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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559 

………………………………………………………………. 
 

  โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัตเิทศบาลต าบลสวนผึ้ง ว่าด้วยสถานที่จ าหน่ายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 60 มาตรา 61 มาตรา 62 มาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา 40  มาตรา 48  มาตรา 50  มาตรา 54  มาตรา 55 
มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  2535  เทศบาลต าบลสวนผึ้ง
โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลสวนผึ้งและผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีจึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้  

 

  ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลสวนผึ้ง” เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559” 

 

  ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลสวนผึ้ง  ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย
ทีส่ านักงานเทศบาลต าบลสวนผึ้งแล้วเจ็ดวัน 

 

  ข้อ 3 ให้ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลต าบลสวนผึ้ง เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่
สะสมอาหาร พ.ศ. 2543 

 

  ข้อ 4 บรรดาเทศบัญญัติ  ข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศหรือค าสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน
เทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน  

 

  ข้อ 5 ในเทศบัญญัตินี้ 
 

  “อาหาร” หมายความว่า อาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร 
 

  “สถานที่จ าหน่ายอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่หรือบริเวณใดๆ ที่มิใช่ที่หรือทาง
สาธารณะ ที่จัดไว้เพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนส าเร็จและจ าหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้ทันที ทั้งนี้
ไม่ว่าจะเป็นการจ าหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้ส าหรับการบริโภค  ณ  ที่นั้น หรือน าไปบริโภคท่ีอ่ืนก็ตาม 

 

                    “สถานที่สะสมอาหาร” หมายความว่า  อาคาร  สถานที ่หรือ บริเวณใดๆ ที่มิใช่ที่หรือทาง
สาธารณะ ที่จัดไว้ส าหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือของแห้งหรืออาหารในรูปลักษณะอ่ืนใดซึ่งผู้ซื้อ
ต้องน าไปท า ประกอบหรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง 
                                                                                                           /“สิ่งปฏิกูล................ 
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                    “สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และ หมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใดซึ่งเป็นสิ่ง
โสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 
    

                     “มูลฝอย” หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า เศษอาหาร  เศษสินค้า เศษวัตถุ  ถุงพลาสติก 
ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์  หรือที่อ่ืน และ
หมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
 

     “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน หรือสิ่งที่สร้างขึ้น
อย่างอ่ืน ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
 

     “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 
 

  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลสวนผึ้ง 
  

  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

 

                    “ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นซึ่ง
ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือให้ปฏิบัติการตามมาตรา 44  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ. 2535 
 

                   ข้อ 6 ผู้ใดจะจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใดซึ่งมี
พ้ืนที่เกินสองร้อยตารางเมตร   และมิใช่เป็นการขายของในตลาด   ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น      
ถ้าสถานที่ดังกล่าวมีพ้ืนที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือขอหนังสือรับรองการ
แจ้งก่อนการจัดตั้ง 
 

    ข้อ 7 ความในข้อ 6 ไม่ใช้บังคับแก่การประกอบกิจการดังนี้ 
 (1) การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 (2) การขายของในตลาด 
 (3) การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

                     

                   ข้อ 8 ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือได้รับหนังสือรับรองการแจ้งให้จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือ
สถานที่สะสมอาหารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขดังต่อไปนี้  
                                                                                                      /(1).................. 
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 (1)  สถานที่รับประทาน เตรียม ปรุง ประกอบอาหาร ต้องสะอาดเป็นระเบียบ และจัดเป็น
สัดส่วนต้องจัดและดูแลรักษาบริเวณสถานที่รับประทานอาหาร และสถานที่เตรียม ปรุงประกอบ จ าหน่ายอาหาร  
ให้สะอาดเป็นระเบียบอยู่เสมอ 

   (2) วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  ต้องจัดให้เป็นระเบียบ สามารถท าความสะอาดได้ทั่วถึง และจัด
บริเวณในการปฏิบัติงานให้เป็นสัดส่วน ไม่ปะปนกัน เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนของอาหาร 

   (3) บริเวณท่ีปรุงควรมีพัดลมดูดอากาศหรือปล่องระบายควันช่วยระบายอากาศ และต้องไม่
รบกวนบริเวณใกล้เคียงด้วย 

 (4) ไม่เตรียมปรุงอาหารบนพ้ืน และบริเวณหน้า หรือในห้องน้ า ห้องส้วม และต้องเตรียม
ปรุงอาหารบนโต๊ะที่สูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 ซม.  

 (5) ใช้สารปรุงแต่งอาหารที่มีความปลอดภัย  มีเครื่องหมายรับรองของทางราชการ เช่น            
เลขสารบบอาหาร (อย.) เครื่องหมายรับรองมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.) 

 (6) อาหารสดต้องล้างให้สะอาดก่อนน ามาปรุง หรือเก็บ การเก็บอาหารประเภทต่างๆ                 
ต้องแยกเก็บเป็นสัดส่วน อาหารประเภทเนื้อสัตว์ดิบเก็บในอุณหภูมิที่ต่ ากว่า 5 องศาเซลเซียส 

    (7) อาหารที่ปรุงส าเร็จแล้ว  เก็บในภาชนะท่ีสะอาด  มีการปกปิดวางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย  
60 ซม. 

 (8) น้ าแข็งที่ใช้บริโภคต้องสะอาด เก็บในภาชนะที่สะอาดมีฝาปิดใช้อุปกรณ์ที่มีด้าม ส าหรับ
คีบ หรือตัก โดยเฉพาะวางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย  60 ซม. 

