารทะเล ตองเก็บรักษาในอุณหภูมิไมเกิน ๕ องศาเซลเซียส ในตูเย็น
หรือแชน้ําแข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ

/(ค) ไมวาง...

-๘(ค) ไมวางจําหนายอาหารหรือสินคาที่บรรจุในภาชนะที่ชํารุด เสียหายหรือ
หมดอายุหรือที่มีลักษณะผิดปกติ
(ง) แยกสินคาที่หมดอายุหรือชํารุดหรือรอการสงคืนในบริเวณเฉพาะและ
แยกสวนจากสินคาปกติ โดยมีปายหรือเครื่องหมายบอกชัดเจน
(จ) ดูแลรักษาบริเวณที่วางสินคาหรืออาหารใหสะอาดและมีสภาพดี
(๒.๑.๓) หลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของอุปกรณ น้ําใชและของใชอื่น ๆ
(ก) มีน้ําใชที่สะอาด สําหรับลางอาหาร ภาชนะและอุปกรณ
(ข) ในกรณีที่ใชเ ครื่องปรับอากาศตองดูแลบํารุง รัก ษาใหอยูในสภาพดี
สะอาดไมมีหยดน้ํา หรือสิ่งสกปรกตกลงมาปนเปอนกับอาหาร
(ค) โครงสรางภายในตูเย็นหรือตูแช ตองทําดวยวัส ดุผิวเรียบ มีส ภาพดี
สะอาดสามารถควบคุมอุณหภูมิใหคงที่ตามเกณฑที่กําหนดได และตูแชตองไมมีน้ําแข็งเกาะหนาเกิน ๑ นิ้ว
ประตูและขอบยาง ตูเย็น ตูแช ตองมีสภาพดี สะอาด
(ง) มีที่รองรับมูลฝอยที่สะอาด ถูกหลักสุขาภิบาล
(จ) เครื่องดับเพลิงที่ติดตั้งตามกฎหมายควบคุมอาคาร สามารถใชการไดดี
และอยูในตําแหนงที่สามารถหยิบใชไดสะดวก และพนักงานสามารถใชไดอยางถูกตอง
(ฉ) มีทอหรือรางระบายน้ําที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ระบายลงสูที่บําบัด
กอนปลอยลงสูแหลงรองรับน้ําทิ้งสาธารณะ
(๒.๒) สถานที่สะสมอาหาร ประเภทมินิมารท
(๒.๒.๑) หลั ก เกณฑเ กี่ ยวกับ การจั ดตั้ ง การดูแ ลรั ก ษาสถานที่ ที่ใ ชทํ า
ประกอบ หรือปรุงหรือที่ใชสะสมอาหาร
(ก) สถานที่ตั้งที่เปนอาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่ใชประกอบกิจการ
ตองอยูหางจากบริเวณที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ
(ข) อาคารตองมีความมั่นคงแข็งแรง พื้น ผนัง เพดาน มีสภาพดี สะอาด
และมีหลักฐานที่แสดงวาสามารถใชประกอบการไดโดยถูกตองตามกฎหมายควบคุมอาคาร
(ค) จัดใหมีแสงสวางที่เพียงพอตอการประกอบกิจการ และมีระบบระบาย
อากาศที่เหมาะสม ไมอับชื้น
(ง) มีการปองกัน และควบคุมสัตวและแมลงนําโรค
(จ) มีชั้นวางสินคาหรืออาหาร ทําดวยวัส ดุทําความสะอาดงาย มีความ
แข็งแรงชั้นลางสุดมีความสูงจากพื้นอยางนอย ๑๕ เซนติเมตร มีลักษณะโปรง เพื่อใหสามารถทําความสะอาด
ใตชั้นวางไดงาย ยกเวน สินคาหรืออาหารที่มีน้ําหนักมาก อาจใชชั้นที่มีลักษณะทึบ

/(ฉ) หากมี...

-๙(ฉ) หากมีการเตรียมอาหาร สถานที่เตรียมอาหารตองสะอาด มีแสงสวาง
เพียงพอ มีการระบายอากาศที่เหมาะสม ที่เตรียมอาหารตองสูงจากพื้นอยางนอย ๖๐ เซนติเมตร ทําดวยวัสดุ
คงทน ผิวเรียบ ไมดูดซึมน้ํา สภาพดี ทําความสะอาดงายและตองทําความสะอาดทุกครั้งกอนและหลังใชงาน มี
อางสําหรับลางอาหารสูงจากพื้นไมนอยกวา ๖๐ เซนติเมตร และมีการระบายน้ําไดดี
(๒.๒.๒) หลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการจําหนาย
ทํา ประกอบปรุง เก็บรักษาหรือสะสมอาหาร
(ก) จัด วางอาหารใหเ ปน สัด สว น แยกตามประเภทอาหารและไม วาง
ผลิตภัณฑอาหารสัมผัสกับพื้น หากมีสินคาอื่นที่มีสารเคมี ตองแยกเก็บเปนสัดสวนเฉพาะ หามปะปนกับสินคา
ประเภทอาหารเพื่อปองกันการปนเปอน
(ข) เก็บรักษาอาหารแหงและอาหารในภาชนะปดสนิทที่อุณหภูมิ หองสวน
อาหารที่ตองควบคุมอุณหภูมิ เชน ไอศกรีม และอาหารประเภทแชแข็ง ตองเก็บที่อุณหภูมิต่ํากวาลบ ๑๘ องศา
เซลเซียส สวนสินคาประเภทนม ผลิตภัณฑนม และเครื่องดื่มที่ผานการฆาเชื้อดวยระบบพาสเจอรไรซ หรือ
อาหารสดประเภทสัตว เนื้อสัตว และอาหารทะเล ตองเก็บรักษาในอุณหภูมิไมเกิน ๕ องศาเซลเซียส ในตูเย็น
หรือแชน้ําแข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ
(ค) ไมวางจําหนายอาหารหรือสินคาที่บรรจุในภาชนะที่ชํารุด เสียหายหรือ
หมดอายุหรือที่มีลักษณะผิดปกติ
(ง) แยกสินคาที่หมดอายุหรือชํารุดหรือรอการสงคืนในบริเวณเฉพาะและ
แยกสวนจากสินคาปกติ โดยมีปายหรือเครื่องหมายบอกชัดเจน
(จ) ดูแลรักษาบริเวณที่วางสินคาหรืออาหารใหสะอาดและมีสภาพดี
(ฉ) สินคาประเภทอาหารที่บรรจุในภาชนะไมปดสนิท หรืออาหารที่มีการ
ปรุงประกอบ ตองอยูสูงจากพื้นอยางนอย ๖๐ เซนติเมตร อาหารและเครื่องดื่มที่พรอมบริโภคตองบรรจุใน
ภาชนะที่สะอาดมีฝาปด
(ช) มีอุปกรณที่มีดามยาวสําหรับตักน้ําแข็ง และภาชนะที่ใชสําหรับขนถาย
น้ําแข็งตองสะอาด และจัดเก็บอุปกรณอยางถูกสุขลักษณะ
(ซ) สิ นค าประเภทอาหารที่ วางจํา หนา ย ตองจัดใหมี ร ะบบหมุนเวีย น
ตามลําดับอายุผลิตภัณฑ
(๒.๒.๓) หลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ น้ําใชและของ
ใชอื่น ๆ
(ก) มีน้ําใชที่สะอาด สําหรับลางอาหาร ภาชนะและอุปกรณ
(ข) ในกรณีที่ใชเ ครื่องปรับอากาศตองดูแลบํารุง รัก ษาใหอยูในสภาพดี
สะอาดไมมีหยดน้ํา หรือสิ่งสกปรกตกลงมาปนเปอนกับอาหาร

/(ค) โครงสราง...

