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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างเทศบัญญัติควบคุมสถานทีจ่ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 
พ.ศ. .... 

---------------------------------------------------------------------- 
หลักการ 

ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 
 
 

เหตุผล 
 

  โดยที่การด าเนินกิจการสถานที่จ า หน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารที่ไม่ถูกต้องด้วย
สุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน และก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สมควร
ก าหนดสุขลักษณะในการด าเนินกจิการสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร หลักเกณฑ์การอนุญาต
ให้ด าเนินกิจการสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร หลักเกณฑ์การแจ้งเพ่ือขอ หนังสือรับรองการ
แจ้งให้ด าเนินกิจการสถานที่จ า หน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร และอัตราค่าธรรมเนีย มการออก
ใบอนุญาตและการออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ด าเนินกิจการสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 
จึงตราเทศบัญญัตน้ีิ 
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( ร่าง ) 

เทศบัญญัตเิทศบาลต าบลดอนทราย 
ควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

พ.ศ. …. 
 
  โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติ เทศบาลต าบล ดอนทราย ว่าด้วย การควบคุมสถานที่
จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร   
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐  และ มาตรา ๖๓  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล           
พ.ศ.๒๔๙๖  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา 40 มาตรา  48  มาตรา 54  มาตรา 55 มาตรา 58 
มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติกา รสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  และที่แก้ไขเพิ่มเติม เทศบาล
ต าบล    ดอนทรายโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล ต าบลดอนทรายและผู้ว่าราชการจังหวัด พัทลุงจึงตรา
เทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี ้ 
  ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติ ต าบล ดอนทราย เรื่อง ควบคุมสถานที่จ าหน่าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.….” 
  ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาล ต าบลดอนทราย  ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดย
เปิดเผย ที่ส านักงานเทศบาลต าบลดอนทรายแล้วเจ็ดวัน 
  ข้อ 3  ให้ยกเลิกเทศบั ญญัติเทศบาลต าบลดอนทราย เรื่อง การควบคุมสถานที่จ าหน่าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2553 
  ข้อ 4  บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งในส่วนที่
เทศบัญญัติเทศบาลต าบลดอนทรายนี้ตราไว้แล้ว ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาลต าบลดอนทรายนี้แทน 
  ข้อ 5 ในเทศบัญญัตินี ้
  “สถานที่จ าหน่ายอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่ มิใช่ที่หรือทาง
สาธารณะ ที่จัดไวเ้พื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนส าเร็จและจ าหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้ทันที ทั้งนี้ 
ไม่ว่าจะเป็นการจ าหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้ส าหรับการบริโภค ณ ที่นั้น หรือน าไปบริโภคที่อื่นก็ตาม 
  “สถานที่สะสมอาหาร ” หมายความว่า อาคาร สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใช่ที่หรือทาง
สาธารณะ ที่จัดไว้ส าหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือของแห้งหรืออาหารให้รูปลักษณะอื่นใด ซึ่ง ผู้ซื้อ
ต้องน าไปท าประกอบหรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง 
   “อาหารสด” หมายความว่า อาหารที่มีสภาพเป็นของสด เช่น เนื้อสัตว์ ผัก หรือผลไม้ 
  “อาหารประเภทปรุงส าเร็จ” หมายความว่า อาหารที่ได้ผ่านการท า ประกอบหรือปรุงส าเร็จ
พร้อมที่จะรับประทานได้ รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ 
  “อาหารแห้ง” หมายความว่า อาหารที่ผ่านกระบวนการ ท าให้แห้งโดยการอบ รมควันตาก
แห้งหรือวิธีการอื่นใด เพื่อลดปรมิาณความชื้นที่มีอยู่ในอาหารลงและเก็บรักษาไว้ได้นานขึ้น 
   “เครื่องปรุงรส” หมายความว่า สิ่งที่ใช้ในกระบวนการปรุงอาหารให้มีรูปแบบ รสชาติ หรือ
กลิ่นรส ชวนรับประทาน เช่น เกลือ น้ าปลา น้ าส้มสายชู ซอส รวมทั้งเครื่องเทศ สมุนไพร มัสตาร์ด 
  “วัตถุเจือปนอาหาร” หมายความว่า วัตถุที่ตามปกติมิได้ใช้เป็นอาหารหรือเป็นส่วนประกอบที่
ส าคัญของอาหาร แต่ใช้เจือปนในอาหารเพื่อประโยชน์ในการผลิต การบรรจุ การเก็บรักษา หรือการขนส่งและ
ให้หมายความรวมถึงวัตถุที่มิได้เจือปนในอาหาร แต่บรรจุรวมอยู่กับอาหารเพื่อประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นด้วย 
เชน่ วัตถุกันช้ืน วัตถุดูดออกซิเจน เป็นต้น 
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   “ผู้ประกอบกิจการ” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือ รับรอง
การแจ้งจัดตั้งสถานที่ จ าหน่ายอาหาร และให้หมายความรวมถึ งผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุม ก ากับดูแล    
การด าเนินการของสถานทีจ่ าหน่ายอาหารน้ัน 
   “ผู้สัมผัสอาหาร ” หมายความว่า บุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาหารตั้งแต่กระบวนการเตรียม
ประกอบ ปรุง จ าหน่ายและเสิร์ฟอาหาร รวมถึงการล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์ 
  “ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาลดอนทราย 
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรตี าบลดอนทราย 
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข ” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีต าบล ดอนทรายเป็นผู้ รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้และให้ มี
อ านาจออกระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

หมวด ๑  
บททั่วไป 

 
 ข้อ 7 ผู้ด าเนินกิจการสถานที่ จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารต้อง ด าเนินการให้
เป็นไปตามห ลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่ ก าหนดตามเทศบัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศ
กระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 

