บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
เรื่อง สถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
พ.ศ. ๒๕๕๔
......................................
หลักการ
ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

เหตุผล
เนื่องจากเทศบัญญัติเทศบาลตําบลสองพี่น้อง เรื่อง สถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสม
อาหาร พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งเป็นเทศบัญญัติที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการดําเนินงานควบคุมดูแลในด้านสถานที่
จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร ได้ใช้บังคับมานานแล้ว ไม่ทันต่อสภาพความเปลี่ยนแปลงและความ
เจริญก้าวหน้าของสังคม ดังนั้น เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพของสังคมปัจจุบัน และเพื่อประโยชน์
ในการควบคุมหรือกํากับดูแลสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารที่ได้รับใบอนุญาตหรือได้รับหนังสือ
รับรองการแจ้งภายในเขตเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติให้
กระทําได้โดยการตราเป็นเทศบัญญัติ จึงจําเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
เรื่อง สถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
พ.ศ. ๒๕๕๔
โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ว่าด้วยสถานที่จําหน่ายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหาร
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐
มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่ง
มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เทศบาล
เมืองสองพี่น้องโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง และผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี จึงตรา
เทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เทศบับัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบั
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง สถานที่จําหน่าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.
พ ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดย
เปิดเผย ที่ สํานักงานเทศบาลเมืองสองพี่น้อง แล้วเจ็ดวัน
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตําบลสองพี่น้อง เรื่อง สถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่
สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๔๐
บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน
เทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้
“อาหาร” หมายความว่า อาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
“สถานที
สถานที่จําหน่ายอาหาร”
ยอาหาร หมายความว่า อาคาร สถานที่หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใช่ที่หรือทาง
สาธารณะ ที่จัดไว้เพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้
ภค ทันที ทั้งนี้
ไม่ว่าจะเป็นการจําหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้สําหรับการบริโภค ณ ที่นั้น หรือนําไปบริโภคที่อื่นก็ตาม
“สถานที
สถานที่สะสมอาหาร”
ะสมอาหาร หมายความว่า อาคาร สถานที่หรือบริเวณใดๆ ที่มิใช่ที่หรือทาง
สาธารณะ ที่จัดไว้สําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือของแห้งหรืออาหารในรู
ออาหารในรูปลักษณะอื่นใดซึ่งผู้ซื้อ
ต้องนําไปทํา ประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่า
การกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๕ ผู้ใดจะจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมี
พื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ถ้าสถานที่ดังกล่าวมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อขอหนังสือรับรองการแจ้ง
ก่อนการจัดตั้ง
ข้อ ๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือได้รับหนังสือรับการแจ้งให้จัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือ
สถานที่สะสมอาหารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
ก. สถานที่สะสมอาหาร
๑) สถานที่สะสมอาหาร ประเภททั่วไป
๑.๑ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดตั้ง การดูแลสถานที่และสุขลักษณะของบริเวณที่ใช้
สะสมอาหาร
(๑) สถานที่ตั้งที่เป็นอาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่ใช้ประกอบกิจการต้อง
อยู่ห่างจากบริเวณที่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(๒) อาคารต้องมีความมั่นคงแข็งแรง พื้น ผนัง เพดาน มีสภาพดี สะอาด
และมีหลักฐานที่แสดงว่าสามารถใช้ประกอบการได้โดยถูกต้องตามกฎหมายควบคุมอาคาร
(๓) จัดให้มีแสงสว่างที่เพียงพอต่อการประกอบกิจการ และมีระบบระบายอากาศ
ที่เหมาะสม ไม่อับชื้น
(๔) มีการป้องกัน และควบคุมสัตว์และแมลงนําโรค
(๕) มีชั้นวางสินค้าหรืออาหาร ทําด้วยวัสดุทําความสะอาดง่าย มีความแข็งแรง
ชั้นล่างสุดมีความสูงจากพื้นอย่างน้อย ๑๕ ซม. มีลักษณะโปร่ง เพื่อให้สามารถทําความสะอาดใต้ชั้นวางได้ง่าย
ยกเว้น สินค้าหรืออาหารที่มีน้ําหนักมาก อาจใช้ชั้นที่มีลักษณะทึบ
๑.๒ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของการสะสมอาหาร
(๑) จัดวางอาหารให้เป็นสัดส่วน แยกตามประเภทอาหารและไม่วางผลิตภัณฑ์
อาหารสัมผัสกับพื้น หากมีสินค้าอื่นที่มีสารเคมี ต้องแยกเก็บเป็นสัดส่วนเฉพาะ ห้ามปะปนกับสินค้าประเภท
อาหารเพื่อป้องกันการปนเปื้อน
(๒) เก็บรักษาอาหารแห้งและอาหารในภาชนะปิดสนิทที่อุณหภูมิห้อง
ส่วนอาหารที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ เช่น ไอศกรีม และอาหารประเภทแช่แข็ง ต้องเก็บที่อุณหภูมิต่ํากว่า
ลบ ๑๘ องศาเซลเซียส ส่วนสินค้าประเภทนม ผลิตภัณฑ์นม และเครื่องดื่มที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยระบบพาส
เจอร์ไรซ์ หรืออาหารสดประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ และอาหารทะเล ต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิไม่เกิน ๕ องศา
เซลเซียส ในตู้เย็นหรือแช่น้ําแข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ
(๓) ไม่วางจําหน่ายอาหารหรือสินค้าที่บรรจุในภาชนะที่ชํารุด เสียหายหรือ
หมดอายุหรือที่มีลักษณะผิดปกติ

(๔) แยกสินค้าที่หมดอายุหรือชํารุดหรือรอการส่งคืนในบริเวณเฉพาะและ
แยกส่วนจากสินค้าปกติ โดยมีป้ายหรือเครื่องหมายบอกชัดเจน
(๕) ดูแลรักษาบริเวณที่วางสินค้าหรืออาหารให้สะอาดและมีสภาพดี
๑.๓ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของอุปกรณ์ น้ําใช้และของใช้อื่น ๆ
(๑) มีน้ําใช้ที่สะอาด สําหรับล้างอาหาร ภาชนะและอุปกรณ์
(๒) ในกรณีที่ใช้เครื่องปรับอากาศต้องดูแลบํารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี สะอาด
ไม่มีหยดน้ํา หรือสิ่งสกปรกตกลงมาปนเปื้อนกับอาหาร
(๓) โครงสร้างภายในตู้เย็นหรือตู้แช่ ต้องทําด้วยวัสดุผิวเรียบ มีสภาพดี สะอาด
สามารถควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ตามเกณฑ์ที่กําหนดได้ และตู้แช่ต้องไม่มีน้ําแข็งเกาะหนาเกิน ๑ นิ้วประตูและ
ขอบยาง ตู้เย็น ตู้แช่ ต้องมีสภาพดี สะอาด
(๔) มีที่รองรับมูลฝอยที่สะอาด ถูกหลักสุขาภิบาล
(๕) เครื่องดับเพลิงที่ติดตั้งตามกฎหมายควบคุมอาคาร สามารถใช้การได้ดี
และอยู่ในตําแหน่งที่สามารถหยิบใช้ได้สะดวก และพนักงานสามารถใช้ได้อย่างถูกต้อง
(๖) มีท่อหรือรางระบายน้ําที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ระบายลงสู่ที่บําบัดก่อน
ปล่อยลงสู่แหล่งรองรับน้ําทิ้งสาธารณะ
๒) สถานที่สะสมอาหาร ประเภทมินิมาร์ท
๒.๑ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดตั้ง การดูแลรักษาสถานที่ที่ใช้ทํา ประกอบ หรือปรุง
หรือที่ใช้สะสมอาหาร
(๑) ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในข้อ ก. ๑) ๑.๑ (๑)-(๕)
(๒) หากมีการเตรียมอาหาร สถานที่เตรียมอาหารต้องสะอาด มีแสงสว่าง
เพียงพอ มีการระบายอากาศที่เหมาะสม ที่เตรียมอาหารต้องสูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ ซม. ทําด้วยวัสดุ คงทน
ผิวเรียบ ไม่ดูดซึมน้ํา สภาพดี ทําความสะอาดง่ายและต้องทําความสะอาดทุกครั้งก่อนและหลังใช้งาน มีอ่าง
สําหรับล้างอาหารสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๖๐ ซม. และมีการระบายน้ําได้ดี
๒.๒ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการจําหน่าย ทํา ประกอบ
ปรุง เก็บรักษาหรือสะสมอาหาร
(๑) ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในข้อ ก. ๑) ๑.๒ (๑)-(๕)
(๒) สินค้าประเภทอาหารที่บรรจุในภาชนะไม่ปิดสนิท หรืออาหารที่มีการปรุง
ประกอบ ต้องอยู่สูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ ซม. อาหารและเครื่องดื่มที่พร้อมบริโภคต้องบรรจุในภาชนะ
ที่สะอาดมีฝาปิด
(๓) มีอุปกรณ์ที่มีด้ามยาวสําหรับตักน้ําแข็ง และภาชนะที่ใช้สําหรับขนถ่าย
น้ําแข็งต้องสะอาด และจัดเก็บอุปกรณ์อย่างถูกสุขลักษณะ
(๔) สินค้าประเภทอาหารที่วางจําหน่าย ต้องจัดให้มีระบบหมุนเวียนตามลําดับ
อายุผลิตภัณฑ์

