เทศบัญญัติเทศบาลตําบลแมสาย
เรื่อง การควบคุมสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
พ.ศ.๒๕๔๓
-------------------------------------

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๐, ๕๐, ๖๐, ๖๑ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖
และมาตรา ๓๘, ๔๐, ๔๘ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ เทศบาลตําบลแมสาย โดยไดรับ
ความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลแมสาย จึงตราเทศบัญญัติไวดังนี้
ขอ ๑ เทศบัญญัตินี้ เรียกวา “การควบคุมสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
พ.ศ. ๒๕๔๓”
ขอ ๒ ใหใชเทศบัญญัตินี้ ในเขตเทศบาลตําบลแมสาย ตั้งแตวนั ที่ไดปดประกาศโดยเปดเผย
ณ สํานักงานเทศบาลตําบลแมสาย ๗ วัน เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับสุขาภิบาลแมสาย เกีย่ วกับเรื่องนี้ที่มีอยูเดิมทัง้ สิ้น
ขอ ๔ ในเทศบัญญัตินี้
“สถานที่จําหนายอาหาร” หมายความวา อาคาร สถานที่หรือบริเวณใดๆ ที่มิใชที่หรือ
ทางสาธารณะ ที่จัดไวเพื่อประกอบหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถบริโภคไดทันทีไมวา
จะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค ณ ที่นนั้ หรือนําไปบริโภคที่อื่นก็ตาม
“สถานที่สะสมอาหาร” หมายความวา อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใชที่หรือ
ทางสาธารณะที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด ซึ่ง
ผูซื้อ ตองนําไปประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง
“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึง่ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุขแตงตั้งใหมีอํานาจหนาที่ตรวจตราดูแล และรับผิดชอบในการดําเนินการสาธารณสุขในเขตเทศบาลตําบลแมสาย ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
“อาหาร” หมายความวา ของกินหรือของค้าํ จุนชีวิต ไดแก
(๑) วัตถุทุกชนิดที่ทุกคน ดืม่ กิน แตไมรวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตประสาท หรือยา
เสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยการนัน้ แลวแตกรณี
(๒) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชหรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวัตถุ
เจือปนอาหาร สี และเครื่องปรุงรส แตงกลิ่นรส
ข อ ๕ ห ามมิ ใ ห ผูใ ดตั้ ง หรื อ ใชส ถานที่ เ อกชนเปน สถานที่จํา หนา ยอาหารหรือ สถานที่
สะสมอาหาร เว น แต ไ ด รับ อนุ ญาตหรื อ หนังสื อรับ รองจากเจาพนั ก งานทอ งถิ่น
ผูใดตั้งหรือใชสถานที่เอกชนเปนสถานทีจ่ ําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารอยูแลวกอนวัน
ใชเทศบัญญัตินี้ ตองขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองภายในกําหนดเวลา ๙๐ วัน นับตัง้ แตวนั ที่ใชเทศ
บัญญัตินี้

- ๒ขอ ๖ ความในขอ ๕ วรรคแรก ไมใชบังคับแกการตั้งหรือใชสถานที่แหงใดเพื่อ
(๑) ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ โดยไดรบั ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง
สําหรับการนัน้ แลว
(๒) ทํา ประกอบ ปรุง สะสมอาหาร เฉพาะ
ก. ผูรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองใหเขาขายของในตลาด
ข. ผูรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองใหตั้งแผงลอย
ค. ผูรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองใหเรขาย
ขอ ๗ การขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองตามความในขอ ๕ ใหยื่นเรื่องราวตอเจาพนักงาน
ทองถิ่นตามแบบที่กําหนดไวโดยแสดงใหแจงชัดวา จะใชสถานที่เปนสถานที่จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร
พรอมหลักฐานดังตอไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
(๒) สําเนาทะเบียนบาน
(๓) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกีย่ วของ (ถามี)
(๔) ใบรับรองแพทย (ฉบับจริง)
โดยแยกเปน ๒ กรณีดังตอไปนี้
(๑) ผูใดจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสะสมอาหารที่มีพื้นที่ไมเกิน ๒๐๐
ตารางเมตร ตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น เพือ่ ขอหนังสือรับรองการแจงพรอมหลักฐานตามทีเ่ ทศบาลตําบลแมสาย
กําหนด
(๒) ผูใดจะจัดตั้งสถานที่จาํ หนายอาหารหรือสะสมอาหารที่มีพื้นที่มากกวา ๒๐๐
ตารางเมตร ตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่น พรอมหลักฐานตามที่เทศบาลตําบลแมสาย
กําหนด
ขอ ๘ เจาพนักงานทองถิ่น จะดําเนินการออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือชี้แจงคําสั่งไมอนุญาต
พรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตไดรับทราบภายในสามสิบวันนับแตวนั ที่ไดรบั คําขอตาม ขอ ๗ และ
หลักฐานถูกตองครบถวนแลว
สําหรับใบรับรองการแจงเจาพนักงานทองถิ่น เมื่อตรวจการแจงถูกตองแลว จะออก
หนังสือรับรองการแจงใหผแู จงภายในเจ็ดวันทําการ นับแตวนั ที่ไดรับแจงและหลักฐานถูกตองครบถวนแลว
ขอ ๙ ผูขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองตองไมเปนโรคหรือพาหะนําโรค ซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาอาจติดตอไปยังผูอื่นได และเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาเห็นควรใหออกใบอนุญาตได
ขอ ๑๐ เมื่อผูไดรับอนุญาตหรือหนังสือรับรองขยายกิจการจนมีสภาพที่จะตองเสียคาธรรมเนียม
ในอัตราที่สูงกวาใบอนุญาตที่มีอยูแลวเทาใด ก็ตองเสียเพิ่มขึ้นเทานั้น
ขอ ๑๑ หากผูไ ดรับอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงประสงคจะเปลี่ยนตัว ผูรับใบ
อนุญาตหรือผูแจงเปลี่ยนประเภท หรือแกไขรายการในใบอนุญาตหรือในหนังสือรับรองการแจงใหยื่นคํารอง
ขอตอเจาพนักงานทองถิ่น

-๓ขอ ๑๒ ใบอนุญาตฉบับหนึ่ง ใหใชเฉพาะสถานที่แหงเดียวที่ไดระบุไวในใบอนุญาตและตอง
แสดงใบอนุญาตไวในที่เปดเผยเห็นไดชัด และใหใชเฉพาะผูรับใบอนุญาตเทานั้น
ขอ ๑๓ เมื่อผูไดรับอนุญาตหรือผูรับหนังสือรับรองการแจง ผูใดไมประสงคจะประกอบการ
ตอไปใหยื่นคํารองบอกเลิกกิจการตอเจาพนักงานทองถิ่น
ขอ ๑๔ สถานที่จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร ตองไดสุขลักษณะตามเงื่อนไขและตาม
ลักษณะของกิจการ ดังตอไปนี้
ก. สถานที่สะสมอาหารตองมีลักษณะดังตอไปนี้
๑) ไมตั้งอยูใ นที่ที่นาจะเปนอันตรายแกสุขภาพ เชน ใกลชิดกับที่เก็บหรือฝง
ศพ ที่เทสิ่งปฏิกูล ที่สัตวเลี้ยง หรือที่อื่นใดซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขเห็น
วาเปนอันตรายตอสุขภาพ
๒) พื้นทําดวยวัตถุถาวรและน้ําขังไมได
๓) จัดใหมรี างระบายน้ําทําดวยวัตถุถาวรเพื่อใหน้ําไหลไปสูรางระบายน้ํา
สาธารณะหรือบอรับน้าํ โสโครกไดสะดวกตามที่เจาพนักงานสาธารณสุข
กําหนดหรือตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
๔) จัดใหมแี สงสวางและทางระบายอากาศเพียงพอตามที่เจาพนักงานสาธารณสุข
เห็นชอบ
๕) จัดใหมสี วมที่ไดสุขลักษณะจํานวนเพียงพอและตั้งอยูในที่ที่ซึ่งเจาพนักงาน
สาธารณสุขเห็นชอบ
๖) ถาจะขยายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ประกอบการคาและทําใหสุขลักษณะของ
สถานที่เปลี่ยนแปลงไปดวยแลว จะตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
กอน
๗) ปฏิบัติการอื่น ๆ ใหตองดวยสุขลักษณะตามที่เจาพนักงานสาธารณสุขแนะนํา
หรือตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
ข. สถานที่จําหนายอาหารตองมีลักษณะดังตอไปนี้
๑) จัดสถานที่และปฏิบัติใหมีลักษณะตามขอ ก.