หมวด ๒ 
สุขลักษณะในการด าเนินกิจการสถานที่จ าหน่ายอาหาร 

 
      ส่วนที่ 1 

สุขลักษณะของสถานที่จ าหน่ายอาหาร 
 ข้อ 8 สถานที่จ าหน่าย อาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับสถานที่และบริเวณที่ใช้ท าประกอบ
หรือปรุงอาหาร จ าหน่ายอาหาร และบริโภคอาหาร ดังต่อไปน้ี 
 (๑) พื้นบริเวณที่ใช้ท า ประกอบ หรือปรุงอาหารต้องสะอาด ท าด้วยวัสดุที่แข็งแรง ไม่ช ารุด
และท าความสะอาดง่าย 
 (๒) ในกรณีที่มีผนังหรือเพดาน ผนัง หรือเพดานต้องสะอาด ท าด้วยวัสดุที่แข็งแรง และไม่
ช ารุด 
 (๓) มีการระบายอากาศเพียงพอ และในกรณีที่สถานที่จ าหน่ายอาหารเป็นสถานที่สาธารณะ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
 (๔) มีแสงสว่างเพียงพอตามความเหม าะสมในแต่ละบริเวณ  ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีโดย
ค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 (๕) มีที่ล้างมือและอุปกรณ์ส าหรับล้างมือที่ถูกสุขลักษณะส าหรับสถานที่และบริเวณส าหรับใช้
ท าประกอบหรือปรุงอาหาร และบริโภคอาหาร เว้นแต่สถานที่หรือบริเวณบริโภคอาห ารไม่มีพื้นที่เพียงพอ
ส าหรับจัดให้มีที่ล้างมือ ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ส าหรับท าความสะอาดมือที่เหมาะสม 
 (๖) โต๊ะที่ใช้เตรียม ประกอบหรือปรุงอาหาร หรือจ าหน่ายอาหาร ต้องสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า
หกสิบเซนติเมตร ท าด้วยวัสดุที่ท าความสะอาดง่าย และมีสภาพดี 
 (๗) โต๊ะหรือเก้าอ้ีที่จัดไว้ส าหรับบริโภคอาหารต้องสะอาด ท าด้วยวัสดุที่แข็งแรง และไม่ช ารุด 
 ข้อ 9 สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับส้วม ดังต่อไปนี้ 
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 (๑) ต้องจัดให้มีหรือจัดหาห้องส้วมที่มีสภาพดี พร้อมใช้ และมีจ านวนเพียงพอ 
 (๒) ห้องส้วมต้องสะอาด พื้นระบายน้ าได้ดี ไม่มีน้ าขัง มีการระบายอากาศที่ดี และมีแสงสว่าง 
เพียงพอ 
 (๓) มีอ่างล้างมือที่ถูกสุขลักษณะและมีอุปกรณ์ส าหรับล้างมือจ านวนเพียงพอ 
 (๔) ห้องส้วมต้องแยกเป็นสัดส่วน โดยประตูไม่เปิดโดยตรงสู่บริเวณที่เตรียม ท า ประกอบหรือ
ปรุงอาหาร ที่เก็บ ที่จ าหน่าย ที่บริ โภคอาหาร ที่ล้างและที่เก็บภาชนะอุปกรณ์ เว้นแต่จะมีการจัดการห้องส้วม
ให้สะอาดอยู่เสมอ และมีฉากปิดกั้นที่เหมาะสม ทั้งนี้ ประตูห้องส้วมต้องปิดตลอดเวลา 
 ข้อ 10 สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับมูลฝอย โดยมีถังรองรับมูลฝอยที่มี
สภาพดี ไม่รั่วซึม ไม่ดูดซับน้ า มีฝาปิดมิดชิด แยกเศษอาหารจากมูลฝอยประเภทอื่น และต้องดูแลรักษาความ
สะอาดถังรองรับมูลฝอยและบริเวณโดยรอบตัวถังรองรับมูลฝอยอย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้ 
 การจัดการเกี่ยวกับมูลฝอยและถังรองรับมูลฝอยให้เป็นไปตามข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับการ
จัดการมูลฝอยในสถานที่จ าหน่ายอาหาร 
 ข้อ 11 สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับน้ าเสีย ดังต่อไปน้ี 
  (๑) ต้องมีการระบายนน้ าได้ดี ไม่มีน้ าขัง และไม่มีเศษอาหารตกค้างในบริเวณสถานที่จ าหน่าย
อาหาร 
  (๒) ต้องมีการแยกเศษอาหารออกจากภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ก่อนการท าความสะอาด 
 (๓) ต้องมีการแยกไขมันไปก าจัดก่อนระบายน้ าทิ้งออกสู่ระบบระบายน้ า  โดยใช้ถังดักไขมัน
หรือบ่อดักไขมัน หรือการบ าบัดด้วยวิธี การอื่นที่มีประสิทธิภาพไม่ต่ า กว่าการบ าบัดด้วยถังดักไขมันหรือ บ่อดัก
ไขมัน  และน้ าทิ้งต้องได้มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิ
 ข้อ 12 สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องมีมาตรการในการป้องกันสัตว์ แมลงน าโรค และสัตว์เลี้ยง
ตามหลักวิชาการ 
 ข้อ 13 สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องมีมาตรการ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือส าหรับป้องกันอัคคีภัย
จากการใช้เชื้อเพลิงในการท า ประกอบ หรือปรุงอาหาร 
 

ส่วนที ่๒ 
สุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการท า ประกอบ หรือปรุง การเก็บรักษา และการจ าหน่ายอาหาร 

 
 ข้อ 14 สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารสด ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 (๑) อาหารสดที่น ามาประกอบและปรุงอาหาร ต้องเป็นอาหารสดที่มีคุณภาพดี สะอาดและ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
 (๒) อาหารสดต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม และเก็บเป็นสัดส่วน มีการปกปิดไม่วางบน
พื้นหรือบริเวณที่อาจท า ให้อาหารปนเปื้อน ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน า
ของคณะกรรมการประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 ข้อ ๑5 สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารแห้ง อาหารในภาชนะบรรจุที่
ปิดสนิท เครื่องปรุงรส และวัตถุเจือปนอาหาร ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี ้
 (๑) อาหารแห้งต้องสะอาด ปลอดภัย ไม่มีการปนเปื้อน และมีการเก็บอย่างเหมาะสม 
 (๒) อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เครื่องปรุงรส วัตถุเจือปนอาหาร และสิ่งอ่ืนที่น ามาใช้ใน
กระบวนการประกอบหรือปรุงอาหารต้องปลอดภัย และได้มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร 
 ข้อ ๑6 สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารประเภทปรุงส าเร็จตาม
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปน้ี 
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 (๑) อาหารประเภทปรุงส าเร็จ ต้องเก็บในภาชนะที่สะอาด ปลอดภัย และมีการป้องกันการ
ปนเป้ือน รวมทั้งวางสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่าหกสิบเซนติเมตร 
  (๒) มีการควบคุมคุณภาพอาหารประเภทปรุงส าเร็จให้สะอาด ปลอดภัยส าหรับการบริโภค
ตามชนิดของอาหาร ตามที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
  (๓) มีการจัดการสุขลักษณะของการจ าหน่ายอา หารตามที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
  ข้อ ๑7 น้ าดื่มหรือเครื่องด่ืมที่เป็นอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่ใช้ในสถานที่จ าหน่าย
อาหารต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร โดยต้องวางสูงจากพื้นไม่น้อยกว่าสิบห้า
เซนติเมตรและต้องท าความสะอาดพื้นผิวภายนอกของภาชนะบรรจุให้สะอาดก่อนน ามาให้บริการ 
  ในกรณีที่เป็นน้ า ดื่มที่ไม่ได้เป็นอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทหรือเครื่องด่ืมที่ปรุงจ าหน่ าย
ต้องบรรจุในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิด และป้องกันการปนเป้ือน โดยต้องวางสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่าหกสิบ
เซนติเมตร ทั้งนี้ น้ าด่ืมและน้ า ที่ใช้ส าหรับปรุ งเครื่องด่ืมต้องมีคุณภาพไม่ต่ ากว่าเกณฑ์คุณภาพน้ า บริโภคที่กรม
อนามัยก าหนด 
  ข้อ ๑8 การท า  ประกอบ หรือปรุงอาหารต้อ งใช้น้ าที่มีคุณภาพไม่ต่ ากว่าเกณฑ์คุณภาพน้ า
บริโภค 
ที่กรมอนามัยก าหนด 
  ข้อ ๑9 สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับน้ าแข็ง ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี ้
  (๑) ใช้น้ าแข็งที่สะอาดและมีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร 
  (๒) เก็บในภาชนะที่สะอาด สภาพดี มีฝาปิ ด และวางสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่าสิบห้าเซนติเมตร
ปากขอบภาชนะสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่าหกสิบเซนติเมตร ไม่วางในบริเวณที่อาจก่อให้เกิดการปนเป้ือน และต้อง
ไม่ระบายน้ าจากถังน้ าแข็งลงสู่พื้นบริเวณที่วางภาชนะ 
  (๓) ใช้อุปกรณ์ส าหรับคีบหรือตักน้ าแข็งโดยเฉพาะ โดยอุปกรณ์ต้องสะอาดและมีด้ามจับ 
  (๔) ห้ามน าอาหารหรือสิ่งของอ่ืนไปแช่รวมกับน้ าแข็งส าหรับบริโภค 
  ข้อ 20 สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับน้ าใช้ ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี ้
  (๑) น้ าใช้ต้องเป็นน้ า ประปา ยกเว้นในท้องถิ่นที่ไม่มีน้ าประปาให้ใช้น้ า ที่มีคุณภาพเทียบเท่า
น้ าประปาหรือเป็นไปตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
  (๒) ภาชนะบรรจุน้ าใช้ต้องสะอาด ปลอดภัย และสภาพด ี
  ข้อ 21 สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการสารเคมี สารท าความสะอาด วัตถุมีพิษ หรือ
วัตถุที่อาจเป็นอันตรายต่ออาหาร โดยติดฉลากและป้ายให้เห็นชัดเจน พร้อมทั้งมีค าเตือนและค าแนะน าเมื่อเกิด
อุบัติภัยจากสารดังกล่าว และการจัดเก็บต้องแยกบริเวณเป็นสัดส่วนต่างหากจากบริเว ณที่ใช้ท า ประกอบ ปรุง 
จ าหน่ายและบริโภคอาหาร 
  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนถ่ายสารเคมี สารท าความสะอาด วัตถุมีพิษ หรือวัตถุที่อาจเป็นอันตราย
ต่ออาหารจากภาชนะบรรจุเดิม ห้ามน าภาชนะบรรจุน้ันมาใช้บรรจุอาหาร และห้ามน าภาชนะบรรจุอาหารมา
ใช้บรรจุสารเคมี สารท าความสะอาดวัตถุมีพิษ หรือวัตถุที่อาจเป็นอันตรายต่ออาหาร 
  ข้อ 22 ห้ามใช้ก๊าซหุงต้มเป็นเช้ือเพลิงในการท า ประกอบ หรือปรุงอาหารบนโต๊ะหรือที่
รับประทานอาหารในสถานทีจ่ าหน่ายอาหาร 
  ข้อ 23 ห้ามใช้เมทานอลหรือเมทิลแอลกอฮอล์เป็นเชื้อเพลิงในการท า ประกอบ ปรุง หรืออุ่น
อาหารในสถานที่จ าหน่ายอาหาร เว้นแต่เป็นการใช้แอลกอฮอล์แข็งส าหรับใช้เป็นเช้ือเพลิง ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวต้องมีมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
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ส่วนที ่๓ 
สุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้อื่น ๆ 