๒.๓ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ น้ําใช้และของใช้อื่น ๆ
(๑) ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในข้อ ก. ๑) ข้อ ๑.๓ (๑)-(๖)
(๒) วัสดุ ภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้เตรียมและจําหน่ายอาหาร ต้องเป็นวัสดุที่ปลอดภัย
มีสภาพดี สะอาด ล้างทําความสะอาดง่าย และมีการล้างและเก็บอย่างถูกสุขลักษณะ
(๓) ในกรณีที่จัดให้มีส้วม ต้องจัดให้มีอ่างล้างมือที่ใช้การได้ดี และมีสบู่สําหรับ
ล้างมือ ทั้งนี้ ประตูห้องส้วมต้องไม่เปิดโดยตรงสู่บริเวณที่เตรียมอาหาร
(๔) ในกรณีที่มีการปรุง ประกอบอาหารที่มีไขมันหรือน้ํามันต้องมีบ่อดักไขมัน
ที่ใช้การได้ดีและมีการกําจัดไขมันเป็นประจํา
๒.๔ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้จําหน่ายอาหาร ผู้ปรุงอาหาร
และผู้ให้บริการ
(๑) ผู้สัมผัสอาหารต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็น โรคติดต่อหรือโรคที่สังคม
รังเกียจ หรือไม่เป็นพาหะนําโรคติดต่อ ได้แก่ อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย โรคบิด ไข้สุกใส ไข้หัด
โรคคางทูม วัณโรคระยะอันตราย โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการที่เป็นที่รังเกียจแก่สังคม
โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจต่อสังคม โรคไวรัสตับอักเสบชนิดเอ โรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งรวมถึงโรคไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อ
มาจากสัตว์ และโรคติดต่อที่ต้องแจ้งความตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ
(๒) ผู้สัมผัสอาหารต้องมีสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดี เช่น ใช้วัสดุอุปกรณ์ช่วย
ในการหยิบจับอาหารที่ปรุงสุกแล้วทุกชนิด ไม่ใช้มือหยิบจับอาหารโดยตรง ล้างมือด้วยน้ําและสบู่ทุกครั้ง
ก่อนปฏิบัติงานและภายหลังการใช้ห้องน้ํา ห้องส้วม และภายหลังสัมผัสสิ่งสกปรก หากมีบาดแผล
ที่มือให้ปกปิดให้มิดชิดและหลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานที่มีโอกาสสัมผัสอาหาร
(๓) ขณะเตรียม ปรุงอาหารและเครื่องดื่ม ต้องแต่งกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน
ใส่ผ้ากันเปื้อน และสวมหมวกหรือตาข่ายคลุมผม
(๔) เจ้าของหรือผู้ดูแล หรือผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารต้องผ่าน
การฝึกอบรมด้านสุขาภิบาลอาหาร
๓) สถานที่สะสมอาหาร ประเภทซุปเปอร์มาร์เก็ต
๓.๑ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดตั้ง สุขลักษณะที่เกี่ยวกับสถานที่และขั้นตอน
การรับสินค้า ให้เป็นดังนี้
(๑) สถานประกอบกิจการต้องปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วยผังเมือง
หรือกฎหมายควบคุมอาคาร หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย แล้วแต่กรณี
(๒) พื้นบริเวณที่รับสินค้ามีพื้นผิวเรียบ ทําความสะอาดง่าย มีสภาพดี
แข็งแรง และสะอาด
(๓) ให้มีการแยกบริเวณการรับสินค้าที่เป็นอาหารสดออกจากสินค้าประเภท
อื่นหรือหากเป็นพื้นที่บริเวณเดียวกัน การรับสินค้าประเภทอาหารสดให้กระทําต่างเวลากับสินค้าประเภทอื่น
(๔) ไม่วางสินค้าประเภทอาหารโดยตรงกับพื้นต้องมีวัสดุรองรับ

(๕) ทําความสะอาด รถเข็น ตะกร้า ภาชนะใส่อาหารด้วยวิธีการที่ถูก
สุขลักษณะทุกครั้งที่ใช้ขนส่งอาหาร และจัดให้มีการตรวจเชื้อจุลินทรีย์ โดยวิธีการป้ายด้วยไม้พันสําลีเก็บ
ตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ ภาชนะที่ใช้บรรจุอาหารและรถเข็น อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง
(๖) ทําความสะอาดบริเวณรับสินค้าทุกครั้ง ภายหลังขนอาหารเสร็จ
(๗) อาหารสดต้องเข้าเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสมกับอาหารแต่ละประเภท
ตามข้อ ๒ โดยเร็วที่สุดภายในระยะเวลาไม่เกิน ๓๐ นาที หลังจากรับสินค้า
(๘) รถเข็นที่ใช้ขนส่งอาหารต้องไม่ใช้ปะปนกับรถเก็บขนมูลฝอย
๓.๒ หลักเกณฑ์สุขลักษณะที่เกี่ยวกับสถานที่และขั้นตอนการเก็บสินค้าให้เป็นดังนี้
(๑) บริเวณที่ใช้เก็บสินค้าอาหารแห้ง ต้องมีพื้น ผนัง เพดานสภาพดี
แข็งแรง สะอาด มีการระบายอากาศ และแสงสว่างเพียงพอ
(๒) เก็บสินค้าให้เป็นสัดส่วน แยกตามประเภทสินค้า โดยเฉพาะสินค้าที่เป็น
สารเคมี เช่น น้ํายาทําความสะอาดครัวเรือน สารเคมีกําจัดแมลงสําหรับใช้ในครัวเรือน ต้องแยกเก็บเป็น
สัดส่วนเฉพาะ ห้ามปะปนกับสินค้าประเภทอาหาร เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของอาหาร
(๓) จัดชั้นวางอาหารแยกประเภทเป็นสัดส่วน และสูงจากพื้นอย่างน้อย
๓๐ เซนติเมตร
(๔) แยกอาหารหรือสินค้าที่หมดอายุหรือชํารุดที่รอการเก็บกลับคืนในบริเวณ
หรือภาชนะที่แยกเฉพาะและมีป้ายแสดงอย่างชัดเจน
(๕) เก็บรักษาอาหารในที่เหมาะสมแต่ละประเภท ดังนี้
๕.๑ อาหารเนื้อสัตว์ดิบหรือปลาหรืออาหารทะเล รวมทั้งผลิตภัณฑ์จาก
เนื้อสัตว์ให้เก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ํากว่า ๕ องศาเซลเซียส
๕.๒ นมและผลิตภัณฑ์พาสเจอร์ไรซ์ และอาหารพร้อมปรับปรุง ให้เก็บ
รักษาที่อุณหภูมิต่ํากว่า ๕ องศาเซลเซียส
๕.๓ อาหารแช่แข็งให้เก็บในตู้เย็นหรือห้องแช่แข็ง ที่อุณหภูมิต่ํากว่าลบ
๑๘ องศาเซลเซียส
๕.๔ ผัก ผลไม้ ต้องเก็บที่อุณหภูมิที่เหมาะสมกับการรักษาคุณภาพ
๕.๕ อาหารแห้ง และอาหารในภาชนะปิดสนิทให้เก็บรักษาที่
อุณหภูมิห้อง
๓.๓ หลักเกณฑ์สุขลักษณะและขั้นตอนการเตรียม การตัดแต่ง การปรุงและ
การบรรจุหีบห่อ ให้เป็นดังนี้
(๑) บริเวณที่ใช้เตรียม การตัดแต่ง การปรุงและการบรรจุหีบห่อสินค้า
ประเภทอาหารต้องมีพื้น ผนัง เพดาน สภาพดี แข็งแรง สะอาด มีการระบายอากาศและแสงสว่างเพียงพอ
(๒) แยกสินค้าให้เป็นสัดส่วนตามประเภท โดยเฉพาะสินค้าเนื้อสัตว์ดิบ และ
ผักผลไม้