๒) จัดใหมีโตะ เกาอี้ หรือที่นั่งอยางอื่นใหสะอาดและเปนระเบียบอยูเสมอ
๓) ผนังและบริเวณที่ปรุงอาหารตองมีผิวเรียบ ไมดูดน้ําและทําความสะอาดงาย
๔) จัดใหมีภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตางๆ ในการประกอบ ปรุง การเก็บและ
การบริโภคไวใหเพียงพอตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
๕) จัดใหมีทสี่ ําหรับทําความสะอาดภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตางๆ ใหเพียงพอ
ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
๖) จัดใหมีทสี่ ําหรับลางมือที่ไดสุขลักษณะและจํานวนเพียงพอตามคํา
แนะนํา ของเจาพนักงานสาธารณสุข

-๔–
๗) ในกรณีทเี่ จาพนักงานสาธารณสุขเห็นควรจัดใหมีพนื้ ที่พักน้ําโสโครก หรือที่
ดักไขมันหรือการกระทําอื่นใดอันเปนการกําจัดน้าํ โสโครกก็ใหปฏิบัติตาม
คําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
ขอ ๑๕ ผูไดรับใบอนุญาตตองรักษาสถานที่และของใชทั้งมวลใหสะอาดเรียบรอย รวมทั้งการ
ขน หรือกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ดังตอไปนี้
๑) รักษาสถานที่ใหสะอาดอยูเสมอ
๒) จัดใหมีทรี่ องรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ไดสุขลักษณะ
๓) กําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตามขอบังคับของทองถิ่นหรือตามที่เจาพนักงาน
สาธารณสุขแนะนํา หรือตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
๔) รักษาสวมใหไดสุขลักษณะอยูเสมอ
๕) ถามีสัตวทจี่ ะฆาเปนอาหารตองแยกใหอยูในที่อนั เหมาะสม
๖) จัดวางสิ่งของเครื่องใชใหเปนระเบียบและรักษาใหสะอาดอยูเ สมอ
๗) ปฏิบัติการอื่น ๆ ใหตองดวยลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
หรือตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
ขอ ๑๖ ในการขาย ทํา ปรุง สะสมอาหาร ตองปฏิบัติดังตอไปนี้
๑) วาง เก็บ หรือสะสมอาหารในที่สะอาดซึ่งปองกันสัตวนําโรคได
๒) ผูรับใบอนุญาตและผูประกอบกิจการตองแตงกายใหสะอาดเรียบรอย
๓) ในกรณีที่มีผาเย็นบริการ ตองทําใหสะอาดและผานความรอนฆาเชื้อโรคให
ถูกตองดวยสุขลักษณะ
๔) จัดใหมนี า้ํ สะอาดไวใหเพียงพอ
๕) ใชเครื่องปกปดอาหาร ตลอดภาชนะเครื่องใชสําหรับประกอบ ปรุงอาหาร
ใหปองกันฝุนละอองและสัตวนําโรค ตลอดจนรักษาเครือ่ งปกปดนั้นให
สะอาดและใชการไดดีอยูเสมอ
๖) ใชภาชนะที่สะอาดสําหรับใสหรือปรุงอาหาร โดยรักษาใหสะอาดอยูเสมอ
๗) การทุบ บด ตองระมัดระวังความสะอาดและปองกันมิใหเสียงอันเปนเหตุ
รําคาญแกผูอื่น
๘) ใชภาชนะหรือวัตถุที่สะอาดใสหรือหออาหารใหแกผูซื้อ
๙) ไมจางหรือใชบุคคลที่ปวยหรือมีเหตุควรเชื่อวาปวยเปนโรคติดตอ ทํา
ประกอบ ปรุง ขายอาหารหรือน้ําแข็ง
๑๐) ไมขายอาหารใหผูปวยที่เปนโรคติดตอที่มีสภาพนารังเกียจบริโภคอาหารใน
สถานที่ที่ไดรับอนุญาต
๑๑) ปฏิบัตกิ ารอื่น ๆ ใหถกู ตองดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงาน
สาธารณสุขหรือตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น

-๕–
๑๒) หามมิใหผูรับใบอนุญาตขาย ทํา ประกอบ ปรุง สะสมอาหารเมื่อมีเหตุ
ควรเชื่อวาตนเปนโรคติดตอ หรือซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขไดตรวจสอบ
แลว ปรากฏวาเปนพาหะและไดรับแจงความเปนหนังสือวาตนเปนพาหะ
ของโรคติดตอ
๑๓) ใหเจาพนักงานทองถิ่น มีอํานาจในการกําหนดเวลาหามผูรับใบอนุญาตขาย
อาหาร บางประเภทหรือชนิด ในเขตที่ระบุไว
๑๔) ผูใดฝาฝนขอหนึ่งขอใดแหงเทศบัญญัตินี้ มีความผิดตามมาตรา ๗๒, ๗๓