-๑๐(ค) โครงสรางภายในตูเย็นหรือตูแช ตองทําดวยวัส ดุผิวเรียบ มีส ภาพดี
สะอาดสามารถควบคุมอุณหภูมิใหคงที่ตามเกณฑที่กําหนดได และตูแชตองไมมีน้ําแข็งเกาะหนาเกิน ๑ นิ้ว
ประตูและขอบยาง ตูเย็น ตูแช ตองมีสภาพดี สะอาด
(ง) มีที่รองรับมูลฝอยที่สะอาด ถูกหลักสุขาภิบาล
(จ) เครื่องดับเพลิงที่ติดตั้งตามกฎหมายควบคุมอาคาร สามารถใชการไดดี
และอยูในตําแหนงที่สามารถหยิบใชไดสะดวก และพนักงานสามารถใชไดอยางถูกตอง
(ฉ) มีทอหรือรางระบายน้ําที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ระบายลงสูที่บําบัด
กอนปลอยลงสูแหลงรองรับน้ําทิ้งสาธารณะ
(ช) วัสดุ ภาชนะอุป กรณที่ใชเ ตรียมและจําหนายอาหาร ตองเปนวัสดุที่
ปลอดภัยมีสภาพดี สะอาด ลางทําความสะอาดงาย และมีการลางและเก็บอยางถูกสุขลักษณะ
(ซ) ในกรณีที่จัดใหมีสวม ตองจัดใหมีอางลางมือที่ใชก ารไดดี และมีส บู
สําหรับลางมือ ทั้งนี้ ประตูหองสวมตองไมเปดโดยตรงสูบริเวณที่เตรียมอาหาร
(ฌ) ในกรณีที่มีการปรุง ประกอบอาหารที่มีไขมันหรือน้ํามันตองมีบอดัก
ไขมันที่ใชการไดดีและมีการกําจัดไขมันเปนประจํา
(๒.๒.๔) หลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะสวนบุคคลของผูจําหน ายอาหาร
ผูปรุงอาหารและผูใหบริการ
(ก) ผูสัมผัสอาหารตองมีสุขภาพแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอหรือโรคที่สังคม
รังเกียจ หรือไมเปนพาหะนําโรคติดตอ ไดแก อหิวาตกโรค ไขรากสาดนอย โรคบิด ไขสุกใส ไขหัด โรคคางทู ม
วัณโรคระยะอันตราย โรคเรื้อนในระยะติดตอ หรือในระยะที่ปรากฏอาการที่เปนที่รังเกียจแกสังคม โรคผิวหนัง
ที่นารังเกียจตอสังคม โรคไวรัสตับอักเสบชนิดเอ โรคไขหวัดใหญ ซึ่งรวมถึงโรคไขหวัดใหญที่ติดตอมาจากสัตว
และโรคติดตอที่ตองแจงความตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอ
(ข) ผูสัมผัสอาหารตองมีสุขอนามัยสวนบุคคลที่ดี เชน ใชวัสดุอุปกรณชวย
ในการหยิบจับอาหารที่ปรุงสุกแลวทุกชนิด ไมใชมือหยิบจับอาหารโดยตรง ลางมือดวยน้ําและสบูทุกครั้งกอ น
ปฏิบัติงานและภายหลังการใชหองน้ํา หองสวม และภายหลังสัมผัสสิ่งสกปรก หากมีบาดแผลที่มือใหปกปดให
มิดชิดและหลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานที่มีโอกาสสัมผัสอาหาร
(ค) ขณะเตรียม ปรุงอาหารและเครื่องดื่ม ตองแตงกายสะอาด สวมเสื้อมี
แขน ใสผากันเปอน และสวมหมวกหรือตาขายคลุมผม
(ง) เจาของหรือผูดูแล หรือผูประกอบการและผูสัมผัสอาหารตองผานการ
ฝกอบรมดานสุขาภิบาลอาหาร
(๒.๓) สถานที่สะสมอาหาร ประเภทซุปเปอรมารเก็ต
(๒.๓.๑) หลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดตั้ง สุขลักษณะที่เกี่ยวกับสถานที่ และ
ขั้นตอนการรับสินคา ใหเปนดังนี้

/(ก) สถาน...

-๑๑(ก) สถานประกอบกิจ การตองปฏิบัติตาม กฎหมายวาดวยผังเมือง หรือ
กฎหมายควบคุมอาคาร หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของดวย แลวแตกรณี
(ข) พื้น บริเ วณที่รั บ สินคามีพื้ นผิวเรียบ ทําความสะอาดงา ย มีส ภาพดี
แข็งแรงและสะอาด
(ค) ให มี ก ารแยกบริ เ วณการรับ สิ นค า ที่เ ป นอาหารสดออกจากสิน ค า
ประเภทอื่นหรือหากเปนพื้นที่บริเวณเดียวกัน การรับสินคาประเภทอาหารสดใหกระทํา ตางเวลากับสินคา
ประเภทอื่น
(ง) ไมวางสินคาประเภทอาหารโดยตรงกับพื้นตองมีวัสดุรองรับ
(จ) ทําความสะอาด รถเข็น ตะกรา ภาชนะใสอาหารดว ยวิธีก ารที่ถู ก
สุขลักษณะทุก ครั้ง ที่ใชขนสงอาหาร และจัดใหมีก ารตรวจเชื้อจุลินทรีย โดยวิธีก ารปายดวยไมพันสําลีเก็ บ
ตัวอยางตรวจวิเคราะห ภาชนะที่ใชบรรจุอาหารและรถเข็น อยางนอยปละ ๒ ครั้ง
(ฉ) ทําความสะอาดบริเวณรับสินคาทุกครั้ง ภายหลังขนอาหารเสร็จ
(ช) อาหารสดตองเขาเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสมกับอาหารแตละประเภท
ตามขอ ๒ โดยเร็วที่สุดภายในระยะเวลาไมเกิน ๓๐ นาที หลังจากรับสินคา
(ซ) รถเข็นที่ใชขนสงอาหารตองไมใชปะปนกับรถเก็บขนมูลฝอย
(๒.๓.๒) หลักเกณฑสุขลักษณะที่เกี่ยวกับสถานที่และขั้นตอนการเก็บสินคา
ใหเปนดังนี้
(ก) บริเ วณที่ ใ ชเ ก็ บ สิ น คา อาหารแห ง ต องมี พื้น ผนั ง เพดานสภาพดี
แข็งแรง สะอาด มีการระบายอากาศและแสงสวางเพียงพอ
(ข) เก็บสินคาใหเปนสัดสวน แยกตามประเภทสินคา โดยเฉพาะสินคาที่
เปนสารเคมี เชน น้ํายาทําความสะอาดครัวเรือน สารเคมีกําจัดแมลงสําหรับใชในครัวเรือน ตองแยกเก็บเปน
สัดสวนเฉพาะ หามปะปนกับสินคาประเภทอาหาร เพื่อปองกันการปนเปอนของอาหาร
(ค) จัดชั้นวางอาหารแยกประเภทเปนสัดสวน และสูงจากพื้นอยางนอย
๓๐ เซนติเมตร
(ง) แยกอาหารหรือสินคาที่ห มดอายุห รือชํารุดที่ร อการเก็บ กลับ คืนใน
บริเวณหรือภาชนะที่แยกเฉพาะและมีปายแสดงอยางชัดเจน
(จ) เก็บรักษาอาหารในที่เหมาะสมแตละประเภท ดังนี้
(จ.๑) อาหารเนื้ อ สั ต ว ดิ บ หรื อ ปลาหรื อ อาหารทะเล รวมทั้ ง
ผลิตภัณฑจากเนื้อสัตวใหเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ํากวา ๕ องศาเซลเซียส
(จ.๒) นมและผลิตภัณฑพาสเจอรไรซ และอาหารพรอมปรับปรุง
ใหเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ํากวา ๕ องศาเซลเซียส