(๓) โต๊ะที่ใช้เตรียม ตัดแต่งอาหารทําด้วยสแตนเลสหรือวัสดุที่ไม่ทําปฏิกิริยา
กับอาหาร มีผิวเรียบ ไม่ดูดซึมน้ํา สภาพดี แข็งแรง สะอาด สูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ ซม. ทําความสะอาด
ทุกครั้งก่อนและหลังใช้งาน
(๔) มีอ่างล้างอาหารและภาชนะอุปกรณ์ ทําด้วยสแตนเลสหรือวัสดุที่ไม่ทํา
ปฏิกิริยากับอาหาร แข็งแรง สะอาดและระบายน้ําได้ดี สูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ ซม. แยกระหว่างอ่างล้าง
อาหารประเภทเนื้อสัตว์ดิบ ผักผลไม้สด และภาชนะอุปกรณ์ และมีการทําความสะอาดทุกครั้งก่อนและหลังใช้
งาน
(๕) อ่างล้างมือมีสภาพดี สะอาด ระบายน้ําได้ดี มีก๊อกน้ําสภาพดี เปิดปิด
โดยไม่ใช้มือสัมผัส มีสบู่เหลวหรือสบู่ผสมน้ํายาฆ่าเชื้อโรค กระดาษเช็ดมือหรืออุปกรณ์ทํามือให้แห้ง
(๖) มีถังรวบรวมมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ
(๗) อาหารดิบหรือวัตถุดิบทุกชนิด ต้องล้างให้สะอาดก่อนและหลังการตัดแต่ง
และต้องบรรจุในภาชนะหรือหีบห่อที่ทําด้วยวัสดุที่ไม่เป็นพิษ สะอาด หลังการตัดแต่งและบรรจุแล้ว
ต้องเก็บไว้ในอุณหภูมิที่ที่เหมาะสมตามข้อ ๓.๒ (๕) ทันที
๓.๔ หลักเกณฑ์สุขลักษณะและขั้นตอนการวางจําหน่ายสินค้าประเภทอาหารให้เป็น
ดังนี้
(๑) การวางจําหน่ายอาหารต้องแยกตามประเภท ตามความเหมาะสมกับชนิด
อาหารบริเวณที่วางจําหน่ายอาหาร ต้องมีพื้น ผนัง เพดานสภาพดี แข็งแรง สะอาด การระบายอากาศและ
แสงสว่างเพียงพอ
(๒) อาหารทุกชนิดต้องมีฉลากแสดงชื่อ-ชนิดอาหาร วันที่ผลิต/บรรจุ
วันหมดอายุและสถานที่ผลิต/บรรจุ
(๓) อาหารหรือสินค้าที่รับมาวางจําหน่ายต้องได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย
สามารถระบุแหล่งที่ผลิตที่เชื่อถือได้ หรือได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กรต่าง ๆ เช่น (ก) หน่วยงาน
ราชการ เช่น กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นต้น หรือ (ข) ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพของซุปเปอร์มาเก็ต
หรือ (ค) ห้องปฏิบัติการของเอกชนที่ได้รับการรับรองจากราชการ
(๔) จัดวางอาหารแต่ละประเภทเพื่อจําหน่าย ให้จัดวางให้ถูกต้องด้วย
สุขลักษณะ ดังนี้
๔.๑ อาหารดิบที่บรรจุในภาชนะปิดมิดชิด ต้องไม่ฉีกขาดหรือรั่วซึม
และวางอย่างมีระเบียบเป็นสัดส่วน และไม่วางแน่นจนเกินไป
๔.๒ อาหารแห้งหรืออาหารในภาชนะบรรจุปิดสนิท ให้วางบนชั้นหรือโต๊ะ
ที่ทําด้วยวัสดุที่ไม่ทําปฏิกิริยากับอาหาร ผิวเรียบ มีสภาพดี สะอาด ห่างจากสินค้าประเภทสารเคมีที่
เป็นพิษและต้องไม่วางจําหน่ายอาหารที่บรรจุในภาชนะที่ชํารุด เสียหาย หมดอายุ หรือมีลักษณะที่ผิดปกติ

๔.๓ อาหารสดประเภทเนื้อสัตว์ เนื้อปลา อาหารทะเลและผลิตภัณฑ์
ให้วางจําหน่ายแยกจากอาหารที่ปรุงสุกแล้ว ปลาและอาหารทะเลดิบทุกชนิดต้องวางจําหน่าย โดยแช่
บนหรือในน้ําแข็งหรือน้ําผสมน้ําแข็ง หรือในตู้แช่เย็น/แช่แข็ง โดยวางบนโต๊ะหรือชั้นหรือกระบะใส่อาหารที่มี
สภาพดี ผิวเรียบ สะอาด รวมทั้งต้องทําความสะอาดโต๊ะหรือชั้น หรือตู้หรือกระบะใส่อาหารทุกวันหรือทุก
ครั้งที่พบการหก/รั่วของเนื้อสัตว์หรือน้ําจากเนื้อสัตว์
๔.๔ สัตว์น้ํา ที่มีชีวิต ต้องวางจําหน่ายแยกเป็นสัดส่วนในภาชนะ
ที่ไม่รั่วซึมสะอาด
๔.๕ เนื้อปลาที่ชําแหละแล้ว ให้วางจําหน่ายในภาชนะหรือวัสดุอื่น
ที่นําความเย็นได้ดี สะอาด วางบนน้ําแข็งและไม่วางเนื้อปลาซ้อนกันเกินกว่า ๑ ชั้น
๔.๖ อาหารพร้อมปรุงต้องแยกส่วนประกอบของเนื้อสัตว์ดิบ ปลาและ
อาหารทะเลดิบ โดยบรรจุในภาชนะเฉพาะ เช่น ถุงพลาสติก เป็นต้น แล้วจึงบรรจุรวมกับส่วนประกอบอื่น
ในภาชนะรวมเดียวกัน
๔.๗ สลัดผักสด ให้วางบนโต๊ะหรือชั้นวาง และภาชนะบรรจุผัก ผลไม้
ต้องทําด้วยวัสดุที่ไม่ทําปฏิกิริยากับอาหาร นําความเย็นได้ดี ผิวเรียบ ไม่ดูดซึมน้ํา มีสภาพดี สะอาด โต๊ะหรือ
ชั้นวางต้องสูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ ซม. และมีอุปกรณ์ป้องกันการปนเปื้อนจากการไอ จาม โดยให้มีช่องว่าง
จากขอบอุปกรณ์ป้องกันการปนเปื้อนจากการไอ จามถึงพื้นชั้นวางไม่เกิน ๓๐ ซม. แยกบรรจุผัก ผลไม้ตาม
ประเภทไม่ปะปนกันในตู้ที่มีอุณหภูมิไม่เกิน ๕ องศาเซลเซียส หากใช้น้ําแข็งต้องฝังภาชนะบรรจุในน้ําแข็งให้
ลึกเกินกว่าครึ่งหนึ่งของความสูงของภาชนะบรรจุ ไม่วางจําหน่ายอาหารชนิดอื่นที่ไม่ใช่ส่วนประกอบของสลัดผัก
ในบริเวณที่จําหน่ายสลัดผัก สําหรับน้ําสลัดที่ไม่บรรจุในภาชนะปิดสนิท ต้องวางจําหน่ายที่อุณหภูมิต่ํากว่า ๕
องศาเซลเซียส ให้เปลี่ยนภาชนะใหม่ทุกครั้งที่เติมอาหาร โดยไม่นําอาหารมาเติมในภาชนะบรรจุเดิม
๔.๘ ผัก ผลไม้ ให้วางบนโต๊ะหรือชั้นหรือกล่องหรือกระบะหรือวัสดุ
ที่ไม่ทําปฏิกิริยากับอาหารสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๖๐ ซม. มีสภาพดี สะอาด และแยกตามประเภทไม่ปะปน
กัน รวมทั้งไม่วางจําหน่ายผัก ผลไม้ที่เน่าเสียหรือขึ้นรา
๔.๙ ไข่ดิบ (ในกรณีที่วางจําหน่ายรวมกับอาหารประเภทอื่น) ต้องบรรจุ
ในภาชนะกระดาษหรือพลาสติก หากพบว่ามีการแตกชํารุดของไข่ ต้องเก็บออกทันที และมีการทําความสะอาด
ชั้นที่วางจําหน่ายอยู่เสมอ
๔.๑๐ ขนมอบ (เบเกอรี่) ขนมหวานอื่น ๆ ให้วางบนโต๊ะหรือชั้นหรือ
ถาดที่ไม่ทําปฏิกิริยากับอาหาร มีสภาพดี สะอาด ส่วนขนมที่ไม่ได้บรรจุในถุงหรือกล่อง ต้องวางจําหน่าย
ในตู้หรือมีการปกปิด
๔.๑๑ อาหารสําหรับสัตว์เลี้ยงชนิดแช่แข็ง ต้องบรรจุปิดสนิทและมี
ป้าย/เครื่องหมายแสดงว่าเป็นอาหารสัตว์เลี้ยง มีตู้แช่แยกเฉพาะจากอาหารสําหรับคนบริโภค