แหง พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
ขอ ๑๗ ผูรับใบอนุญาตคนใดกระทําความผิดโดยฝาฝนเทศบัญญัตินี้ เจาพนักงานทองถิ่นมี
อํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดคราวหนึ่งไมเกิน ๑๕ วัน ถากระทําความผิดอีก เจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งใหเพิก
ถอนใบอนุญาตนั้นเสียก็ได
ขอ ๑๘ ถาปรากฏขึ้นวาผูรับใบอนุญาตคนใดเปนโรคติดตอหรือเปนพาหะโรคติดตอซึ่งเจา
พนักงานสาธารณสุขเห็นวาถาอนุญาตใหตั้งหรือใชสถานที่จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร อาจเปนอันตราย
ตอสุขภาพของประชาชน ใหเจาพนักงานทองถิ่นสั่งเพิกถอนใบอนุญาตผูนั้นเสีย
ขอ ๑๙ ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือสั่งใหหนังสือรับรองการแจงเปนอันสิ้นสุดผล จะขอรับ
ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงอีกไมไดจนกวาจะพนหนึ่งป นับแตวนั ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือสั่ง
ใหหนังสือรับรองการแจงเปนอันสิ้นผล
ขอ ๒๐ บรรดาใบอนุญาตคาอาหารในสถานที่เอกชนทีไ่ ดออกกอนวันใชเทศบัญญัตินี้
ใหคงใชตอไปจนสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น
ขอ ๒๑ หากปรากฏวาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงสูญหาย ถูกทําลาย ชํารุดใน
สาระสําคัญ ผูไดรับอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงจะตองยื่นคํารองตอเจาพนักงานทองถิ่นภายใน
สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับทราบถึงการสูญหาย การถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญแลวแตกรณีพรอม
หลักฐานดังตอไปนี้
(๑) เอกสารแจงความตอสถานีตาํ รวจ กรณีสูญหายหรือถูกทําลาย
(๒) ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงเดิม กรณีชํารุดเสียหารในสาระสําคัญ
ขอ ๒๒ การออกใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนรับรองการแจงการออกใบแทนใบอนุญาตหรือ
ใบแทนใบรับรองการแจงใหมใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ วิธกี าร และเงื่อนไข ดังนี้
(๑) การออกใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนรับรองการแจง
ใหใชแบบที่เทศบาล
ตําบลแมสายกําหนด โดยประทับตราสีแดง คําวา “ใบแทน” กํากับไวดว ยและใหมี
วัน เดือน ป ที่ออกใบแทนพรอมทั้งลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทน
และตนขัว้ ใบแทน

-๖(๒) ใหบันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงเดิม ระบุสาเหตุ
การสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาตและระบุเลมที่
เลขที่ ป พ.ศ. ของใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนหนังสือรับรองการแจง
ขอ ๒๓ เจาพนักงานทองถิ่นและเจาพนักงานสาธารณสุข มีอํานาจตามบทบัญญัติแหงระราช
บัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ดังตอไปนี้
(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาใหถอยคําหรือชี้แจงขอเท็จจริงหรือทําคําชี้แจงเปน
หนังสือหรือสงเอกสารหลักฐานใด ๆ เพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการ
พิจารณา
(๒) เขาไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นและพระ
อาทิตยตกหรือในเวลาทําการของสถานประกอบการ เพือ่ การตรวจสอบหรือ
ควบคุมใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ของเทศบาลตําบลแมสาย และใหเปนไป