/(จ.๓) อาหาร...

-๑๒(จ.๓) อาหารแชแข็งใหเก็บในตูเย็นหรือหองแชแข็ง ที่อุณหภูมิต่ํา
กวาลบ ๑๘ องศาเซลเซียส
(จ.๔) ผั ก ผลไม ตอ งเก็ บ ที่ อุณ หภู มิ ที่เ หมาะสมกั บ การรัก ษา
คุณภาพ
(จ.๕) อาหารแหง และอาหารในภาชนะปดสนิท ใหเก็บรักษาที่
อุณหภูมิหอง
(๒.๓.๓) หลักเกณฑสุขลักษณะและขั้นตอนการเตรียม การตัดแตง การปรุง
และการบรรจุหีบหอ ใหเปนดังนี้
(ก) บริเ วณที่ใชเตรียม การตัดแตง การปรุง และการบรรจุหีบ หอสินคา
ประเภทอาหารตองมีพื้น ผนัง เพดาน สภาพดี แข็งแรง สะอาด มีการระบายอากาศและแสงสวางเพียงพอ
(ข) แยกสินคาใหเป นสัดสวนตามประเภท โดยเฉพาะสินคาเนื้อสัตวดิบ
และผัก ผลไม
(ค) โต ะ ที่ ใช เ ตรี ยม ตั ด แต ง อาหารทํ า ดว ยสแตนเลสหรื อ วั ส ดุที่ ไ ม ทํ า
ปฏิกิริยากับอาหาร มีผิวเรียบ ไมดูดซึมน้ํา สภาพดี แข็งแรง สะอาด สูงจากพื้นอยางนอย ๖๐ เซนติเมตร ทํา
ความสะอาดทุกครั้งกอนและหลังใชงาน
(ง) มีอางลางอาหารและภาชนะอุปกรณ ทําดวยสแตนเลสหรือวัสดุที่ไมทํา
ปฏิกิริยากับอาหาร แข็งแรง สะอาดและระบายน้ําไดดี สูงจากพื้นอยางนอย ๖๐ เซนติเมตร แยกระหวางอาง
ลางอาหารประเภทเนื้อสัตวดิบ ผักผลไมสด และภาชนะอุปกรณ และมีการทําความสะอาดทุกครั้งกอนและหลัง
ใชงาน
(จ) อางลางมือมีสภาพดี สะอาด ระบายน้ําไดดี มีกอกน้ําสภาพดี เปดปด
โดยไมใชมือสัมผัส มีสบูเหลวหรือสบูผสมน้ํายาฆาเชื้อโรค กระดาษเช็ดมือหรืออุปกรณทํามือใหแหง
(ฉ) มีถังรวบรวมมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ
(ช) อาหารดิบหรือวัตถุดิบทุกชนิด ตองลางใหสะอาดกอนและหลังการตัด
แตงและตองบรรจุในภาชนะหรือหีบหอที่ทําดวยวัสดุที่ไมเปนพิษ สะอาด หลังการตัดแตงและบรรจุแลวตอง
เก็บไวในอุณหภูมิที่ที่เหมาะสมตามขอ ๓.๒ (๕) ทันที
(๒.๓.๔) หลักเกณฑสุขลักษณะและขั้นตอนการวางจําหนายสินคาประเภท
อาหารใหเปนดังนี้
(ก) การวางจําหนายอาหารตองแยกตามประเภท ตามความเหมาะสมกับ
ชนิดอาหารบริเวณที่วางจําหนายอาหาร ตองมีพื้น ผนัง เพดานสภาพดี แข็งแรง สะอาด การระบายอากาศและ
แสงสวางเพียงพอ
(ข) อาหารทุกชนิดตองมีฉลากแสดงชื่อ -ชนิดอาหาร วันที่ผลิต/บรรจุ วัน
หมดอายุและสถานที่ผลิต/บรรจุ

/(ค.) อาหาร...