 
  ข้อ 24 สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ตาม
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปน้ี 
  (๑) ภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ต่าง ๆ ต้องสะอาดและท าจากวัสดุที่ปลอดภัย เหมาะสม
กับอาหารแต่ละประเภท มีสภาพดี ไม่ช ารุด และมีการป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม 
  (๒) มีการจัดเก็บภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ไว้ในที่สะอาด โดยวางสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า
หกสิบเซนติเมตร และมีการปกปิดหรือป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม 
  (๓) จัดให้มีช้อนกลาง ส าหรับอาหารที่รับประทานร่วมกัน 
  (๔) ตู้เย็น ตู้แช่ หรืออุปกรณ์เก็บรักษาคุณภาพอาหารด้วยความเย็นอื่น ๆ ต้องสะอาดมีสภาพ
ดี ไม่ช ารุด และมีประสิทธิภาพเหมาะสมในการเก็บรักษาคุณภาพอาหาร 
  (๕) ตู้อบ เตาอบ เตาไมโครเวฟ อุปกรณ์ประกอบหรือปรุงอาหารด้วยความร้อนอ่ืน ๆหรื อ
อุปกรณ์เตรียมอาหาร ต้องสะอาด มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สภาพดี และไม่ช ารุด 
  ข้อ ๒5 สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับการท าความสะอาดภาชนะอุปกรณ์ 
และเครื่องใช้ ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปน้ี 
  (๑) ภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ที่รอการท าความสะอาด ต้องเก็บใ นที่ที่สามารถป้องกัน
สัตว์และแมลงน าโรคได ้
  (๒) มีการท าความสะอาดภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ที่ถูกสุขลักษณะ และใช้สาร ท าความ
สะอาดที่เหมาะสม โดยปฏิบัติตามค าแนะน าการใช้สารท าความสะอาดนั้น ๆ จากผู้ผลิต 
  (๓) จัดให้มีการฆ่าเชื้อภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ภาย หลังการท าความสะอาดให้รัฐมนตรี
โดยค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดสารที่ห้ามใช้ในการท าความสะอาด
ภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช ้
 

ส่วนที ่๔ 
สุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร 

 
 ข้อ ๒6 ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
ดังต่อไปนี ้
 (๑) ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือ
พาหะน าโรคติดต่อ โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ หรือโรคอื่น ๆ ตามที่ก าหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่นในก รณีที่เจ็บป่วย
ต้องหยุดปฏิบัติงานและรักษาให้หายก่อนจึงกลับมาปฏิบัติงานได ้
  (๒) ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่
รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 (๓) ผู้สัมผัสอาหารต้องรักษาความสะอาดของร่ างกาย สวมใส่เสื้อผ้าและอุปกรณ์ป้องกันที่
สะอาดและสามารถป้องกันการปนเปื้อนสู่อาหารได ้
 (๔) ผู้สัมผัสอาหารต้องล้างมือและปฏิบัติตนในการเตรียม ประกอบ ปรุง จ าหน่ายและเสิร์ฟ
อาหาร ให้ถูกสุขลักษณะ และไม่กระท าการใดๆ ที่จะท าให้เกิดการปนเปื้อนต่ออาหารหรือก่อให้เกิดโรค 
 (๕) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับสุขลักษณะตามที่ก าหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น 
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หมวด 3 
สุขลักษณะในการด าเนินกิจการสถานที่สะสมอาหาร 

 
  ข้อ ๒7 ผู้จัดตั้งสถานที่สะสมอาหารต้องจัดสถานที่ตลอดจนสิ่งอ่ืนที่ใช้ในการประกอบกิจการ 
ให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะและเงื่อนไขตามลักษณะของกิจการ ดังต่อไปนี ้
  (๑) ตั้งอยู่ห่างจากบริเวณที่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น ที่ฝัง เผา หรือเก็บศพที่เททิ้งสิ่ง
ปฏิกูล ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อื่นใดที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร 
เว้นแต่สามารถปรับปรุงสถ านที่ให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตาม ค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือค าสั่ง
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  (๒) พื้นท าด้วยวัสดุถาวร ท าความสะอาดง่าย 
  (๓) จัดให้มีระบบการระบายน้ าอย่างเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 
  (๔) จัดให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 
  (๕) จัดให้มีส้วมที่เพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 
  (๖) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 
  (๗) ปฏิบัตกิารอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 