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ทั้งนีใ้ หมีอํานาจสอบถาม
ขอเท็จจริงหรือเรียกดูใบอนุญาต หรือดูหนังสือรับรองการแจง หรือหลักฐาน
อื่นที่เกี่ยวของจากเจาของหรือผูครอบครองสถานที่อาคารในการประกอบ
กิจการการจําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร
(๓) แนะนําใหผูรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติใหถกู ตองตาม
เงื่อนไขในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง สถานที่ประกอบการ
จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
(๔) ยึดหรืออายัดสิ่งของใด ๆ ที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของผูบริโภคอาหาร
เพื่อประโยชนในการดําเนินคดีหรือนําไปทําลายกรณีจําเปน
(๕) เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการสวนทองถิ่นหรือพนักงานสวน
ตําบลเพื่อประโยชนในการดําเนินคดีหรือนําไปทําลายกรณีจําเปน
(๖) ในกรณีผูรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติไมถูกตองตามเทศ
บัญญัตินี้ และไมถูกตองตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ หรือ
กรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาจะมีผลกระทบ
ตอผูบริโภค หรือเปนอันตรายรายแรงตอสุขภาพอนามัยของผูบริโภค ใหเจา
พนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง
แกไขปรับปรุงใหถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูรับใบอนุญาต
หรือหนังสือรับรองการแจงไดดําเนินการแกไขปรับปรุงเปนที่ถูกตองตามเทศ
บัญญัตินี้และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ดังกลาว

-๗คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามวรรคหนึ่งใหกําหนดระยะเวลาไมนอยกวา ๗ วัน
เวนแตเปนกรณีที่มีคําสั่งใหหยุดดําเนินการทันที และตองทําเปนหนังสือแจงใหผูขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือ
รับรองการแจงทราบ หากผูรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงไมยอมรับคําสั่งดังกลาวใหสง คําสั่งทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือปดคําสั่งนั้นไวในทีเ่ ปดเผยเห็นไดงา ย ณ ภูมิลําเนาหรือสถานที่จําหนายอาหาร
หรือสถานที่สะสมอาหารของผูรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง และใหถือวาผูขอรับใบอนุญาตหรือ
ผูขอรับหนังสือรับรองการแจงนั้น ไดทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาที่คําสัง่ ไปถึงหรือวันปดคําสั่ง
ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง ผูป ระกอบกิจการรายใดถูกสั่งพักใช
ใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไป และมีเหตุตองถูกพักใชใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงอีกหรือตองคํา
พิพากษาถึงทีส่ ุด วาไดกระทําผิดตามขอบังคับนี้หรือการไมปฏิบัติตาม ปฏิบัติไมถูกตองตามวรรคหนึ่ง
และกอใหเกิดอันตรายรายแรงตอสุขภาพของประชาชน ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
หรือหนังสือรับรองการแจงได
(๗) ถาปรากฏวาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงคนใดเปนโรคติดตอ หรือ
เปนพาหะนําโรคติดตอ ซึ่งอาจจะเปนอันตรายตอสุขภาพของประชาชน ใหเจาพนักงานทองถิ่นสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตเสียก็ได
ขอ ๒๔ ใหนายกเทศมนตรีตําบลแมสายมีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๓
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