-๑๓(ค) อาหารหรื อ สิ น ค า ที่ รั บ มาวางจํ า หน า ยต อ งได ม าตรฐาน สะอาด
ปลอดภัยสามารถระบุแหลงที่ผ ลิตที่เ ชื่อถือได หรือไดรับ การรับ รองมาตรฐานจากองคกรตาง ๆ เชน (ก)
หนวยงานราชการ เชน กรมปศุสัตว กรมวิชาการเกษตร กรมวิทยาศาสตรการแพทย สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา สํานัก งานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เปนตน หรือ (ข) ฝายตรวจสอบคุณภาพของ
ซุปเปอรมาเก็ต หรือ (ค) หองปฏิบัติการของเอกชนที่ไดรับการรับรองจากราชการ
(ง) จัดวางอาหารแตล ะประเภทเพื่อจําหนาย ใหจัดวางใหถูก ตองดว ย
สุขลักษณะ ดังนี้
(ง.๑) อาหารดิบที่บรรจุในภาชนะปดมิดชิด ตองไมฉีกขาดหรือ
รั่วซึมและวางอยางมีระเบียบเปนสัดสวน และไมวางแนนจนเกินไป
(ง.๒) อาหารแหงหรืออาหารในภาชนะบรรจุปดสนิท ใหวางบนชั้น
หรือโตะที่ทําดวยวัสดุที่ไมทําปฏิกิริยากับอาหาร ผิวเรียบ มีสภาพดี สะอาด หางจากสินคาประเภทสารเคมีที่
เปนพิษและตองไมวางจําหนายอาหารที่บรรจุในภาชนะที่ชํารุด เสียหาย หมดอายุ หรือมีลักษณะที่ผิดปกติ
(ง.๓) อาหารสดประเภทเนื้ อสั ตว เนื้อ ปลา อาหารทะเลและ
ผลิตภัณฑใหวางจําหนายแยกจากอาหารที่ปรุงสุกแลว ปลาและอาหารทะเลดิบทุกชนิดตองวางจําหนาย โดย
แชบนหรือในน้ําแข็งหรือน้ําผสมน้ําแข็ง หรือในตูแชเย็น/แชแข็ง โดยวางบนโตะหรือชั้นหรือกระบะใสอาหารที่
มีสภาพดี ผิวเรียบ สะอาด รวมทั้งตองทําความสะอาดโตะหรือชั้น หรือตูหรือกระบะใสอาหารทุกวันหรือทุกครั้ง
ที่พบการหก/รั่วของเนื้อสัตวหรือน้ําจากเนื้อสัตว
(ง.๔) สัตวน้ําที่มีชีวิต ตองวางจําหนายแยกเปนสัดสวนในภาชนะที่
ไมรั่วซึมสะอาด
(ง.๕) เนื้อปลาที่ชําแหละแลว ใหวางจําหนายในภาชนะหรือวัสดุ
อื่นที่นําความเย็นไดดี สะอาด วางบนน้ําแข็งและไมวางเนื้อปลาซอนกันเกินกวา ๑ ชั้น
(ง.๖) อาหารพรอมปรุงตองแยกสวนประกอบของเนื้อสัตวดิบ ปลา
และอาหารทะเลดิบ โดยบรรจุในภาชนะเฉพาะ เชน ถุงพลาสติก เปนตน แลวจึงบรรจุรวมกับสวนประกอบอื่น
ในภาชนะรวมเดียวกัน
(ง.๗) สลัดผักสด ใหวางบนโตะหรือชั้นวาง และภาชนะบรรจุผัก
ผลไม ตองทําดวยวัสดุทไี่ มทําปฏิกิริยากับอาหาร นําความเย็นไดดี ผิวเรียบ ไมดูดซึมน้ํา มีสภาพดี สะอาด โตะ
หรือชั้นวางตองสูงจากพื้นอยางนอย ๖๐ เซนติเมตร และมีอุปกรณปองกันการปนเปอนจากการไอ จาม โดยให
มีชองวางจากขอบอุปกรณปองกันการปนเปอนจากการไอ จามถึงพื้นชั้นวางไมเกิน ๓๐ เซนติเมตร แยกบรรจุ
ผัก ผลไมตามประเภทไมปะปนกันในตูที่มีอุณหภูมิไมเกิน ๕ องศาเซลเซียส หากใชน้ําแข็งตองฝงภาชนะบรรจุ
ในน้ํ าแข็ ง ให ลึก เกิน กวา ครึ่ ง หนึ่ ง ของความสู ง ของภาชนะบรรจุ ไมว างจํ า หนา ยอาหารชนิ ดอื่ น ที่ไ ม ใ ช
สวนประกอบของสลัดผักในบริเวณที่จําหนายสลัดผัก สํา หรับน้ําสลัดที่ไมบรรจุในภาชนะปดสนิท ตองวาง
จําหนายที่อุณหภูมิต่ํากวา ๕ องศาเซลเซียส ใหเปลี่ยนภาชนะใหมทุกครั้งที่เติมอาหาร โดยไมนําอาหารมาเติม
ในภาชนะบรรจุเดิม

/(ง.๘) ผัก...

-๑๔(ง.๘) ผัก ผลไม ใหวางบนโตะหรือชั้นหรือกลองหรือกระบะหรือ
วัสดุที่ไมทําปฏิกิริยากับอาหารสูงจากพื้นไมนอยกวา ๖๐ เซนติเมตร มีสภาพดี สะอาด และแยกตามประเภทไม
ปะปนกัน รวมทั้งไมวางจําหนายผัก ผลไมที่เนาเสียหรือขึ้นรา
(ง.๙) ไขดิบ (ในกรณีที่วางจําหนายรวมกับอาหารประเภทอื่น )
ตองบรรจุในภาชนะกระดาษหรือพลาสติก หากพบวามีการแตกชํารุดของไข ตองเก็บออกทันที และมีการทํา
ความสะอาดชั้นที่วางจําหนายอยูเสมอ
(ง.๑๐) ขนมอบ (เบเกอรี่) ขนมหวานอื่น ๆ ใหวางบนโตะหรือชั้น
หรือถาดที่ไมทําปฏิกิริยากับอาหาร มีสภาพดี สะอาด สวนขนมที่ไมไดบรรจุในถุงหรือกลอง ตองวางจําหนายใน
ตูหรือมีการปกปด
(ง.๑๑) อาหารสําหรับสัตวเลี้ยงชนิดแชแข็ง ตองบรรจุปดสนิทและ
มีปาย/เครื่องหมายแสดงวาเปนอาหารสัตวเลี้ยง มีตูแชแยกเฉพาะจากอาหารสําหรับคนบริโภค
(จ) การจํา หนา ยอาหารปรุง สําเร็จ หรื ออาหารพรอ มบริ โ ภค ตอ งปรุ ง
จําหนายวันตอวันและวางบนโตะหรือชัน้ ที่สูงจากพื้นไมนอยกวา ๖๐ เซนติเมตร มีการปกปดและอยูในอุณหภูมิ
ที่เหมาะสม คือ อาหารบริโภคเย็นตองเก็บที่อุณหภูมิต่ํากวา ๕ องศาเซลเซียส อาหารบริโภครอน ตองอุนให
รอน โดยวัดอุณหภูมิ ณ จุดกึ่งกลางอาหารนั้นไดไมนอยกวา ๗๔ องศาเซลเซียส
(ฉ) รักษาอุณหภูมิของตูเย็นหรือตูแช สําหรับอาหารที่วางจําหนายแตละ
ประเภท ดังนี้
ลําดับ
ประเภทอาหาร
๑ เนื้อสัตวดิบและผลิตภัณฑ
๒ นมและผลิตภัณฑและเครื่องดื่มที่ผานการฆาเชื้อโรคดวย
ระบบพาสเจอรไรซ
๓
๔
๕

อาหารพรอมปรุง
ผัก ผลไม
ไอศกรีมและอาหารแชแข็ง/อื่น ๆ

อุณหภูมิในตูเย็น/ตูแช
๕ องศาเซลเซียส
๕ องศาเซลเซียส
ต่ํากวา ๗ องศาเซลเซียส
ต่ํากวา ๑๐ องศาเซลเซียส
ต่ํากวา - ๑๘ องศาเซลเซียส

(๒.๓.๕) สุขลักษณะสวนบุคคลของผูสัมผัสอาหาร ใหเปนไปดังนี้
(ก) ผูสัมผัสอาหารตองมีสุขภาพแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอหรือโรคที่สังคม
รังเกียจ หรือไมเปนพาหะนําโรคติดตอ ไดแก อหิวาตกโรค ไขรากสาดนอย โรคบิด ไขสุกใส ไขหัด โรคคางทูม
วัณโรคระยะอันตราย โรคเรื้อนในระยะติดตอ หรือในระยะที่ปรากฏอาการที่เปนที่รังเกียจแกสังคม โรคผิวหนัง
ที่นารังเกียจตอสังคม โรคไวรัสตับอักเสบชนิดเอ โรคไขหวัดใหญ ซึ่งรวมถึงโรคไขหวัดใหญที่ติดตอมาจากสัตว
และโรคติดตอที่ตองแจงความตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอ

/(ข) ผูสัมผัส...