หมวด 4 
ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง 

   
ส่วนที่ ๑ 

ใบอนุญาต 
  ข้อ ๒8 ผู้ใดจะจัดต้ังสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่ง
มีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  ข้อ ๒9 ผู้ใดประสงค์จะขอจัดตั้งสถานที่ จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคาร
หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ เกินสองร้อยตารางเมตรจะต้องยื่น ค าขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ ก าหนดไว้ท้ายเทศ
บัญญัติน้ีพร้อมกับแสดงเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี ้
  (๑) บัตรประจ าตัวประชาชน 
  (๒) ส าเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบกิจการ (ที่ดิน/อาคาร/ยานพาหนะ) 
  (๓) หนังสือยินยอมรับก าจัดจากสถานประกอบกิจการก าจัดสิ่งปฏิกูล (กรณีที่ส่งไปก าจัดที่อื่น) 
  (๔) หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (กรณีที่กฎหมายก าหนด) 
  (๕) หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (กรณีที่กฎหมายก าหนด) 
  (๖) ใบมอบอ านาจ (กรณีที่มีการมอบอ านาจ) 
  (๗) หลักฐานอื่นทีจ่ าเป็น 
  ข้อ 30 เมื่อได้รับ ค าขอรับใบอนุญาตหรือ ค าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจสอบความถูกต้องของ ค าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วนให้    
เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่น ค าขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเพ่ือ ด าเนินการ หากไม่สามารถด าเนินการได้ในขณะนั้น 
ให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ ก าหนด โดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
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  เจ้าพนักงานท้องถิ่นตอ้งออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้
ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับ ค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ ก าหนดใน
เทศบัญญัตินี้ 
  ในกรณีที่มีเหตุ จ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไ ม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมี ค าสั่งไม่
อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกินสิบห้าวันแต่
ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุ จ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้น ก าหนดเวลาตามวรรค
สองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็ จ ให้
แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่น ค าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้ว เสร็จ พร้อมส าเนา
แจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง 
  ข้อ 31 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารั บใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน (หรือตามที่เห็นสมควร ) นับแต่
วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นทราบแล้ว 
  ข้อ ๓2 บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหน่ึงปีนับแต่วันที่ออก ใบอนุญาต 
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น 
  การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
  ข้อ ๓3 ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย 
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
  ข้อ  ๓4 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูก ท าลาย หรือ ช ารุดในสาระที่ ส าคัญ ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตย่ืน ค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแ ต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูก ท าลาย หรือ
ช ารุด ตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
  การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบ แทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
  (๑) ในกรณีใบ อนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่น ค าขอรับใบแทนใบอนุญาต น าส า เนาบันทึกการแจ้ง
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูก ท าลาย หรือ ช า รุดในสาระที่ ส าคัญ ให้ผู้ยื่น ค าขอรับใบแทน
ใบอนุญาตน าใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
  ข้อ ๓5 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัติ น้ี หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้
ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้           
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 
  ข้อ ๓6 เจ้าพนักงานท้อง ถิ่นมี อ านาจออก ค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับ
ใบอนุญาต 
  (๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตต้ังแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
  (๒) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระ ท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 
๒๕๓๕ 
  (๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ. ๒๕๓๕
กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเง่ือนไข ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบ
กิจการตามที่ได้รับ ใบอนุญาตตามเทศบัญญัติ นี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อ งนั้นก่อให้เกิดอันตราย
อย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็น อยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของ
ประชาชน 
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  ข้อ ๓7 ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและ ค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค าสั่งโดยทาง
ไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิด ค าสั่งนั้นไว้ ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิ ล าเนาหรือ ส านักท าการงานของผู้รับ
ใบอนุญาต และให้ถือ ว่าผู้รับใบอนุญาตน้ันได้รับทราบ ค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ ค าสั่งไปถึง หรือวันปิด ค าสั่ง 
แล้วแต่กรณ ี
  ข้อ ๓8 ผู้ถูกสั่ งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาต ส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
 
 

ส่วนที่ ๒ 
หนังสือรับรองการแจ้ง 

 
  ข้อ ๓9 ผู้ใดจะจัดต้ังสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่ง
มีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อขอรับ
หนังสือรับรองการแจ้งก่อนการจัดตั้ง 
  ข้อ 40 ผู้ใดประสงค์จะขอจัดตั้งสถานที่ จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมในอา คารหรือพ้ืนที่
ใดซึ่งมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดจะต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงาน ท้องถิ่นตาม
แบบทีก่ าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับแสดงเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 
  (๑) บัตรประจ าตัวประชาชน 
  (๒) ส าเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบกิจการ (ที่ดิน/อาคาร/ยานพาหนะ) 
  (๓) หนังสือยินยอมรับก าจัดจากสถานประกอบกิจการก าจัดสิ่งปฏิกูล (กรณีที่ส่งไปก าจัด 
ที่อื่น) 
  (๔) หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (กรณีที่กฎหมายก าหนด) 
  (๕) หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (กรณีที่กฎหมายก าหนด) 
  (๖) ใบมอบอ านาจ (กรณีทีม่ีการมอบอ านาจ) 
  (๗) หลักฐานอื่นทีจ่ าเป็น 
  ข้อ 41 เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้ง ให้ออกใบรับแก่ผู้แจ้งเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการ
ประกอบกิจการตามที่แจ้งได้ช่ัวคราวในระหว่างเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังมิได้ออกหนังสือรับรองการแจ้ง 
  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตร วจการแจ้งให้ถูกต้องตามแบบที่ ก าหนดในเทศบัญญัตินี้ ตามวรรค
หนึ่งถ้าการแจ้งเป็นไปโดถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้ง ภายในเจ็ดวันท าการ
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
  ในใบรับแจ้งหรือหนังสือรับร องการแจ้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะ ก าหนดเง่ือนไขให้ผู้แจ้งหรือ    
ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้ 
  ในกรณีที่การแจ้งไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้ผู้แจ้งทราบเพื่อ
ด าเนินการแก้ไขหรือเพิ่มเติ ม หากไม่สามารถ ด าเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัด ท าบันทึกความบกพร่องและ
รายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแ จ้ง โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่น ค าขอ    
ลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย ถ้าผู้แจ้งไม่ ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวัน ท าการนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจ าก   
เจ้าพนักงานท้ องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี อ านาจสั่งให้การแจ้งของผู้แจ้งเป็นอันสิ้นผล แต่ถ้าผู้แจ้ง ได้
ด าเนินการแก้ไขภายในเวลาที่ ก าหนดแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้ง ภายใน 
เจ็ดวันท าการนับแต่วันที่ได้รับการแจ้งซึ่งมีรายละเอยีดถูกต้องตามแบบทีก่ าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
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  ข้อ ๔2 ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งไว้โดยเปิดเผยและ เห็น
ได้ง่าย ณ สถานที่ด าเนินกิจการตลอดเวลาทีด่ าเนินกิจการ 
  ข้อ ๔3 ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจ้งสู ญหาย ถูก ท าลาย หรือ ช ารุดในสาระที่ ส าคัญให้      
ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบ ถึงการ
สูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด ตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี ้
  การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
  (๑) ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย ให้ผู้ยื่ นขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง น า
ส าเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหายมาแสดงต่อ        
เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
  (๒) ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ยื่นขอรับใบแทน
หนังสือรับรองการแจ้งน าใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
  ข้อ ๔4 เมื่อผู้แจ้ งประสงค์จะเลิกกิจการหรือโอนการ ด าเนินกิจการให้แก่บุคคลอื่นให้แจ้งให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบด้วย 
  ข้อ ๔5 ในกรณีที่ผู้ด าเนินกิจการใดด าเนินกิจการตามที่ระบุไว้ในเทศบัญญัตินี้โดยมิได้แจ้งต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเคยได้รับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ. ๒๕๓๕  เพราะเหตุที่ฝ่าฝืน
ด าเนินกิจการโดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้อ งถิ่นมาแล้วครั้ง หนึ่ง ยังฝ่าฝืน ด าเนินกิจการ โดยมิได้แจ้งต่อ        
เจ้าพนักงานท้องถิ่ นต่อไป ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี อ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุด ด า เนินกิจการไว้ จนกว่าจะได้
ด าเนินการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ถ้ายังฝ่ าฝืนอีกให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี อ านาจสั่งห้ามการด าเนินกิจการ
นั้นไว้ตามเวลาที่ก าหนดซึ่งต้องไม่เกินสองปีก็ได้ 

หมวด 5 
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 

 
  ข้อ 46 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต  หรือผู้แจ้งมีหน้าที่ ต้องเสียค่าธรร มเนียมตามอัตราที่ ก าหนดไว้
ท้าย เทศบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาต ส าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแ รกและก่อนใบอนุญาต
สิ้นอายุ ส าหรับกรณีที่เป็นการข อต่ออายุใบอนุญาต หรือในวันที่มาแจ้งและก่อนวันครบรอบปีของทุกปี
ตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการน้ัน  ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ ก าหนด ให้ช าระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อย
ละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมทีค่้างช าระ เว้นแต่ผู้แจ้งจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการ
เสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
  ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเ สียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้าง ช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกิน
กว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี อ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการ ด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่า ธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจ านวน 
  ข้อ 47 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของราชการ         
ส่วนท้องถิ่น 