(๕) การจําหน่ายอาหารปรุงสําเร็จหรืออาหารพร้อมบริโภค ต้องปรุงจําหน่าย
วันต่อวันและวางบนโต๊ะหรือชั้นที่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๖๐ ซม. มีการปกปิดและอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสม
คือ อาหารบริโภคเย็นต้องเก็บที่อุณหภูมิต่ํากว่า ๕ องศาเซลเซียส อาหารบริโภคร้อนต้องอุ่นให้ร้อน โดยวัด
อุณหภูมิ ณ จุดกึ่งกลางอาหารนั้นได้ไม่น้อยกว่า ๗๔ องศาเซลเซียส
(๖) รักษาอุณหภูมิของตู้เย็นหรือตู้แช่ สําหรับอาหารที่วางจําหน่ายแต่ละ
ประเภทดังนี้
ลําดับ
๑
๒
๓
๔
๕

ประเภทอาหาร
เนื้อสัตว์ดิบและผลิตภัณฑ์
นมและผลิตภัณฑ์และเครื่องดื่มที่ผ่านการฆ่าเชื้อโรคด้วย
ระบบพาสเจอร์ไรซ์
อาหารพร้อมปรุง
ผัก ผลไม้
ไอศกรีมและอาหารแช่แข็ง/อื่น ๆ

อุณหภูมิในตู้เย็น/ตู้แช่
๕ องศาเซลเซียส
๕ องศาเซลเซียส
๕ องศาเซลเซียส
๕ องศาเซลเซียส
๕ องศาเซลเซียส

๓.๕ สุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร ให้เป็นไปตาม ข้อ ก. ๒) ๒.๔ (๑)-(๔)
๓.๖ ตู้แช่เย็นหรือตู้แช่แข็งหรือห้องแช่เย็นหรือห้องแช่แข็ง สําหรับเก็บสินค้าอาหาร
หรือสําหรับวางจําหน่ายอาหาร ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) โครงสร้างภายในต้องทําด้วยวัสดุที่มีผิวเรียบ มีสภาพดี สะอาด สามารถ
ควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ตามเกณฑ์ที่กําหนดได้
(๒) ไม่มีน้ําแข็งเกาะหนาเกิน ๑ นิ้ว
(๓) กรณีเป็นห้องเย็น พื้นต้องไม่มีน้ําเฉอะแฉะ สะอาด และไม่วางอาหารบนพื้น
(๔) ประตูและขอบยางห้องเย็น หรือตู้แช่เย็น หรือตู้แช่แข็งมีสภาพดี สะอาด
(๕) มีการติดตั้งเทอร์โมมิเตอร์ในบริเวณที่สามารถอ่านอุณหภูมิได้ตลอดเวลา
จากภายนอก
(๖) มีการตรวจวัดอุณหภูมิอย่างสม่ําเสมอและมีตารางบันทึกอุณหภูมิที่สามารถ
ตรวจสอบได้
๓.๗ วัสดุ อุปกรณ์/ภาชนะที่ใช้ในการตัดแต่งอาหารทุกชนิด เช่น มีด เขียง
เครื่องบด/หั่น เป็นต้น ต้องทําด้วยวัสดุที่ไม่ทําปฏิกิริยากับอาหาร มีสภาพดี สะอาด ต้องแยกใช้ระหว่าง
เนื้อสัตว์ดิบ เนื้อสัตว์สุก และผัก ผลไม้ให้ล้างทําความสะอาดภาชนะอุปกรณ์ก่อนและหลังการใช้งาน และ
จัดเก็บให้ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งมีการป้องกันอันตรายจากเครื่องบด/หั่นขณะใช้งาน
๓.๘ จัดให้มีภาชนะอุปกรณ์หยิบจับอาหาร/บรรจุอาหารที่ทําจากวัสดุที่ไม่ทํา
ปฏิกิริยากับอาหาร มีสภาพดี สะอาด และเพียงพอในการหยิบจับอาหารสําหรับบริโภค ในบริเวณที่จัดไว้
สําหรับผู้บริโภคเลือกซื้ออาหารได้เอง เช่น อาหารประเภทสลัด ขนมอบ เป็นต้น และมีการล้างอย่างน้อยทุก
๔ ชั่วโมง

๓.๙ จัดให้มีอ่างล้างมือในบริเวณที่ผู้บริโภคเลือกซื้ออาหารได้เอง สูงจากพื้น
ไม่น้อยกว่า ๖๐ ซม. พร้อมสบู่เหลวหรือสบู่ผสมน้ํายาฆ่าเชื้อโรค กระดาษเช็ดมือ และต้องล้างทําความ
สะอาดทุกครั้งก่อนและหลังใช้งาน
๓.๑๐ คุณภาพน้ําดื่มหรือน้ําใช้หรือน้ําแข็งให้เป็นดังนี้
(๑) ในกรณีที่จัดน้ําดื่มไว้บริการ ต้องเป็นน้ําดื่มที่สะอาด มีภาชนะที่ใช้ดื่ม
น้ําที่เป็นแบบใช้ครั้งเดียว
(๒) มีน้ําใช้ที่สะอาด สําหรับล้างอาหารและอุปกรณ์
(๓) น้ําแข็งที่ใช้แช่อาหารต้องสะอาด มีคุณภาพเทียบเท่าน้ําแข็งสําหรับ
บริโภค
๓.๑๑ ต้องจัดให้มีระบบการสุขาภิบาลดังนี้
(๑) ระบบระบายน้ําทิ้งต้องมีสภาพดี มีตะแกรงดักเศษอาหาร และราง
หรือท่อระบายไม่มีการอุดตัน ไม่มีน้ําขัง
(๒) มีบ่อดักไขมันที่ใช้การได้ดี มีการตักไขมัน และทําความสะอาดประจํา
(๓) ห้องน้ําห้องส้วม สําหรับผู้บริโภคและพนักงานต้องแยกจากกัน
มีสภาพดีสะอาด มีอ่างล้างมือที่ใช้การได้ดี และมีสบู่ใช้ตลอดเวลา
(๔) มีการจัดการมูลฝอย โดยต้องมีถังแยกเก็บประเภทมูลฝอยสด หรือมูล
ฝอยที่ย่อยสลายได้ และมูลฝอยแห้ง หรือมูลฝอยที่ไม่สามารถย่อยสลายได้และมีป้ายบอกอย่างชัดเจน
ถังเก็บรวบรวมมูลฝอยต้องมีสภาพดี ไม่รั่วซึม และมีฝาปิด ต้องใช้ถุงพลาสติกรองรับด้านใน และมีรถเก็บขน
มูลฝอยโดยเฉพาะ ไม่ใช้ร่วมกับรถขนอาหาร
๓.๑๒ มีระบบการควบคุม ป้องกัน และกําจัดสัตว์ แมลงนําโรคอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ข. สถานที่จําหน่ายอาหาร
๑. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดตั้ง และการดูแลรักษาสถานที่ที่ใช้ทํา ประกอบ
หรือปรุงอาหาร
(๑) ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในข้อ ก. ๑ ๑.๑ (๑)-(๔)
(๒) โต๊ะ เก้าอี้ หรือที่นั่งอย่างอื่นสําหรับรับประทานอาหาร ต้องสะอาด มีสภาพ
แข็งแรงตั้งวางเป็นสัดส่วนและเป็นระเบียบ
(๓) สถานที่เตรียมอาหารต้องสะอาด มีแสงสว่างเพียงพอ มีการระบายอากาศที่
เหมาะสมที่เตรียมอาหารต้องสูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ ซม. ทําด้วยวัสดุคงทน ผิวเรียบ ไม่ดูดซึมน้ํา สภาพดี
ทําความสะอาดง่ายและต้องทําความสะอาดทุกครั้งก่อนและหลังใช้งาน มีอ่างสําหรับล้างอาหารสูงจากพื้นไม่
น้อยกว่า ๖๐ ซม. และมีการระบายน้ําได้ดี
(๔) จัดให้มีบริเวณและที่สําหรับทําความสะอาดภาชนะ ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องใช้
ต่าง ๆ ให้เพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ เพื่อใช้ในการนั้นโดยเฉพาะ
(๕) จัดให้มีที่สําหรับล้างมือ พร้อมอุปกรณ์ที่เพียงพอ