-๑๕(ข) ผูสัมผัสอาหารตองมีสุขอนามัยสวนบุคคลที่ดี เชน ใชวัสดุอุปกรณชวย
ในการหยิบจับอาหารที่ปรุงสุกแลวทุกชนิด ไมใชมือหยิบจับอาหารโดยตรง ลางมือดวยน้ําและสบูทุกครั้งกอน
ปฏิบัติงานและภายหลังการใชหองน้ํา หองสวม และภายหลังสัมผัสสิ่งสกปรก หากมีบาดแผลที่มือใหปกปดให
มิดชิดและหลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานที่มีโอกาสสัมผัสอาหาร
(ค) ขณะเตรียม ปรุงอาหารและเครื่องดื่ม ตองแตงกายสะอาด สวมเสื้อมี
แขน ใสผากันเปอน และสวมหมวกหรือตาขายคลุมผม
(ง) เจาของหรือผูดูแล หรือผูประกอบการและผูสัมผัสอาหารตองผานการ
ฝกอบรมดานสุขาภิบาลอาหาร
(๒.๓.๖) ตูแชเย็นหรือตูแชแข็งหรือหองแชเย็นหรือหองแชแข็ง สําหรับเก็บ
สินคาอาหารหรือสําหรับวางจําหนายอาหารตองมีลักษณะดังตอไปนี้
(ก) โครงสร า งภายในต อ งทํ า ด ว ยวั ส ดุ ที่ มี ผิ ว เรี ย บ มี ส ภาพดี สะอาด
สามารถควบคุมอุณหภูมิใหคงที่ตามเกณฑที่กําหนดได
(ข) ไมมีน้ําแข็งเกาะหนาเกิน ๑ นิ้ว
(ค) กรณีเปนหองเย็น พื้นตองไมมีน้ําเฉอะแฉะ สะอาด และไมวางอาหาร
บนพื้น
(ง) ประตูแ ละขอบยางหอ งเย็น หรือ ตูแ ชเ ย็น หรือ ตูแ ชแ ข็ง มีส ภาพดี
สะอาด
(จ) มี ก ารติ ด ตั้ ง เทอร โ มมิ เ ตอร ใ นบริ เ วณที่ ส ามารถอ า นอุ ณ หภู มิ ไ ด
ตลอดเวลาจากภายนอก
(ฉ) มีการตรวจวัดอุณหภูมิอยางสม่ําเสมอและมีตารางบันทึก อุณหภูมิที่
สามารถตรวจสอบได
(๒.๓.๗) วัสดุ อุปกรณ/ภาชนะที่ใชในการตัดแตงอาหารทุกชนิด เชน มีด
เขียง เครื่องบด/หั่น เปนตน ตองทําดวยวัสดุที่ไมทําปฏิกิริยากับอาหาร มีสภาพดี สะอาด ตองแยกใชระหวาง
เนื้อสัตวดิบ เนื้อสัตวสุก และผัก ผลไมใหลางทําความสะอาดภาชนะอุปกรณกอนและหลังการใชงาน และ
จัดเก็บใหถูกสุขลักษณะ รวมทั้งมีการปองกันอันตรายจากเครื่องบด/หั่นขณะใชงาน
(๒.๓.๘) จัดใหมีภาชนะอุปกรณหยิบจับอาหาร/บรรจุอาหารที่ทําจากวัสดุที่
ไมทําปฏิกิริยากับอาหาร มีสภาพดี สะอาด และเพียงพอในการหยิบจับอาหารสําหรับบริโภค ในบริเวณที่จัดไว
สําหรับผูบริโภคเลือกซื้ออาหารไดเอง เชน อาหารประเภทสลัด ขนมอบ เปนตน และมีการลางอยางนอยทุก ๔
ชั่วโมง
(๒.๓.๙) จัดใหมีอางลางมือในบริเวณที่ผูบริโภคเลือกซื้ออาหารได เอง สูง
จากพื้นไมนอยกวา ๖๐ เซนติเมตร พรอมสบูเหลวหรือสบูผสมน้ํายาฆาเชื้อโรค กระดาษเช็ดมือ และตองลางทํา
ความสะอาดทุกครั้งกอนและหลังใชงาน

/(๒.๓.๑๐) ...

-๑๖(๒.๓.๑๐) คุณภาพน้ําดื่มหรือน้ําใชหรือน้ําแข็งใหเปนดังนี้
(ก) ในกรณีที่จัดน้ําดื่มไวบริการ ตองเปนน้ําดื่มที่สะอาด มีภาชนะที่ใชดื่ม
น้ําที่เปนแบบใชครั้งเดียว
(ข) มีน้ําใชที่สะอาด สําหรับลางอาหารและอุปกรณ
(ค) น้ําแข็งที่ใชแชอาหารตองสะอาด มีคุณภาพเทียบเทาน้ําแข็งสําหรับ
บริโภค
(๒.๓.๑๑) ตองจัดใหมีระบบการสุขาภิบาลดังนี้
(ก) ระบบระบายน้ําทิ้งตองมีสภาพดี มีตะแกรงดักเศษอาหาร และรางหรือ
ทอระบายไมมีการอุดตัน ไมมีน้ําขัง
(ข) มีบอดักไขมันที่ใชการไดดี มีการตักไขมัน และทําความสะอาดประจํา
(ค) หองน้ําหองสวม สําหรับผูบริโภคและพนักงานตองแยกจากกัน มีสภาพ
ดีสะอาด มีอางลางมือที่ใชการไดดี และมีสบูใชตลอดเวลา
(ง) มีการจัดการมูลฝอย โดยตองมีถังแยกเก็บประเภทมูลฝอยสด หรือมูลฝอยที่ยอย
สลายได และมูลฝอยแหง หรือมูลฝอยที่ไมสามารถยอยสลายไดและมีปายบอกอยางชัดเจนถังเก็บรวบรวมมูล
ฝอยตองมีสภาพดี ไมรั่วซึม และมีฝาปด ตองใชถุงพลาสติกรองรับดานใน และมีรถเก็บขนมูลฝอยโดยเฉพาะ ไม
ใชรวมกับรถขนอาหาร
(๒.๓.๑๒) มีระบบการควบคุม ปองกัน และกําจัดสัตว แมลงนําโรคอยางมี
ประสิทธิภาพ
ขอ ๙ ผูรับใบอนุญาตหรือผูรับหนังสือรับรองการแจง และผูรับจางที่ปวยหรือมีเหตุควรเชื่อ
วาปวยเปนโรคติดตอ ตองไมทําการจําหนาย ทํา ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหาร
ขอ ๑๐ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร
หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดจะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาต
ตามแบบที่เทศบาลตําบลศรีสุนทรกําหนด พรอมกับเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอรับใบอนุญาต
(๒) สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาต
(๓) สําเนาทะเบียนบานของบานที่ใชประกอบการ
(๔) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๕) อื่น ๆ ตามที่เทศบาลตําบลศรีสุนทรประกาศกําหนด
ขอ ๑๑ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอ ๘ และขอ ๙
(๒) ตองรักษาสถานที่ใหอยูในภาวะอันดีเสมอและทําความสะอาดสถานที่ประกอบการให
สะอาดทุกวัน ตองรักษาพื้นผนัง เพดานและรางระบายน้ําใหมีสภาพดีอยูเสมอ
/(๓) ตองประกอบ...