หมวด ๖ 
บทก าหนดโทษ 

 
ข้อ 48 ผู้ใดฝ่าฝืนค าสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้ องระวางโทษตามที่

ก าหนดไว้ในบทก าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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หมวด 7 
บทเฉพาะกาล 

 
ข้อ 49 ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ หรือหนังสือรับรองการแจ้ง ตามเทศบัญญัติเทศบาล

ต าบลต าบลดอนทราย เรื่อง การควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  ซึ่งถูกยกเลิก และ
กิจการนั้นจะต้องได้รับใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองการแจ้ง ตามเทศบัญญัติเทศบาลต าบลดอนทรายน้ีให้
ประกอบกิจการน้ันต่อไปได้เสมือนเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองการแจ้ง ตามเทศบัญญัติเทศบาล
ต าบลดอนทรายแล้ว  แต่เมื่อใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งดังกล่าวสิ้นอายุและหากผู้รับใบอนุญาตหรือ
หนังสือรับรองการแจ้ง ยังคงประสงค์จะด าเนินกิจการต่อไปให้ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
ตามข้อ 30 ของเทศบัญญัติเทศบาลต าบลดอนทรายน้ี 

ข้อ 50 บรรดาค าขออนุญาตใดๆที่ยื่นไว้ก่อนวันที่ เทศบัญญัติ เทศบาลต าบลดอนทรายนี้ใช้
บังคับและยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ถือว่าเป็นค าขออนุญาตตาม เทศบัญญัติ
เทศบาลต าบลดอนทรายนี ้

ข้อ 51 ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนั กงานสาธารณสุขซึ่งสั่งโดยอาศัยอ า นาจตาม 
เทศบัญญัติเทศบาลต าบลต าบลดอนทราย เรื่อง การควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 
ซึ่งถูกยกเลิกให้ใช้บังคับต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัติเทศบาลต าบลดอนทรายน้ี 

 
 
ประกาศ ณ วันที…่……………....... 

 
      (ลงชือ่) 
       (นายศุภพงศ์   ทองศรีนุ่น) 
            นายกเทศมนตรีต าบลดอนทราย 
 
 
         เห็นชอบ 
 
(ลงชื่อ) 
        (.............................................) 

         ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง 
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อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง 
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลต าบลดอนทราย 

ควบคุมสถานทีจ่ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 
พ.ศ. …. 

 

๑. ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 

 (1) ขนาดพื้นที่เกินกว่า ๒๐๐ แตไ่มเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร  ฉบับละ   1,000  บาท 

 (2) ขนาดพื้นที่ตั้งแต่  300  ตารางเมตรถึง  500 ตารางเมตร  ฉบับละ   1,500  บาท 

 (3) ขนาดพื้นที่ตั้งแต ่ 500 ตารางเมตรถึง 600 ตารางเมตร  ฉบับละ   2,000  บาท 

 (4) ขนาดพื้นที่ตั้งแต่  600  ตารางเมตร ขึ้นไป   ฉบับละ   3,000  บาท 

2. ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการแจ้ง 

 (1) ขนาดพื้นที่ไม่เกิน  25  ตารางเมตร     ฉบับละ    100   บาท 

 (2) ขนาดพื้นที่ตั้งแต่  25  ตารางเมตรถึง  50  ตารางเมตร   ฉบับละ    200   บาท 

 (3) ขนาดพื้นที่ตั้งแต ่ 50  ตารางเมตรถึง  100  ตารางเมตร  ฉบับละ    300   บาท 

 (4) ขนาดพื้นที่ตั้งแต ่100 ตารางเมตรแต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร  ฉบับละ    500    บาท 
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ค าขอเลขที.่......./............. 
      (เจ้าหน้าที่กรอก) 

 

แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ........................................................................ 

       เขียนที่ ………………………………….......................………. 

      วันที ่…....….เดือน ……………….……..พ.ศ. …...........…...… 

 
1. ข้าพเจ้า …………………………..….......…...….……….อายุ ……......... ปี สัญชาติ ….…….........……. 

โดย .................................................................................................................... ผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม .....................................................................................................................ที่อยู่เลขที่ ……...……….. 
หมู่ที่ …........…....… ตรอก/ซอย …………….………. ถนน ……………….………..แขวง/ต าบล ……………...………........ 
เขต/อ าเภอ ……..............………………… จังหวัด …………......……….....…… หมายเลข
โทรศัพท์ …….……...……..……….. ผู้ขออนุญาต 

2. พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้วดังนี้ 
  บัตรประจ าตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

 ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก.่................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 

 หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (กรณีที่กฎหมาย
ก าหนด) 

 หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (กรณีที่กฎหมายก าหนด) 
 ใบมอบอ านาจ (ในกรณีที่มีการมอบอ านาจ) 
 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
 หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
 เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามข้อบัญญัติท้องถิ่น คือ 
 1. ................................................................................ 
 2. ................................................................................ 
 3. ................................................................................ 
 4. ................................................................................ 

  ขอรับรองว่าข้อความในค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 

(ลงชื่อ) ..................................................... ผู้ขออนุญาต 
(.................................................) 
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ส่วนของเจ้าหน้าที ่

ใบรับค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
 

เลขที่ ......................... ได้รับเรื่องเมื่อวันที่ ....................... เดือน .......................... พ.ศ. ..................... 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไม่ครบ  คือ 
    1)......................................................................... 
    2).......................................................................... 
    3).......................................................................... 

 

 
(ลงชื่อ) .......................................................... 

(....................................................) 
ต าแหน่ง ....................................................... 
 

 

ส่วนของผู้แจ้ง 
ใบรับค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

 
เลขที่ ......................... ได้รับเรื่องเมื่อวันที่ ....................... เดือน .......................... พ.ศ. ..................... 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไม่ครบ  คือ 
    1)......................................................................... 
    2).......................................................................... 
    3).......................................................................... 
 
 ดังนั้น กรุณาน าเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายใน ...............วัน
นับต้ังแต่วันนี้เป็นต้นไป 
    

(ลงชื่อ) .......................................................... 
(....................................................) 

ต าแหน่ง ....................................................... 
                  เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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ที่ พท ...........................            ส านักงานเทศบาลต าบลดอนทราย 
              ต าบลดอนทราย อ าเภอควนขนุน 
              จังหวัดพัทลุง 93110 

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

เรือ่ง  ค าแนะน าให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ 

เรียน  ................................................................................................... 

อ้างถึง ใบรับค าขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต เลขที่..................ลงวันที่.........เดือน.................พ.ศ. .................. 

   ตามที่ท่านได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
..................................... 

และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรั บค า ขออนุญาต /ต่ออายุใบอนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น เนื่องจากเจ้า
พนักงานได้ตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ระบบ ก าจัดหรือบ าบัดของเสียและ
อื่นๆของสถานที่ประกอบกิจการของท่านแล้วพบว่ายังไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่น 
ดังนี ้
  ๑. ............................................................................................................................... 
  ๒. ................................................................................................................................ 
  ๓. .............................................................................................................................. 
   ๔. ................................................................................................................................ 

  ฉะนั้น จึงขอให้ท่านแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์เพื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะได้ ด าเนินการ
พิจารณาการอนุญาตต่อไป 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 
    (ลงชื่อ) 

(..................................................... 
    ต าแหน่ง................................................ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

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

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

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ .......................................................................... โทรศัพท์ .......................................... 
ที ่                                  วันที ่                 เดือน               พ.ศ.                                      

เรื่อง  รายงานผลการตรวจสภาพของสถานที่ประกอบกิจการเพ่ือประกอบการพิจารณาการอนุญาต 

 

เรียน     เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

  ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นได้รับค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ.......................................... 
และได้ออกใบรับค าขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ. .......... น้ัน 

  จากการตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ระบบก าจัดหรือบ าบัด
ของเสียและอื่นๆ ของสถานที่ประกอบกิจการดังกล่าวแล้วพบว่า 
    ครบถ้วนถูกต้องตามทีก่ าหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่น 
    ไม่ครบ ดังน้ี 
  ๑. .......................................................................... 
  ๒. .......................................................................... 
  ๓. .......................................................................... 
  ๔. .......................................................................... 
 