(๖) จัดให้มีการป้องกันมิให้เกิดเหตุรําคาญ เนื่องจากการจําหน่าย ทํา ประกอบ ปรุง
และเก็บอาหาร
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
คําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และคําสั่งของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
๒. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการจําหน่าย ทํา ประกอบ ปรุง
เก็บรักษาอาหาร
(๑) ไม่เตรียม ปรุงอาหารบนพื้นและหรือบริเวณหน้าหรือในห้องน้ํา ห้องส้วมและ
ต้องเตรียมปรุงอาหารบนโต๊ะที่สูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ ซม. บริเวณที่เตรียมอาหารต้องทําความสะอาด
ทุกครั้งก่อนและหลังใช้งาน
(๒) ใช้สารปรุงแต่งอาหารที่มีความปลอดภัย มีเครื่องหมายรับรองของทางราชการ เช่น
เลขทะเบียนตําหรับอาหาร (อย.) เครื่องหมายรับรองมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.)
(๓) อาหารสดต้องล้างให้สะอาดก่อนนํามาปรุงหรือเก็บ การเก็บอาหารประเภทต่าง ๆ
ต้องแยกเก็บเป็นสัดส่วน อาหารสดประเภทเนื้อสัตว์ดิบ และอาหารทะเล ต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิไม่เกิน ๕
องศาเซลเซียส ในตู้เย็นหรือแช่น้ําแข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ
(๔) อาหารที่ปรุงสําเร็จแล้ว และเครื่องดื่มที่พร้อมบริโภคต้องเก็บในภาชนะที่สะอาด
มีฝาปิด วางสูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ ซม.
(๕) น้ําแข็งที่ใช้บริโภคต้องสะอาด เก็บในภาชนะที่สะอาดมีฝาปิด วางสูงจากพื้น
อย่างน้อย ๖๐ ซม. ใช้อุปกรณ์ที่มีด้ามยาวสําหรับคีบหรือตักโดยเฉพาะ และต้องไม่มีสิ่งของอย่างอื่นแช่รวม
(๖) เขียงและมีดต้องมีสภาพดี แยกใช้ระหว่างเนื้อสัตว์สุก เนื้อสัตว์ดิบ และผัก ผลไม้
(๗) ล้างภาชนะด้วยน้ํายาล้างภาชนะ แล้วล้างด้วยน้ําสะอาด ๒ ครั้งหรือล้างด้วยน้ํา
ไหลและที่ล้างต้องวางสูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ ซม.
(๘) ช้อน ส้อม ตะเกียบ วางตั้งเอาด้ามขึ้นในภาชนะโปร่งสะอาด หรือวางเป็นระเบียบ
ในภาชนะโปร่งสะอาดและมีการปกปิด เก็บสูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ ซม.
(๙) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
คําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และคําสั่งของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
๓. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ น้ําใช้และของใช้อื่น ๆ
(๑) ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ข้อ ก ๑) ข้อ ๑.๓ (๑)-(๖)
(๒) วัสดุ ภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้เตรียมและจําหน่ายอาหาร ต้องเป็นวัสดุที่ปลอดภัยมีสภาพ
ดี สะอาด ล้างทําความสะอาดง่าย และมีการล้างและเก็บอย่างถูกสุขลักษณะ
(๓) จัดให้มีส้วมที่เพียงพอและถูกสุขลักษณะ
(๔) จัดให้มีบ่อดักไขมันหรือที่ดักไขมันที่ถูกสุขลักษณะ ใช้การได้ดีและมีการกําจัด
ไขมันเป็นประจํา
(๕) จัดให้มีน้ําใช้ที่สะอาด สําหรับล้างอาหารและอุปกรณ์

๔. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้จําหน่ายอาหาร ผู้ปรุงอาหารและผู้ให้
บริการสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร ให้เป็นไปตาม ข้อ ก. ๒) ๒.๔ (๑)-(๔)
ข้อ ๗ ผู้ใดประสงค์จะขอจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือ
พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดจะต้องยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ
สอ. ๑ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานตามที่เทศบาลเมืองสองพี่น้องกําหนด ทั้งนี้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบ
รับคําขอรับใบอนุญาตแก่ผู้ยื่นคําขอตามแบบ สอ. ๒
ข้อ ๘ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ที่ได้กําหนดไว้ใน
ข้อ ๖
ข้อ ๙ ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือได้รับหนังสือรับรองการแจ้ง รวมถึงผู้รับจ้างของผู้นั้น ซึ่งป่วย
หรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าป่วยเป็นโรคติดต่อ ต้องไม่ทําการจําหน่าย ประกอบ หรือปรุงอาหาร
ข้อ ๑๐ ผู้ได้รับการอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่า
สละสิทธิ์
ข้อ ๑๑ เมื่อได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่
สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจําเป็นที่
จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคําขอ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตตามแบบ สอ. ๓ หรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาต
พร้ อมด้ ว ยเหตุ ผ ลให้ ผู้ ขออนุ ญ าตทราบภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ได้ รั บ คํ า ขอซึ่ งมี ร ายละเอี ย ดถู กต้ องหรื อ
ครบถ้วนตามที่กําหนดในเทศบัญญัตินี้
ในกรณี ที่มีเ หตุ จํ า เป็ น ที่ เ จ้ า พนั กงานท้ องถิ่ น ไม่ อาจออกใบอนุ ญ าตหรื อยั งไม่ อาจมี คํา สั่ งไม่
อนุญาตได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรค
สองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๒ ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจ
ของเทศบาลเมืองสองพี่น้องเท่านั้น
การขอต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าตจะต้ อ งยื่ น คํ า ขอต่ อ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ตามแบบ สอ. ๔ ก่ อ น
ใบอนุญาตสิ้นอายุ ทั้งนี้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับคําขอต่ออายุใบอนุญาตแก่ผู้ยื่นคําขอตามแบบ สอ.๒
เมื่อได้ยื่นคําขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่อ
อายุใบอนุญาต
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดไว้ตามข้อ ๗ และข้อ ๘ ด้วยโดยอนุโลม