-๑๗(๓) ตอ งประกอบการภายในเขตบริเ วณที่ไดรับ อนุญ าต ถาจะเปลี่ยนแปลง แกไข หรือ
เพิ่มเติมสถานที่ ตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นกอน
(๔) ตองรักษาเครื่องมือเครื่องใชในการประกอบการทุกอยางใหสะอาดอยูเสมอ ตองปองกัน
วัตถุนั้นใหพนจากฝุนละอองและสัตวพาหะนําโรค
(๕) ตองดูแลรักษาความสะอาดที่รองรับขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลไมใหเปนที่เพาะพันธุแมลง
และสัตวพาหนะนําโรคได และตองขจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลใหถูกตองดวยสุขลักษณะ
(๖) ต อ งยอมให เ จ า พนั ก งานท อ งถิ่ น เจ า หน า ที่ ส าธารณสุ ข หรื อ ผู ไ ด รั บ แต ง ตั้ ง จาก
เจาพนักงานทองถิ่น เขาตรวจสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช ตลอดจนวิธีการประกอบการได ในเวลาระหวาง
พระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการเพือ่ ตรวจสอบหรือควบคุมใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข คําสั่ง
เจาพนักงานทองถิ่น รวมทั้งเทศบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่งของเทศบาลตําบลศรีสุนทร
ขอ ๑๒ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญ าตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต ใหเ จาพนักงานทองถิ่น
ตรวจความถูก ตอ งและความสมบูร ณของคําขอ ถาปรากฏวาคําขอดัง กลาวไมถูกตองหรือไมส มบูร ณตาม
หลักเกณฑ วิธีการหรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในเทศบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตองหรือ
ความไมสมบูรณนั้นทั้งหมดและแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน และในกรณี
จําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต ก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณให
ทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ
เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลให
ผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนดใน
เทศบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เ จาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไม
อนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบหาวัน
แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรค
สองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี
ขอ ๑๓ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงการ
อนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควรใหถือวาสละ
สิทธิ์
ขอ ๑๔ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามเทศบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต
และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจของเทศบาลตําบลศรีสุนทรเทานั้น
การขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอพรอมกับเสีย
คาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต

/ การขอตอ...

-๑๘การขอตอ อายุใบอนุญาตและการอนุญ าตใหตออายุใบอนุญ าตใหเ ปนไปตามหลัก เกณฑ
วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ ๑๐ และขอ ๑๑ โดยอนุโลม
ขอ ๑๕ ผูไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นได
งาย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ขอ ๑๖ ในกรณีที่ ใบอนุญ าตสู ญ หาย ถู ก ทํ า ลาย หรือ ชํ ารุ ด ในสาระที่ สํ าคั ญ ให ผู ได รั บ
ใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึ งการสูญหาย ถูกทําลาย หรือ
ชํารุด ตามแบบทีเ่ ทศบาลตําบลศรีสุนทรกําหนด
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจง
ความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
(๒) ในกรณีใ บอนุญ าตถู ก ทํ าลาย หรื อชํ ารุ ดในสาระที่สํ าคั ญ ใหผู ยื่น คํา ขอรั บ ใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
ขอ ๑๗ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ รวมทั้งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
รวมทั้งแกไขเพิ่ม เติมโดยพระราชบัญ ญัติการสาธารณสุข (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือ
เงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามเทศ
บัญญัตินี้ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควร แตตองไมเกินสิบหาวัน
ขอ ๑๘ เจาพนั ก งานทองถิ่นมีอํ านาจออกคําสั่ง เพิก ถอนใบอนุญ าตเมื่อปรากฏว าผูรั บ
ใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก
(๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕ รวมทั้งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
(๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕ รวมทั้งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ กฎกระทรวงที่ออก
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ รวมทั้งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญ ญัติการสาธารณสุข
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการ
ประกอบกิจ การตามที่ไดรับ ใบอนุญ าต และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูก ตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยาง
รายแรงตอสุขภาพของประชาชนหรือ มีผ ลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เ หมาะสมกับ การดํารงชีพของ
ประชาชน

/ขอ ๑๙...

-๑๙ขอ ๑๙ คําสั่งพัก ใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญ าตใหทําเปนหนัง สือแจงใหผูรับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหสงคําสั่งโดยทาง
ไปรษณียตอบรับ หรือใหปดคําสั่งนั้นไวในที่เ ปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูร ับ
ใบอนุญาต และใหถือ วาผูรับ ใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําสั่งแลวตั้ง แตเวลาที่ คําสั่งไปถึง หรือวันปดคําสั่ง
แลวแตกรณี
ขอ ๒๐ ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ขอ ๒๑ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร
หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ไมเกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดจะตองแจงตอเจาพนักงาน
ทองถิ่นตามแบบที่เทศบาลตําบลศรีสุนทรกําหนด พรอมกับเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอรับใบอนุญาต
(๒) สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาต
(๓) สําเนาทะเบียนบานของบานที่ใชประกอบการ
(๔) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๕) อื่น ๆ ตามที่เทศบาลตําบลศรีสุนทรประกาศกําหนด
เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับแจง ใหออกใบรับแกผูแจงเพื่อใชเปนหลักฐานในการประกอบ
กิจการตามที่แจงไดชั่วคราวในระหวางเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นยังมิไดออกหนังสือรับรองการแจง
ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจการแจงใหถูกตองตามแบบที่เทศบาลตําบลศรีสุนทรกําหนดตาม
วรรคหนึ่ง ถาการแจงเปนไปโดยถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวัน
ทําการนับแตวันที่ไดรับแจง
ในใบรับแจงหรือหนังสือรับรองการแจง เจาพนักงานทองถิ่นจะกําหนดเงื่อนไขใหผูแจงหรือผู
ไดรับหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได
ในกรณีที่การแจงไมถูกตองหรือไมสมบูรณใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหผูแจงทราบภายในเจ็ด
วันทําการนับแตวันที่ไดรับแจง ถาผูแจงไมดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับแจง
จากเจาพนักงานทองถิ่น ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหการแจงของผูแจงเปนอันสิ้นผล แตถาผู แจงได
ดําเนินการแกไขภายในเวลาที่กําหนดแลว ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ด
วันทําการนับแตวันที่ไดรับการแจงซึ่งมีรายละเอียดถูกตองตามแบบทีเ่ ทศบาลตําบลศรีสุนทรกําหนดตามวรรค
หนึ่ง
ขอ ๒๒ ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผยและเห็น
ไดงาย ณ สถานที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ

/ขอ ๒๓...