   ฉะนั้น จึงมีความเห็นว่า  สมควรอนุญาต 
             สมควรอนุญาตโดยมีเง่ือนไข ดังนี้ 
     ๑. .............................................................................................  
      ๒. .............................................................................................  
      ๓. ............................................................................................. 
      ๔. .............................................................................................  

  ไม่สมควรอนุญาต 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 

      (ลงชื่อ) 

          (..............................................) 

         ต าแหน่ง......................................... 

     เจ้าพนักงานสาธารณสุข/ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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ที่ พท ...........................            ส านักงานเทศบาลต าบลดอนทราย 
              ต าบลดอนทราย อ าเภอควนขนุน 
              จังหวัดพัทลุง 93110 

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

เรือ่ง  แจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ.............................................................................. 

เรียน  ................................................................................................... 

อ้างถึง ใบรับค าขออนุญาต/ต่ออายใุบอนุญาต เลขที่..................ลงวันที่........เดือน..................พ.ศ. .................. 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. ................................................................................................ 
   ๒. ................................................................................................. 

  ตามที่ท่านได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ ............................................ .................
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรบัค าขออนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น 

   เนื่องจากมีเหตุ จ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่สามารถออกใบอนุญาตหรือยังไม่สามารถมี
ค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายในเวลา ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับค าขอดังกล่าว ดังนี ้
  ๑. .................................................................................. 
  ๒. ................................................................................... 
  ๓. ................................................................................... 

   ดังนั้น จึงขอแจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตออกไปเป็นเวลา ๑๕ วันนับแต่วันที่
......................และต้องขออภัย มา ณ โอกาสนี้ด้วย 

ขอแสดงความนับถือ 

 
    (ลงชื่อ) 

(..................................................... 
    ต าแหน่ง................................................ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
 

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

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

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

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

 
ที่ พท ...........................            ส านักงานเทศบาลต าบลดอนทราย 
              ต าบลดอนทราย อ าเภอควนขนุน 
              จังหวัดพัทลุง 93110 

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

เรือ่ง  แจ้งการอนุญาตประกอบกิจการ.............................................................................. 

เรียน  ................................................................................................... 

อ้างถึง ใบรับค าขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต เลขที่.................ลงวันที่.........เดือน..................พ.ศ. .................. 

  ตามที่ท่านได้ยื่น ค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ ................................. ...........................
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรบัค าขออนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น 

   บัดน้ี เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาออกใบอนุญาตให้แก่ท่านเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ท่านมา
ติดต่อขอรับใบอนุญาต ณ ส านักงาน........................................................ พร้อมช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
เป็นเงิน............................บาท (.........................................................................) ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันได้รับ
หนังสือน้ี 

  ทั้งนี้ หากท่านไม่สามารถมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาดังกล่าว กรุณาแจ้งให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นทราบด้วย 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 
    (ลงชื่อ) 

(..................................................... 
    ต าแหน่ง................................................ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
 
 

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

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

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

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

 
 

 
 
 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ................................................................. 

 
เล่มที่ ………….เลขที่ ……….…./ ………..…… 

(1) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้ ……....………………...............…….……………..... 
สัญชาต ิ……….....อยู่บ้านเลขที่…….…......หมู่ที่ ……...ต าบล ….................… อ าเภอ …….…….........………… 
จังหวัด ……………......…..…..หมายเลขโทรศัพท์ …………………………..…..……… 

ชื่อสถานประกอบกิจการ…………………….....…………………….. ประเภท ………………………………
ตั้งอยู่เลขที่ ……...…. หมู่ที่ …….…. ต าบล ……………….…… อ าเภอ ………..….………… จังหวัด …………….……..…..
หมายเลขโทรศัพท์ ..………….…..…………………….. 

อัตราค่าธรรมเนียม ปีละ …..……………..….บาท (……………….………………………………….….…..…)  
ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่ …………….. เลขที่ ………..……….. ลงวันที่ ……………………………………….….... 

(2) ผู้รับใบอนุญาต ต้องปฏิบัติ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข ที่
ก าหนดในข้อบัญญัตทิ้องถิ่น 

(3) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตน้ีได ้

(4) ผู้รบัใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนีอ้ีกด้วย  คือ 
 4.1) ……………………………………………………………………………………………………………… 
 4.2) ……………………………………………………………………………………………………………… 

  (5) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่ .......... เดือน .......................... พ.ศ. ............ 
  (6) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายวุันที่ .......... เดือน .......................... พ.ศ. ............ 

 
 

(ลงชื่อ) ………………………….…………. 
        (……………………………………..) 
ต าแหน่ง ......................................... 

      เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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ค าเตือน  (1) ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้
ง่าย  ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ  หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 2,500 บาท 
  (2) ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมต่อราชการส่วนท้องถิ่นทุกปีตาม
ก าหนดเวลา  หากฝ่าฝืนจะต้องเสียค่าปรับเพิ่มอีกร้อยละ 20 ของค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ 

(มีต่อด้านหลัง) 
(ด้านหลัง) 

 

รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม 

วัน/เดือน/ป ี
ที่ออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป ี
ที่สิ้นอายุใบอนุญาต 

 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น เล่มที ่ เลขที ่ วัน/เดือน/ป ี
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ที่ พท ...........................            ส านักงานเทศบาลต าบลดอนทราย 
              ต าบลดอนทราย อ าเภอควนขนุน 
              จังหวัดพัทลุง 93110 

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

เรือ่ง  ค าสั่งไม่อนุญาต/ไม่ต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ 

เรียน  ................................................................................................... 

อ้างถึง (1) ใบรับ ค าขออนุญาต /ต่ออายุใบอนุญาต เลขที่ .......... ....... ลงวันที่ ........ เดือน ........ .. .......
พ.ศ. .............. 
 (๒) หนังสือแจ้งค าแนะน าให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ ที่ ............. .................. . 
 ลงวันที่..................... 

  ตามที่ท่านได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ.................................... 
และเจ้าพนักงานได้มีหนังสือแจ้งค าแนะน าให้ท่านแก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่นภายในเวลาที่ก าหนด ตามที่อ้างถึงนั้น 

  จากการตรวจสอบปรากฏว่าท่านไม่สามารถแก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานประกอบกิจการ 
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่น ดังนี้ 
  ๑. ....................................................................................................................................... 
  ๒. ....................................................................................................................................... 

  ดังนั้น อาศัย อ านาจตามมาตรา ๕๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ .ศ. 
๒๕๓๕ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมี ค าสั่งไม่ออกใบอนุญาต /ไม่ต่ออายุใบอนุญาตให้ท่านประกอบกิจการตามที่ได้
ย่ืนค าขอไว้ 

   อนึ่ง หากท่านไม่พอใจค าสั่งนี้ ท่านมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ภายใน
สามสิบ วันนับแต่วันทราบค าสั่งนี ้

   ทั้งนี้ การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามค าสั่ง เว้นแต่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
จะเห็นสมควรให้มีการทุเลาการบังคับตามค าสั่งนั้นไว้ชั่วคราว 

ขอแสดงความนับถือ 
 

    (ลงชื่อ) 
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(..................................................... 
    ต าแหน่ง................................................ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
............................................. 
............................................. 

ค าขอเลขที.่......./............. 
      (เจ้าหน้าที่กรอก) 
 

แบบค าขอใบแทนใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ...................................................................... 