ข้อ ๑๓ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้ท้าย
เทศบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
สําหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายใน
เวลาที่กําหนด ให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ เว้นแต่ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับจนครบจํานวน
ข้อ ๑๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ ๑๕ ในกรณี ที่ป รากฏว่ าผู้ รับใบอนุญ าตไม่ ปฏิบั ติห รือปฏิ บัติไม่ถูกต้ องตามบทแห่ ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบ
กิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่
เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
ข้อ ๑๖ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบังคับนี้ หรือเงื่อนไข ที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบังคับนี้ และการไม่
ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อ
สภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ข้อ ๑๗ คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว ให้ส่งคําสั่งโดย
ทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผู้รับ
ใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคําสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คําสั่งไปถึง หรือวันปิดคําสั่ง
แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๘ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูก
เพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ข้อ ๑๙ ผู้ใดประสงค์จะขอจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือ
พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดจะต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามแบบ สอ. ๕ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานตามที่เทศบาลเมืองสองพี่น้องกําหนด

เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้ง ให้ออกใบรับแก่ผู้แจ้งตามแบบ สอ. ๖ เพื่อใช้เป็นหลักฐานใน
การประกอบกิจการตามที่แจ้งได้ชั่วคราวในระหว่างเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังมิได้ออกหนังสือรับรองการแจ้ง
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจการแจ้งให้ถูกต้องตามแบบที่กําหนดในข้อบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง
ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งตามแบบ สอ. ๗ ให้ผู้แจ้งภายใน
เจ็ดวันทําการนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ในใบรับแจ้งหรือหนังสือรับรองการแจ้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะกําหนดเงื่อนไขให้ผู้แจ้งหรือ
ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้
ในกรณีที่การแจ้งไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้ผู้แจ้งทราบภายในเจ็ด
วันทําการนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ถ้าผู้แจ้งไม่ดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันทําการนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้การแจ้งของผู้แจ้งเป็นอันสิ้นผล แต่ถ้าผู้แจ้งได้
ดําเนินการแก้ไขภายในเวลาที่กําหนดแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้งภายในเจ็ด
วันทําการนับแต่วันที่ได้รับการแจ้งซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องตามแบบที่กําหนดในเทศบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง
ข้อ ๒๐ ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งไว้โดยเปิดเผยและเห็น
ได้ง่าย ณ สถานที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ
ข้อ ๒๑ ในกรณีที่ผู้ดําเนินกิจการใดดําเนินกิจการตามที่ระบุไว้ในข้อบัญญัตินี้โดยมิได้แจ้งต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเคยได้รับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เพราะเหตุที่ฝ่าฝืน
ดําเนินกิจการโดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งห้ามการดําเนินกิจการนั้นไว้ตามเวลา
ที่กําหนดซึ่งต้องไม่เกินสองปีก็ได้
ข้อ ๒๒ ผู้แจ้งมีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการแจ้งตามอัตราที่กําหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ใน
วันที่มาแจ้ง และภายในระยะเวลาสามสิบวันก่อนวันครบรอบปีของทุกปีตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้
เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด ให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้าง
ชําระ เว้นแต่ผู้แจ้งจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับจนครบจํานวน
ข้อ ๒๓ เมื่อผู้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งไม่ประสงค์จะประกอบการอีกต่อไปให้
แจ้งเลิกการดําเนินกิจการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ สอ. ๘ ก่อนถึงกําหนดเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
กรณีผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งประสงค์จะโอนการดําเนินกิจการให้แก่บุคคลอื่น ให้แจ้งต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ สอ. ๘
ข้อ ๒๔ หากผู้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง ประสงค์จะเปลี่ยนแปลง ลดหรือ
ขยายการประกอบกิจการ หรือแก้ไขรายการในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง ให้ยื่นคําขอต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ สอ. ๘

ข้อ ๒๕ ในกรณีที่ใบอนุญาตหรือหนังสือรับ รองการแจ้งสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดใน
สาระที่สําคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งแล้วแต่กรณี ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือ
ใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ สอ. ๘ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการ
สูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด พร้อมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต
หรือใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งนําสําเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตหรือ
หนังสือรับรองการแจ้งสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(๒) ในกรณีใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ
ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งนําใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง
ฉบับเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้อ ๒๖ การออกใบแทนใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้
(๑) กรณีใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบ สอ. ๓ กรณีใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง
ให้ใช้แบบ สอ. ๗ โดยประทับตราสีแดงคําว่า “ใบแทน” กํากับไว้และให้มี วัน เดือน ปี ที่ออกใบแทน
พร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ในใบแทนและต้นขั้วใบแทน
(๒) ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลืออยู่ของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น
(๓) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งเดิม ระบุสาเหตุ
การสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญแล้วแต่กรณี และลงเล่มที่ เลขที่ ปี พ.ศ. ของใบแทน
ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง
ข้อ ๒๗ ผู้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหารก่อนเทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ให้ยังคงประกอบกิจการได้ต่อไปจนกว่าใบอนุญาตจะสิ้นอายุหรือ
หนังสือรับรองการแจ้งครบรอบการชําระค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ข้อ ๒๘ ให้ใช้แบบพิมพ์ต่าง ๆ ตามที่กําหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ ดังนี้
(๑) คําขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ให้ใช้
แบบ สอ. ๑
(๒) ใบรับคําขอรับใบอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต ให้ใช้แบบ สอ. ๒
(๓) ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ให้ใช้แบบสอ. ๓
(๔) คําขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร ให้ใช้
แบบ สอ. ๔
(๕) คําขอแจ้งจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ให้ใช้แบบ สอ. ๕
(๖) ใบรับแจ้งการขอรับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหาร ให้ใช้แบบ สอ. ๖
(๗) หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ให้ใช้
แบบ สอ. ๗

(๘) คําขอหรือแจ้งการต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหาร ให้ใช้แบบ สอ. ๘
ข้อ ๒๙ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของเทศบาลเมือง
สองพี่น้อง
ข้อ ๓๐ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนด
โทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๓๑ ให้นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้องรักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มี
อํานาจออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

นายวิโรจน์ คณูวัฒนา
(นายวิโรจน์ คณูวัฒนา)
นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง

เห็นชอบ
(ลงนาม) นายสุภัทร์ ศรีสุนทรพินิจ
(นายสุภัทร์ ศรีสุนทรพินิจ)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
เรื่อง สถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๔

๑. บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
ลําดับที่

พื้นที่ประกอบการ

๑
๒

พื้นที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ตารางเมตร
พื้นที่เกิน ๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

อัตราค่าธรรมเนียม
ฉบับละ (บาท)
๑,๕๐๐
๓,๐๐๐

๒. บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔

พื้นที่ประกอบการ
พื้นที่ไม่เกิน ๒๕ ตารางเมตร
พื้นที่เกิน ๒๕ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร
พื้นที่เกิน ๕๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
พื้นที่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร

อัตราค่าธรรมเนียม
ฉบับละ (บาท)
๒๐๐
๔๐๐
๘๐๐
๑,๐๐๐

แบบ สอ. ๑
คําขอรับใบอนุญาต
จัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
คําขอเลขที่…............../...............
(เจ้าหน้าทีก่ รอก)

เขียนที.่ ..................................................................
วันที่...........เดือน........................... พ.ศ. ..............
ข้าพเจ้า..................................................................................................................................................................
บุคคลธรรมดา อายุ ..........ปี สัญชาติ..........บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่...............................................................
อยู่บ้านเลขที่............................ หมู่......... ซอย/ถนน.....................................ตําบล/แขวง................................................
อําเภอ/เขต..................................................จังหวัด.......... .........................................โทรศัพท์.......................................
นิติบุคคล ประเภท.....................................................จดทะเบียนเมื่อ......................................................................
เลขทะเบียน................................สํานักงานตั้งอยู่เลขที่..............หมู่..........ซอย/ถนน.....................................................
ตําบล/แขวง..............................อําเภอ/เขต.................................จังหวัด..............................โทรศัพท์...........................
โดย....................................................อายุ............. ปี มีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล อยู่บ้านเลขที่............... หมู่.........
ซอย/ถนน...................................ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต........................... จังหวัด...........................
ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ จําหน่ายอาหาร สะสมอาหาร ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
โดยใช้ชื่อสถานประกอบกิจการว่า......................................................ชนิด / ประเภทของอาหาร................................
ตั้งอยู่เลขที่................... ซอย / ถนน............................................................ตําบลสองพี่น้อง อําเภอสองพี่น้อง
จังหวัดสุพรรณบุรี โทรศัพท์............................................................พื้นที่ประกอบกิจการ...........................ตารางเมตร
พร้อมคําขอนี้ได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว ดังนี้
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต หรือของผู้แทนนิติบุคคลกรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล
๒. สําเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งสถานประกอบการ และ สัญญาเช่า หรือ หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่กรณีผู้ขออนุญาต
มิใช่เจ้าของสถานที่ตั้งสถานประกอบกิจการ
๓. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน กรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล
๔. หนังสือมอบอํานาจพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบอํานาจกรณีมอบอํานาจ
๕. ใบรับรองแพทย์