-๒๐ขอ ๒๓ ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผู
ไดรับหนังสือรับรองการแจงยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการ
สูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด ตามแบบที่เทศบาลตําบลศรีสุนทรกําหนด
การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีหนังสือรับรองการแจงสูญหาย ใหผูยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรองการ
แจงนําสําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่หนังสือรับรองการแจงสูญหายมาแสดงตอ
เจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
(๒) ในกรณีหนัง สือรับ รองการแจงถูก ทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูยื่น
ขอรั บ ใบแทนหนั ง สื อ รั บ รองการแจง นํ าใบอนุ ญ าตเดิ ม เท าที่ เ หลื อ อยู มาแสดงต อเจ า พนั ก งานทอ งถิ่ น
ประกอบดวย
ขอ ๒๔ เมื่อผูแจงตามขอ ๒๑ ประสงคจะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินกิจการใหแกบุคคล
อื่นใหแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบดวย
ขอ ๒๕ ในกรณีที่ผูดําเนินกิจการใดดําเนินกิจการตามที่ระบุไวในเทศบัญญัตินี้โดยมิไดแจงตอ
เจาพนักงานทองถิ่นตามขอ ๒๑ และเคยไดรับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ รวมทั้ง
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ เพราะเหตุที่ฝาฝนดําเนินกิจการโดย
มิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นมาแลวครั้งหนึ่ง ยังฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตอไป
ใหเจาพนัก งานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดดําเนิน กิจการไวจ นกวาจะไดดําเนินการแจงตอเจาพนักงาน
ทองถิ่นตามขอ ๒๑ ถายังฝาฝนอีกใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งหามการดําเนินกิจการนั้นไวตามเวลาที่
กําหนดซึ่งตองไมเกินสองปก็ได
ขอ ๒๖ การแจงของเจาพนักงานทองถิ่นและคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นใหทําเปนหนังสือ
แจงใหผูแจงหรือผูดําเนินการทราบ ในกรณีที่ไมพบตัวหรือไมยอมรับหนังสือใหสงหนังสือการแจงหรือคําสั่งโดย
ทางไปรษณียตอบรับหรือปดหนังสือนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูที่ตอง
รับหนังสือและใหถือวาผูนั้นไดทราบหนังสือดังกลาวแลวตั้งแตเวลาที่หนังสือไปถึงหรือวันปดหนังสือ แลวแต
กรณี
ขอ ๒๗ ผู ได รับ ใบอนุ ญ าตหรื อ หนั ง สื อรั บ รองการแจ ง ต อ งเสีย ค าธรรมเนี ย มการออก
ใบอนุญ าตหรือหนังสือรับรองการแจงตามอัตราที่กําหนดไวทายเทศบัญ ญัติ นี้ในวันที่มารับใบอนุญ าตหรือ
หนังสือรับรองการแจงสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงครั้งแรก หรือกอน
ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงสิ้นอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการ
แจงตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด ใหชําระคาปรับเพิ่มขึ้นอีก
รอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระเวนแตผูไดรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงจะไดบอก
เลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป

/ในกรณี...

-๒๑ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกิน
กว า สองครั้ ง ให เ จ า พนั ก งานท อ งถิ่ น มี อํ า นาจสั่ ง ให ผู นั้ น หยุ ด การดํ า เนิ น กิ จ การไว จ นกว า จะได เ สี ย
คาธรรมเนียมและคาปรับจนครบจํานวน
ขอ ๒๘ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามเทศบัญญัตินี้ ใหเปนรายไดของเทศบาลตําบล
ศรีสุนทร
ขอ ๒๙ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเทศบัญ ญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบท
กําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
ขอ ๓๐ ใหนายกเทศมนตรีตําบลศรีสุนทร รักษาการตามเทศบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออก
ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖

(นายวรวุฒิ ทรงยศ)
นายกเทศมนตรีตําบลศรีสุนทร

นายไมตรี อินทุสุต
ผูวาราชการจังหวัดภูเก็ต

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม
เทศบัญญัติเทศบาลตําบลศรีสุนทร
เรื่อง สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๕๖
ลําดับที่

ประเภทสถานที่ประกอบการ

๑.

การออกหนังสือรับรองการแจงการจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหาร
(ในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ไมเกินสองรอยตารางเมตร)
๑.๑ พื้นที่ประกอบการ ไมเกิน ๕๐ ตารางเมตร

๖๐๐.-

๑.๒ พื้นที่ประกอบการ เกินกวา ๕๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร

๘๐๐.-

๑.๓ พื้นที่ประกอบการ เกินกวา ๑๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
๒.

อัตรา
คาธรรมเนียม
(บาท)

๑,๐๐๐.-

การออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
(ในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกินสองรอยตารางเมตร)
๒.๑ พื้นที่ประกอบการ เกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๔๐๐ ตารางเมตร

๒,๐๐๐.-

๒.๒ พื้นที่ประกอบการ เกินกวา ๔๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป

๓,๐๐๐.-

แบบคําขอรับใบอนุญาต
เขียนที.่ .................................................................
วันที่.............เดือน.................................................พ.ศ......................
ขาพเจา............................................................................. อายุ...................ป สัญชาติ............................
อยูบานเลขที.่ .......................หมูที่..................ตรอก/ซอย.......................................ถนน........................................
ตําบล.............................อําเภอ................................จังหวัด......................หมายเลขโทรศัพท...............................
ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
( ) สถานที่จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร ประเภท.............................................................
โดยมีพื้นที่ประกอบการ...............................................ตารางเมตร
ตอ...............................................................................................พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐาน
และเอกสารมาดวย ดังตอไปนี้
(๑) ...........................................................................................................................................
(๒)..............................................................................................................................................
(๓) ...........................................................................................................................................
(๔)..............................................................................................................................................
(๕) ...........................................................................................................................................
แผนผังแสดงที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบคําขอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)....................................................ผูขอรับใบอนุญาต
(................................................................)
(ดานหลังคําขอรับใบอนุญาต)
ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข/ผูไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ

( ) เห็นสมควรอนุญาตและกําหนดเงื่อนไข ดังนี้ ....................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
( ) เห็นควรไมอนุญาต เนื่องจาก..............................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ).....................................................
(.........................................................)
ตําแหนง.................................................................
วันที่.............................................
คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
( ) อนุญาตใหประกอบกิจการได
( ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ
(ลงชื่อ).....................................................
(.........................................................)
ตําแหนง.................................................................
วันที่.............................................

ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร
…………………………………………………….
เลมที่............เลขที.่ ......................