 
       เขียนที่ ………………………………….......................………. 

      วันที ่…....….เดือน ……………….……..พ.ศ. …...........…...… 

1. ข้าพเจ้า …………………………..….......…...….……….อายุ  ……......... ปี 
สัญชาติ ….…….........……. 

โดย ............................................................................................................................. ........... ผู้มีอ านาจลงนาม
แทนนิติบุคคลปรากฏ
ตาม ................................................................................... ..............................................................ที่อยู่
เลขที่ ……...………….. หมู่ที่ …........…....… ตรอก/ซอย …………….……..……………. ถนน ……………….…...…………..
แขวง/ต าบล ……………...……….......……..…. เขต/อ าเภอ ……..............………………… 
จังหวัด …………......……….....…… หมายเลขโทรศัพท์ …….……...……..……….. ผู้ขอใบแทนใบอนุญาต 

2. พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้วดังนี้ 
2.1 กรณีใบอนุญาตสูญหาย 

 บัตรประจ าตัวประชาชน 
 ส าเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหาย 

2.2 กรณีใบถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ 
 บัตรประจ าตัวประชาชน 
 ใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ 

  ขอรับรองว่าข้อความในค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 

(ลงชื่อ) ..................................................... ผู้ขอใบแทนใบอนุญาต 
(.................................................) 
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ส่วนของเจ้าหน้าที ่

ใบรับค าขอใบแทนใบอนุญาต 

 
เลขที่ ......................... ได้รับเรื่องเมื่อวันที่ ....................... เดือน .......................... พ.ศ. ..................... 
 ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
      ไม่ครบ  คือ 
     1)......................................................................... 
     2).......................................................................... 
 
 
 
 

(ลงชื่อ) .......................................................... 
(....................................................) 

ต าแหน่ง ....................................................... 
 
 
 

 

ส่วนของผูข้อใบแทนใบอนุญาต 

ใบรับค าขอใบแทนใบอนุญาต 

 

เลขที่ ......................... ได้รับเรื่องเมื่อวันที่ ....................... เดือน .......................... พ.ศ. ..................... 
 ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
      ไม่ครบ  คือ 
     1)......................................................................... 
     2).......................................................................... 
ดังนั้น กรุณาน าเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายใน ............... วันนับต้ังแต่
วันนี้เป็นต้นไป 
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(ลงชื่อ) .......................................................... 
(....................................................) 

ต าแหน่ง ....................................................... 
 
 
 
 
 

 
 
 

ใบแทนใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ........................................................... 

เล่มที่ ………….เลขที่ ……….…./ ………..…… 

(1) เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบแทนใบอนุญาตให้ ……....………………..........................………… 
สัญชาต ิ………...........….อยู่บ้านเลขที…่….…......หมู่ที่ ……......ต าบล …............………อ าเภอ …….…….........………… 
จังหวัด ……………......…..…..หมายเลขโทรศัพท์ …………………………..…..……… 

ชื่อสถานประกอบ กิจ การ  ………………….....…………………….. 
ประเภท ………………………………….มีพื้นที่................... ตารางเมตร    ตั้งอยู่เลขที่  ……...…. หมู่ที่ …….…. 
ต าบล ……………….…… อ าเภอ ………..….………… จังหวัด …………….……..…..หมายเลข
โทรศัพท์ ..………….…..…………………….. 

แทน ใบอนุญาต ฉบับเดิมที่สูญหายหรือถูกท าลาย /ช ารุดในสาระที่ส าคัญ เล่ม
ที่ .............................. เลขที่ ....................../...................... ซึ่งออกให้เมื่อวันที่ .................... เดือน
..................................... พ.ศ. ...................... และจะสิ้นอายุในวันที่ ......................... เดือน...................................
พ.ศ. ......................... 

(2)  ผู้รับใบแทนใบอนุญาตต้องปฏิบัติ ให้ถูกต้อง  ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และ
เงื่อนไขที่ก าหนดในข้อบัญญัตทิ้องถิ่น 

(3)  ใบแทน ใบอนุญาต ฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่ .................. เดือน ........................ 
พ.ศ. ................ 

(4) ใบแทนใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุตามใบอนุญาตฉบับเดิม คือ วันที.่............เดือน ...............
พ.ศ. .......... 
 

(ลงชื่อ) ………………………….…………. 
        (……………………………………..) 
ต าแหน่ง ......................................... 

   เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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ค าเตือน  (1) ผู้รับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งนี้ไว้โดยเปิดเผยและ
เห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ  หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 2,500 บาท 
  (2) ผู้รับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมต่อราชการส่วนท้องถิ่นทุกปี ตาม
ก าหนดเวลา  หากฝ่าฝืนจะต้องเสียค่าปรับเพิ่มอีกร้อยละ 20 ของค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ 

(มีต่อด้านหลัง) 
(ด้านหลัง) 

 

รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม 

วัน/เดือน/ป ี
ที่ออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป ี
ที่สิ้นอายุใบอนุญาต 

 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น เล่มที ่ เลขที ่ วัน/เดือน/ป ี
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ค าขอเลขที.่......./............. 
      (เจ้าหน้าที่กรอก) 
 

แบบค าขอแจ้ง 
จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร/สถานที่สะสมอาหาร 

       เขียนที่ ………………………………….......................………. 

      วันที ่…....….เดือน ……………….……..พ.ศ. …...........…...… 

 

1. ข้าพเจ้า …………………………..….......…...….……….อายุ  ……......... ปี 
สัญชาติ ….…….........……. 

โดย .................................................................................................................... ผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม .........................................................................................................................................................
ที่อยู่เลขที่ ……...…….. หมู่ที่ …........…....… ตรอก/ซอย …………….………………. ถนน …….....………….…...…………..
แขวง/ต าบล ……………...………......……..…. เขต/อ าเภอ …….........………………… จังหวัด …………......……….....…… 
หมายเลขโทรศัพท์ …….……...……..……….. ผู้ขอแจ้ง 
  2. ชื่อสถานประกอบกิจการ..................................................ประเภท....................................... 
มีพื้นที่...............................ตารางเมตร  ตั้งอยู่เลขที่......................หมู่ที่.....................ต าบล.................................. 
อ าเภอ................................จังหวัด............................หมายเลขโทรศัพท์ …….……...……..……….. 

3. พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้วดังนี้ 
 บัตรประจ าตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

..................................................... 
 ใบมอบอ านาจ (ในกรณีที่มีการมอบอ านาจ) 
 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
 หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
 เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามข้อบัญญัติท้องถิ่น คือ 
 1. ................................................................................ 
 2. ................................................................................ 
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 3. ................................................................................ 
 4. ................................................................................ 

  ขอรับรองว่าข้อความในค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 

(ลงชื่อ) ..................................................... ผู้ขอแจ้ง 
(.................................................) 

 
 
 
 
 

ส่วนของเจ้าหน้าที ่

ใบรับแจ้ง 

ชื่อสถานประกอบกิจการ..................................................................ประเภท........................................................ 
มีพื้นที.่...................ตารางเมตร  ตั้งอยู่เลขที่............หมู่ที่............ต าบล........................ อ าเภอ.............................
จังหวัด......................หมายเลขโทรศัพท…์….……...…….…เลขที่ ......................... ได้รับเรื่องเมื่อวันที่ .................. 
เดือน .......................... พ.ศ. .................... 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไม่ครบ  ได้แก่........................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
     
 

(ลงชื่อ) .......................................................... 
(....................................................) 

ต าแหน่ง ....................................................... 
 