(ด้านหลังคําขอรับใบอนุญาต)
แผนผังแสดงที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป

ขอรับรองว่าข้อความในแบบคําขอนี้เป็นความจริงทุกประการ และจะปฏิบัติตามกฎหมาย
เทศบัญญัติระเบียบ ประกาศ คําสั่งหรือเงื่อนไขอื่นใดที่เทศบาลเมืองสองพี่น้องกําหนดไว้ทุกประการ
(ลงชื่อ)..…….…………………….…………………………. ผู้ขอรับใบอนุญาต
(………….………….………………………….)
ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
( ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเงื่อนไขดังนี้ …………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
( ) เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ ………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(ลงชื่อ)....……………………………………..เจ้าพนักงานสาธารณสุข
(….…………………………………………)
ตําแหน่ง..………………………………………..วันที่……....../……..…/…….............
คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
( ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้
( ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
(ลงชื่อ)...…………………………………….เจ้าพนักงานท้องถิ่น
(………...………………………………..)
ตําแหน่ง…………………….…………………..วันที่……….../…….……/……………….

แบบ สอ. ๒
ส่วนของเจ้าหน้าที่
ใบรับคําขอรับใบอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต

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

ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต
ใบรับคําขอรับใบอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต

เลขที่.............ได้รับเรื่องเมื่อวันที่..............เดือน.......................................พ.ศ. ..........................
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน
ครบ
ไม่ครบ คือ
๑)..............................................................................................................
๒)...........................................................................................................
๓)..........................................................................................................
ดังนั้น กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน..............วัน
นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
(ลงชื่อ)......................................................
(.............................................................)
ผู้ออกใบรับคําขอรับใบอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต

แบบ สอ. ๓

ใบอนุญาต
จัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
เล่มที่.................เลขที่................./.............................
................./......................
(๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้..................................................................อายุ ............ปี
............ สัญชาติ....................
อยู่บ้านเลขที่..................หมู่............
............ ซอย/ถนน.............................................. ตําบล/แขวง
แขวง.....................................
อําเภอ/เขต.....................................
..................................... จังหวัด............................................... หมายเลขโทรศัพท์................................
จัดตั้งสถานที่ จําหน่ายอาหาร สะสมอาหาร ชื่อสถานประกอบการ................................................
..........................................................
ชนิด/ประเภท ....................................................... พื้นที่ประกอบกิจการ ..............................ตารางเมตร
..............................
ตั้งอยู่เลขที่.............ซอย/ถนน.................
...............................................ตําบลสองพี่น้อง อําเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
หมายเลขโทรศัพท์.....................อัอัตราค่าธรรมเนียม .......................บาท(............................
(...............................................................)
ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่.............
............. เลขที่................ ลงวันที่............... เดือน................................
................................ พ.ศ. ..................
(๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในเทศบัญญัติว่าด้วยสถานที่จําหน่าย
อาหารและสถานที
สถานที่สะสมอาหาร
(๓) หากปรากฏในภายหลัลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
โดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้
(๔) ผู้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้
๔.๑)) .................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
๔.๒)………………...........................…………………..………..……………….………….……
)………………...........................…………………..………..……………….………….……
)………………...........................…………………..………..……………….………….……………………………………….
(๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่...............เดือน .......................................พ.ศ.. ........................
.......................
(๖) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่...............
............... เดือน .............................................พ.ศ.. .......................

ลงชื่อ..................................................
(.....................................................)
.........)
ตําแหน่ง………...............................................
............................
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
คําเตือน (๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ
ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท
(๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
(มีต่อด้านหลัง)

(ด้านหลัง)
รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม
วัน/เดือน/ปี
วัน/เดือน/ปี
ใบเสร็จรับเงิน
ที่ออกใบอนุญาต ที่สิ้นอายุใบอนุญาต เล่มที่ เลขที่
วัน/เดือน/ปี

(ลงชื่อ)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

แบบ สอ. ๔
คําขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
คําขอเลขที่…............../...............
(เจ้าหน้าที่กรอก)

เขียนที.่ ..................................................................
วันที่...........เดือน........................... พ.ศ. ...............
ข้าพเจ้า......................................................................................................................................................
บุคคลธรรมดา อายุ ..........ปี สัญชาติ..........บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่.....................................................
อยู่บ้านเลขที่............. หมู่......... ซอย/ถนน...................................................ตําบล/แขวง.......................................
อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด.......... ...............................โทรศัพท์................................................
นิติบุคคล ประเภท.....................................................จดทะเบียนเมื่อ..............................................................
เลขทะเบียน................................สํานักงานตั้งอยู่เลขที่..............หมู่..........ซอย/ถนน..............................................
ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต..............................จังหวัด............................โทรศัพท์...........................
โดย..................................................อายุ.......... ปี มีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล อยู่บ้านเลขที่............. หมู่.........
ซอย/ถนน...................................ตําบล/แขวง..........................อําเภอ/เขต..........................จังหวัด.........................
ขอยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ จําหน่ายอาหาร สะสมอาหาร ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า.......................................................ชนิด / ประเภทของอาหาร...............................
ตั้งอยู่เลขที่................... ซอย / ถนน............................................................ตําบลสองพี่น้อง อําเภอสองพี่น้อง
จังหวัดสุพรรณบุรี โทรศัพท์............................................พื้นที่ประกอบกิจการ...........................ตารางเมตร
ใบอนุญาตเลขที่.............../............ซึ่งจะสิ้นอายุวันที่………….............................
พร้อมคําขอนี้ได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว ดังนี้
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต หรือของผู้แทนนิติ บุคคลกรณี
ผู้ขอเป็นนิติบุคคล
๒. สําเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งสถานประกอบการ และ สัญญาเช่า หรือ หนังสือยินยอมให้ใช้
สถานที่กรณีผู้ขออนุญาต มิใช่เจ้าของสถานที่ตั้งสถานประกอบกิจการ
๓. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน กรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล
๔. หนังสือมอบอํานาจพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบอํานาจกรณีมอบอํานาจ
๕. ใบรับรองแพทย์
๖. ใบอนุญาตเดิม
ขอรับรองว่าข้อความในแบบคําขอนี้เป็นความจริงทุกประการ และจะปฏิบัติตามกฎหมาย
เทศบัญญัติระเบียบ ประกาศ คําสั่งหรือเงื่อนไขอื่นใดที่เทศบาลเมืองสองพี่น้องกําหนดไว้ทุกประการ
(ลงชื่อ)……….......................................ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต
(………………..................................)

(ด้านหลังคําขอต่ออายุใบอนุญาต)
ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
( ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเงื่อนไขดังนี้ ………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
( ) เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ ………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(ลงชื่อ)……………………………………………เจ้าพนักงานสาธารณสุข
(….…………………………………………...)
ตําแหน่ง..…………………………………..วันที่…………/…………/………………..
คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
( ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้
( ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
(ลงชื่อ).………………………………………......เจ้าพนักงานท้องถิ่น
(………………………..……………………..)
ตําแหน่ง…………………………………..วันที่…………/…………/………………..