สํานักงานเทศบาลตําบลศรีสุนทร

อนุญาตให............................................................................................................อายุ.............ป
สัญชาติ......................... เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน........................................................................................
อยูบานเลขที.่ ...............................ตรอก/ซอย...................................ถนน..........................................หมูท.ี่ ...........
ตําบล/แขวง.............................อําเภอ/เขต..............................จังหวัด....................โทรศัพท.................................
๑.จัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารประเภท....................................................................................
สถานที่ชอื่ ................................................................พื้นที่ประกอบการ...............................................ตารางเมตร
๒.ตั้งอยูเลขที.่ ......................ตรอก/ซอย................................ถนน.........................หมูที่............
ตําบล/แขวง.............................อําเภอ/เขต..............................จังหวัด....................โทรศัพท.................................
๓.คาธรรมเนียมฉบับละ.......................บาทตอป ใบเสร็จรับเงินเลมที.่ ...............เลขที่...............
ลงวันที่.................................เดือน.............................................พ.ศ......................................
๔.ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเทศบัญญัตเิ ทศบาลตําบลศรีสุนทร เรื่อง สถานที่จําหนาย
อาหารหรือ สถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๕๖ และปฏิบัติตามสุขลักษณะ ตามคําแนะนําของเจาพนัก งาน
สาธารณสุข หรือผูไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
ออกให ณ วันที่.....................เดือน.......................................พ.ศ..........................
สิ้นอายุวันที.่ .........................เดือน.......................................พ.ศ..........................

ติดรูปผูขออนุญาต
รูป ๑ นิ้ว

(ลงชื่อ)
(.................................................................)
ตําแหนง........................................................
เจาพนักงานทองถิ่น

คําเตือน แสดงใบอนุญาตนี้ไวในที่เปดเผย ณ สถานที่รับอนุญาต

ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร
…………………………………………………….
เลมที่............เลขที.่ ......................

สํานักงานเทศบาลตําบลศรีสุนทร

อนุญาตให............................................................................................................อายุ.............ป
สัญชาติ......................... เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน........................................................................................
อยูบานเลขที.่ ...............................ตรอก/ซอย...................................ถนน..........................................หมูท.ี่ ...........
ตําบล/แขวง.............................อําเภอ/เขต..............................จังหวัด....................โทรศัพท.................................
๑.จัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารประเภท....................................................................................
สถานที่ชื่อ................................................................พื้นที่ประกอบการ...............................................ตารางเมตร
๒.ตั้งอยูเลขที.่ ......................ตรอก/ซอย................................ถนน.........................หมูที่............
ตําบล/แขวง.............................อําเภอ/เขต..............................จังหวัด....................โทรศัพท.................................
๓.คาธรรมเนียมฉบับละ.......................บาทตอป ใบเสร็จรับเงินเลมที.่ ...............เลขที่...............
ลงวันที่.................................เดือน.............................................พ.ศ......................................
๔.ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเทศบัญญัติเทศบาลตําบลศรีสุนทร เรื่อง สถานที่จําหนาย
อาหารหรือ สถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๕๖ และปฏิบัติตามสุขลักษณะ ตามคําแนะนําของเจาพนัก งาน
สาธารณสุข หรือผูไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
ออกให ณ วันที.่ ....................เดือน.......................................พ.ศ..........................
สิ้นอายุวันที.่ .........................เดือน.......................................พ.ศ..........................

ติดรูปผูขออนุญาต
รูป ๑ นิ้ว

(ลงชื่อ)
(.................................................................)
ตําแหนง........................................................
เจาพนักงานทองถิ่น

คําเตือน แสดงใบอนุญาตนีไ้ วในที่เปดเผย ณ สถานที่รับอนุญาต

แบบคําขอตออายุใบอนุญาต
เขียนที.่ .................................................................
วันที่.............เดือน.................................................พ.ศ......................
ขาพเจา............................................................................. อายุ...................ป สัญชาติ............................
อยูบานเลขที.่ .......................หมูที่..................ตรอก/ซอย.......................................ถนน........................................
ตําบล.............................อําเภอ................................จังหวัด......................หมายเลขโทรศัพท...............................
ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการประเภท..................................................................................
ตามใบอนุญาตเลมที.่ ............................เลขที.่ ..............................ออกใหเมื่อวันที.่ ................................................
ตอ......................................................................................พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสาร
มาดวย ดังตอไปนี้
(๑) ...........................................................................................................................................
(๒)..............................................................................................................................................
(๓) ...........................................................................................................................................
(๔)..............................................................................................................................................
(๕) ...........................................................................................................................................
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอรับใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)....................................................ผูขอรับใบอนุญาต
(............................................................)
ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข/ผูไดรับการ
แตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
( ) เห็นสมควรอนุญาต
( ) เห็นควรไมอนุญาต เนื่องจาก................................
.....................................................................................
(ลงชื่อ).........................................................
(..........................................................)
ตําแหนง...........................................................
วันที่......................................

คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
( ) อนุญาตใหประกอบกิจการได
( ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ

(ลงชื่อ).........................................................
(..........................................................)
ตําแหนง...........................................................
วันที่......................................

แบบคําขอหนังสือรับรองการแจง
เลมที่............เลขที.่ ......................

เขียนที.่ .........................................

ขาพเจา............................................................................................................อายุ.............ป
สัญชาติ......................... เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน........................................................................................
อยูบานเลขที.่ ...............................ตรอก/ซอย...................................ถนน..........................................หมูท.ี่ ...........
ตําบล/แขวง.............................อําเภอ/เขต..............................จังหวัด....................โทรศัพท.................................
๑.ขอยื่นคําขอหนังสือรับรองการแจงเพื่อประกอบกิจการ ประเภท...........................................
.................................................................................ชื่อสถานประกอบกิจการ......................................................
พื้นที่ประกอบการ...............................ตารางเมตร ตั้งอยูเลขที.่ ......................ตรอก/ซอย.....................................
ถนน.........................หมูที่............ตําบล/แขวง.............................อําเภอ/เขต.......................จังหวัด....................
โทรศัพท.......................................................... ตอ................................................................................................
๒.ขาพเจาจะปฏิบัติตามเทศบัญญัติเทศบาลตําบลศรีสุนทร เรื่อง สถานที่จําหนายอาหารหรือ
สถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๕๖ และปฏิบัติตามสุขลักษณะ ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข หรือ
ผูไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น คําสัง่ ของเจาพนักงานทองถิ่น พรอมคําขอนี้ ไดแนบหลักฐานและ
เอกสารมาดวย ดังตอไปนี้
(๒.๑) .......................................................................................................................................
(๒.๒) .......................................................................................................................................
(๒.๓) .......................................................................................................................................
(๒.๔) .......................................................................................................................................
(๒.๕) .......................................................................................................................................
ขาพเจาขอรับรองวาขอความในแบคําขอหนังสือรับรองการแจงนี้เปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)....................................................ผูขอรับหนังสือรับรองการแจง
(............................................................)

ใบรับแจง
ขาพเจา....................................................................................ตําแหนง....................................
กอง/ฝาย.........................................................สังกัด................................................โทรศัพท................................
ไดรับคําขอหนังสือรับรองการแจง เลขที.่ .....................................จาก...................................................................
(ลงชื่อ).........................................................
(..........................................................)
ตําแหนง...........................................................