 

 

ส่วนของผู้แจ้ง 

ใบรับแจ้ง 

ชื่อสถานประกอบกิจการ..................................................................ประเภท........................................................ 
มีพื้นที.่...................ตารางเมตร  ตั้งอยู่เลขที่............หมู่ที่...........ต าบล......................... อ าเภอ.............................
จังหวัด......................หมายเลขโทรศัพท…์….……...……......…เลขที่ ...................... ได้รับเรื่องเมื่อวันที่ ............... 
เดือน ........................ พ.ศ. ..................... 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไม่ครบ  ได้แก่........................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
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.............................................................................................................................................................................. 
     
 

(ลงชื่อ) .......................................................... 
(....................................................) 

ต าแหน่ง ....................................................... 
                  เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

หนังสือรับรองการแจ้ง 
จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 

เล่มที่ ………….เลขที่ ……….…./ ………..…… 

(1) เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ ……....………………........…….………......... 
สัญชาต ิ………...........….อยู่บ้านเลขที…่….…......หมู่ที่ ……......ต าบล …............………… อ าเภอ …….…….........…… 
จังหวัด ……………......…..…..หมายเลขโทรศัพท์ …………………………..… 

ชื่อสถานประกอบกิจการ ………………….....…………………….. ประเภท …………………………………
มีพื้นที่ ................... ตารางเมตร    ตั้งอยู่เลขที่  ……...…. หมู่ที่ …….…. ต าบล ……………….…… 
อ าเภอ ………..….………… จังหวัด …………….……..…..หมายเลขโทรศัพท์ ..………….…..…………………….. 

เสียค่าธรรมเนียม ปีละ …..……………..….บาท (……………….………………………………….….……..…)  
ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่ …………….. เลขที่ ………..……….. ลงวันที่ ……………………………………….….... 

(2) ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข ที่ก าหนดใน
ข้อบัญญัตทิ้องถิ่น 

(3) ผู้รบัหนังสือรับรองการแจ้งต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนีอ้ีกด้วย  คือ 
3.1) ……………………………………………………………………………………………………………… 
3.2) ……………………………………………………………………………………………………………… 
3.3) ..………………………………………………………………………………………………………….… 

  (4) หนังสือรับรองการแจ้งฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่ .......... เดือน .......................... พ.ศ. ............ 

 

(ลงชื่อ) ………………………….…………. 
        (……………………………………..) 
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ต าแหน่ง ......................................... 
   เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 

 

ค าเตือน  (1) ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้
ง่าย  ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ  หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 2,500 บาท 
  (2) ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมต่อราชการส่วนท้องถิ่นทุกปีตาม
ก าหนดเวลา  หากฝ่าฝืนจะต้องเสียค่าปรับเพิ่มอีกร้อยละ 20 ของค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ 

(มีต่อด้านหลัง) 
 

(ด้านหลัง) 
 

รายการเสียค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้ง 

วัน/เดือน/ป ี
ที่ช าระค่าธรรมเนียม 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น เล่มที ่ เลขที ่ วัน/เดือน/ป ี
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ค าขอเลขที.่......./............. 
      (เจ้าหน้าที่กรอก) 
 

แบบค าขอใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง 

ประกอบกิจการ...................................................................... 

 
       เขียนที่ ………………………………….......................………. 

      วันที ่…....….เดือน ……………….……..พ.ศ. …...........…...… 

1. ข้าพเจ้า …………………………..….......…...….……….อายุ  ……......... ปี 
สัญชาติ ….…….........……. 

โดย .................................................................................................................... ผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม .............................................................................. ........................................ที่อยู่เลขที่ ……...………
หมู่ที่ …........…...ตรอก/ซอย …………….………. ถนน ……………….…..…………..แขวง/ต าบล ……………...………....…. 
เขต/อ าเภอ ……..............………………… จังหวัด …………......…….....…… หมายเลขโทรศัพท์ …….……...……..……….
ผู้ขอใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง 

2. พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้วดังนี้ 
2.1 กรณีใบอนุญาตสูญหาย 

 บัตรประจ าตัวประชาชน 
 ส าเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหาย 

2.2 กรณีใบถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ 
 บัตรประจ าตัวประชาชน 
 ใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู ่

  ขอรับรองว่าข้อความในค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 

(ลงชื่อ) ..................................................... ผู้ขอใบแทนหนังสือรับรองการ
แจ้ง 



 

 
31 

(.................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ส่วนของเจ้าหน้าที ่

ใบรับค าขอใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง 

 
เลขที่ ......................... ได้รับเรื่องเมื่อวันที่ ....................... เดือน .......................... พ.ศ. ..................... 
 ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
      ไม่ครบ  คือ 
    1)......................................................................... 
    2).......................................................................... 
 
 
 

(ลงชื่อ) .......................................................... 
(....................................................) 

ต าแหน่ง ....................................................... 
 
 
 

 

ส่วนของผูข้อใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง 

ใบรับค าขอใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง 

 

เลขที่ ......................... ได้รับเรื่องเมื่อวันที่ ....................... เดือน .......................... พ.ศ. ..................... 
 ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
      ไม่ครบ  คือ 
    1)......................................................................... 
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    2).......................................................................... 
 
ดังนั้น กรุณาน าเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายใน ...............วันนับตั้งแต่
วันนี้เป็นต้นไป 
     
 

(ลงชื่อ) .......................................................... 
(....................................................) 

ต าแหน่ง ....................................................... 
                  เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
 

 
 
 

ใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง 
ประกอบกิจการ........................................................... 

เล่มที่ ………….เลขที่ ……….…./ ………..…… 

(1) เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งให้ ……....………………........…….……
สัญชาต ิ………...........….อยู่บ้านเลขที…่….…......หมู่ที่ ……......ต าบล …............………… อ าเภอ …….…….........…… 
จังหวัด ……………......…..…..หมายเลขโทรศัพท์ …………………………..…..……… 

ชื่อสถานประกอบกิจการ …………………….....…………………….. ประเภท ……………………………..
มีพื้นที.่.................ตารางเมตร  ตั้งอยู่เลขที ่……...…. หมู่ที ่…….…. ต าบล ……………….…อ าเภอ ………..….………… 
จังหวัด …………….……..…..หมายเลขโทรศัพท์ ..………….…..……………………....... 

แทนหนังสือรับรองการแจ้งฉบับเดิมทีสู่ญหาย/ช ารุดในสาระที่ส าคัญ เล่มที่ ............................
เลขที่....................../......................ซึ่งออกให้เมื่อวันที่....................เดือน................................พ.ศ. ......................
และจะสิ้นอายุในวันที.่........................เดือน...................................พ.ศ. ......................... 

(2)  ผู้รับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง ต้องปฏิบัติ ให้ถูกต้อง  ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขที่ก าหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น 

(3 )  ใบแทนหนั งสือรับรองการแจ้งฉบับน้ีออกให้ เมื่อ วัน ที่ .......... ..... ... เดือน
.................................พ.ศ. .........................   

(4) ใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งฉบับน้ี ถือเสมือนหนังสือรับรองการแจ้งฉบับเดิมที่ ออกให้
เมื่อวันที่ .......... เดือน .......................... พ.ศ. .................... 
 

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



 

 
33 

ต าแหน่ง ......................................... 
   เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 

 

ค าเตือน  (1) ผู้รับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งนี้ไว้โดยเปิดเผยและ
เห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ  หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 2,500 บาท 
  (2) ผู้รับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมต่อราชการส่วนท้องถิ่นทุกปีตาม
ก าหนดเวลา  หากฝ่าฝืนจะต้องเสียค่าปรับเพ่ิมอีกร้อยละ 20 ของค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ 

(มีต่อด้านหลัง) 
 

(ด้านหลัง) 
 

รายการเสียค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้ง 

 
วัน/เดือน/ป ี

ที่ช าระค่าธรรมเนียม 

ใบเสร็จรับเงิน  
(ลงชื่อ) 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
เล่มที ่ เลขที ่ วัน/เดือน/ป ี
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