แบบ สอ. ๕
คําขอแจ้ง
จัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
คําขอเลขที่…............../...............
(เจ้าหน้าที่กรอก)

เขียนที่..............................................................
วันที่...........เดือน........................... พ.ศ. ..................
ข้าพเจ้า......................................................................................................................................................
บุคคลธรรมดา อายุ ..........ปี สัญชาติ..................บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่.............................................
อยู่บ้านเลขที่............. หมู่......... ซอย/ถนน............................................ตําบล/แขวง..............................................
อําเภอ/เขต....................................จังหวัด.......... ..............................โทรศัพท์.......................................................
นิติบุคคล ประเภท................................................จดทะเบียนเมื่อ..................................................................
เลขทะเบียน................................สํานักงานตั้งอยู่เลขที่..............หมู่..........ซอย/ถนน..............................................
ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต................................จังหวัด........................โทรศัพท์..............................
โดย...................................................อายุ........... ปี มีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล อยู่บ้านเลขที่..............หมู่.........
ซอย/ถนน.................................ตําบล/แขวง..........................อําเภอ/เขต......................... จังหวัด..........................
ขอยื่นคําขอแจ้งจัดตั้งสถานที่ จําหน่ายอาหาร สะสมอาหาร ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า......................................................ชนิด / ประเภทของอาหาร................................
ตั้งอยู่เลขที่................... ซอย / ถนน.........................................................ตําบลสองพี่น้อง อําเภอสองพี่น้อง
จังหวัดสุพรรณบุรี โทรศัพท์................................................พื้นที่ประกอบกิจการ...........................ตารางเมตร
พร้อมคําขอนี้ได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว ดังนี้
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านผู้แจ้ง หรือของผู้แทนนิติบุคคล กรณีผู้แจ้งเป็นนิติบุคคล
๒. สําเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งสถานประกอบการ และ สัญญาเช่า หรือ หนังสือยินยอมให้ใช้
สถานที่กรณีผู้ขออนุญาต มิใช่เจ้าของสถานที่ตั้งสถานประกอบกิจการ
๓. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน กรณีผู้แจ้งเป็นนิติบุคคล
๔. หนังสือมอบอํานาจพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบอํานาจกรณีมอบอํานาจ
๕. ใบรับรองแพทย์
ขอรับรองว่าข้อความในแบบคําขอนี้เป็นความจริงทุกประการ และจะปฏิบัติตามกฎหมาย
เทศบัญญัติระเบียบ ประกาศ คําสั่งหรือเงื่อนไขอื่นใดที่เทศบาลเมืองสองพี่น้องกําหนดไว้ทุกประการ

(ลงชื่อ)….......................................................ผู้แจ้ง
(……………….......................................)

แบบ สอ. ๖
ส่วนของเจ้าหน้าที่
ใบรับแจ้งจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
ชื่อสถานประกอบกิจการ..................................................................ประเภท............................................
มีพื้นที่.........................ตารางเมตร ตั้งอยู่เลขที่.............ถนน....................................................ตําบลสองพี่น้อง
อําเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี หมายเลขโทรศัพท์..............................................................
เลขที่.............ได้รับเรื่องเมื่อวันที่..............เดือน.......................................พ.ศ. ..........................
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน
ครบ
ไม่ครบ ได้แก่.............................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ).......................................................
(....................................................)
ผู้ออกใบรับแจ้ง
ส่วนของผู้แจ้ง
ใบรับแจ้งจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
ชื่อสถานประกอบกิจการ..................................................................ประเภท..........................................
มีพื้นที่.........................ตารางเมตร ตั้งอยู่เลขที่.............ถนน..........................................ตําบลสองพี่น้อง
อําเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี หมายเลขโทรศัพท์..............................................................
เลขที่.............ได้รับเรื่องเมื่อวันที่..............เดือน.......................................พ.ศ. ..........................
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน
ครบ
ไม่ครบ ได้แก่.............................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ).....................................................
(...................................................)
ผู้ออกใบรับแจ้ง

แบบ สอ. ๗

หนังสือรับรองการแจ้ง
จัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร
เล่มที่.................เลขที่................./.............................
................./.............................
(๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้..........................................................................................
.................................................................................
อายุ...........สัญชาติ............อยู
อยู่บ้านเลขที่.............หมู่........ซอย/ถนน...................... ตําบล/แขวง............................
บล
อําเภอ/เขต.......................................
.......................................จังหวัด........................................ หมายเลขโทรศัพท์....................................
จัดตั้งสถานที่ จําหน่ายอาหาร สะสมอาหาร ชื่อสถานประกอบการ................................................
........................................................
ชนิด/ประเภท ....................................................... พื้นที่ประกอบกิจการ.......................
.......................ตารางเมตร
ตั้งอยู่เลขที่................. ซอย/ถนน.................................................
.................................................ตําบลสองพี่น้อง อําเภอสองพี่น้อง
จังหวัดสุพรรณบุรี หมายเลขโทรศัพท์.............................................อัตราค่าธรรมเนียม .............................บาท
(..................................................................
...............................) ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่............. เลขที่................
................ ลงวันที่...............
เดือน................................ พ.ศ.. ........................
(๒) ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในเทศบัญญัติ
ว่าด้วยสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
(๓) ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ
๓.๑ ) .................................................................................................................................................
..........................................................................................................................
................................................................................................................................
๓.๒ )………………..........……………………………………………………………………….............................................
)………………..........……………………………………………………………………….............................................
(๔) หนังสือรับรองการแจ้งฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่..............เดือน........................................พ.ศ. .....................

ลงชื่อ…......................................................
…................................................
(………..............................................)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
คําเตือน (๑) ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท
(๒) ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมต่อเทศบาลเมืองสองพี่น้องทุกปีตามกําหนดเวลา
หากฝ่าฝืนจะต้องเสียค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ ๒๐ ของค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ
(มีต่อด้านหลัง)

(ด้านหลัง)
รายการเสียค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้ง
วัน/เดือน/ปี
ที่ชําระค่าธรรมเนียม

ใบเสร็จรับเงิน
เล่มที่

เลขที่

วัน/เดือน/ปี

(ลงชื่อ)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

แบบ สอ. ๘
คําขอหรือแจ้งการต่าง ๆ
เกี่ยวกับการจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
คําขอเลขที่…............../...............
(เจ้าหน้าที่กรอก)
เขียนที่..............................................................
วันที่..........เดือน......................... พ.ศ. ...................
ข้าพเจ้า.....................................................................................................................................................................
บุคคลธรรมดา อายุ ..........ปี สัญชาติ..........บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่......................................................
อยู่บ้านเลขที่............. หมู่......... ซอย/ถนน.................................................ตําบล/แขวง.........................................
อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด............................................โทรศัพท์..............................................
นิติบุคคล ประเภท.....................................................จดทะเบียนเมื่อ..............................................................
เลขทะเบียน................................สํานักงานตั้งอยู่เลขที่..............หมู่..........ซอย/ถนน..............................................
ตําบล/แขวง.............................อําเภอ/เขต...............................จังหวัด.........................โทรศัพท์............................
โดย.................................................อายุ.............ปี มีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล อยู่บ้านเลขที่..............หมู่..........
ซอย/ถนน...................................ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต..........................จังหวัด.......................
ได้รับ ใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่ จําหน่ายอาหาร สะสมอาหาร
เล่มที่.............. เลขที่............... /................ชื่อสถานประกอบการ............................................................................
ชนิด/ประเภท....................................ตั้งอยู่เลขที่.......... ซอย/ถนน.......................................ตําบลสองพี่น้อง
อําเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โทรศัพท์.............................พื้นที่ประกอบกิจการ....................ตารางเมตร
ขอยื่นคําขอหรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังนี้ ขอรับใบแทน ใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง
เนื่องจาก สูญหาย/ถูกทําลาย ชํารุดในสาระสําคัญ
แจ้งเปลี่ยนแปลง จากเดิมตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งข้างต้นเป็นดังนี้
ขนาดพื้นที่ประกอบกิจการ....................................................................................................................................
แก้ไขรายการในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง..........................................................................................
โอนกิจการหนังสือรับรองการแจ้ง ให้แก่..............................................................................................................
แจ้งบอกเลิกการดําเนินกิจการ โดยให้มีผลตั้งแต่......................................................................เป็นต้นไป
พร้อมคําขอนี้ได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว ดังนี้
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอหรือผู้แจ้ง
๒. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน หากขอเป็นนิติบุคล
๓. หนังสือมอบอํานาจ พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวของผู้รับมอบกรณีมอบอํานาจ
๔. ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งเดิม
๕. เอกสารการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ กรณีสูญหายหรือถูกทําลาย
ขอรับรองว่าข้อความในคําขอหรือแจ้งนี้เป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)….......................................................ผู้ยื่นคําขอหรือแจ้ง
(………………............................................)