 (9)  ล้างภาชนะด้วยน้ ายาล้างภาชนะแล้วล้างด้วยน้ าสะอาด  2 ครั้งหรือล้างด้วยน้ าไหลและ
ที่ล้างภาชนะต้องวางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 ซม. 
                        (10) เขียงและมีด ต้องมีสภาพดี ไม่แตกร้าว ไม่เป็นร่อง สะอาด ไม่มีรา ไม่มีคราบไขมันหรือ
คราบสกปรกฝังแน่น  จะต้องแยกใช้ระหว่างเนื้อสัตว์ดิบ  เนื้อสัตว์สุก  ผัก  ผลไม้  โดยไม่ใช้ปะปนกัน เพราะถ้า
ใช้ปนกันจะท าให้มีการปนเปื้อนของเชื้อโรคจากอาหารดิบไปสู่อาหารสุก และผักผลไม้ได้  ควรล้างให้สะอาดทั้ง
ก่อนและหลัง และระหว่างการใช้งานเป็นระยะ และผึ่งให้แห้งในที่โปร่ง  โดยวางให้ได้รับแสงแดด ไมค่วรใช้ผ้า
หรือฝาหม้อปิด เพราะจะท าให้อับชื้น ควรใช้ฝาชีครอบเพื่อป้องกันสัตว์และแมลงน าโรค 

   (11) ช้อน ส้อม ตะเกียบ วางตั้งเอาด้ามข้ึนในภาชนะโปร่งสะอาด หรือวางเป็นระเบียบใน
ภาชนะโปร่งสะอาดและมีการปกปิด เก็บสูงจากพ้ืนอย่างน้อย  60 ซม. 

   (12) มูลฝอย และน้ าเสียทุกชนิด ได้รับการก าจัดด้วยวิธีที่ถูกหลักสุขาภิบาล  มีการเก็บและ
รวบรวมขยะมูลฝอยให้เรียบร้อยและมิดชิด ไม่รั่วซึมเพ่ือป้องกันเศษขยะและน้ าจากขยะซึมรั่วออกนอกถัง และ
เพ่ือความสะดวกในการรวบรวม ควรใช้ถุงพลาสติกสวมไว้ด้านในถังขยะด้วย  เวลาเก็บไปก าจัดควรผูกปากถุงให้
แน่นเสียก่อนและต้องมีฝาปิดถังขยะให้มิดชิดด้วยการระบายน้ าเสีย ต้องมีรางระบายน้ าเสียจากจุดต่างๆ ที่ใช้การ
ได้ด ี โดยเฉพาะบริเวณห้องครัว และบริเวณท่ีล้างภาชนะอุปกรณ์ ต้องมีรางระบายน้ าที่มีสภาพดี  ไม่แตกร้าว 

                                                                                  /ไม่อุดตัน............... 
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ไม่อุดตัน มีการดักรองเศษอาหารและควรติดตั้งบ่อดักไขมันในขนาดที่เหมาะสม ก่อนระบายน้ าเสียลงสู่ท่อระบาย  
หรือระบบบ าบัดน้ าเสีย ไม่ระบายน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ เช่น แม่น้ า ล าคลอง ฯลฯ โดยตรงทั้งนี้  ต้องตัก
เศษอาหารและคราบไขมันทิ้งเป็นประจ า 

   (13) ห้องส้วมส าหรับผู้บริโภคและผู้สัมผัสอาหารต้องสะอาด มีอ่างล้างมือที่ใช้การได้ดีและมี
สบู่ใช้ตลอดเวลา เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรค 

   (14) ผู้สัมผัสอาหารแต่งกายสะอาด  สวมเสื้อมีแขน  ผู้ปรุงต้องผูกผ้ากันเปื้อนที่สะอาด              
สวมหมวกหรือตาข่ายคลุมผม 

   (15) ผู้สัมผัสอาหารต้องล้างมือให้สะอาดก่อนเตรียมปรุง ประกอบ จ าหน่ายอาหารทุกครั้ง 
ใช้อุปกรณ์ในการหยิบจับอาหารที่ปรุงส าเร็จแล้วทุกชนิด 

   (16) ผู้สัมผัสอาหารที่มีบาดแผลที่มือต้องปกปิดแผลให้มิดชิด หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงาน ที่มี
โอกาสสัมผัสอาหารผู้สัมผัสอาหารที่มีบาดแผลต้องปกปิดแผลให้มิดชิด โดยเฉพาะบาดแผล หรือฝีที่มีหนอง
จะต้องหยุดหรือหลีกเลี่ยง การปฏิบัติงานที่มีโอกาสสัมผัสอาหาร ถ้าไม่สามารถหยุดปฏิบัติงานได้ ควรเลี่ยงไป
ปฏิบัติงานหน้าที่อ่ืนแทนจนกว่าบาดแผลจะหายสนิท จึงกลับมาปฏิบัติงานตามปกติ 

   (17) ผู้สัมผัสอาหารที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่สามารถติดต่อไปยังผู้บริโภค โดยมีน้ าและอาหารเป็น
สื่อ ได้แก่  วัณโรค  อหิวาตกโรค  ไทฟอยด ์  บิด  อุจจาระร่วง  ไข้สุกใส  หัด  คางทูม  ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ 
และโรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ และโรคติดต่อที่ทางราชการประกาศก าหนด ต้องหยุดปฏิบัติงานและได้รับการรักษา
จนกว่าจะหายเป็นปกติ ไม่สามารถแพร่เชื้อโรคได้และไม่เป็นที่น่ารังเกียจแล้วจึงกลับมาปฏิบัติงานตามปกติได้ 

 

  ข้อ 9 ผู้ใดประสงค์จะขอจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือ
พ้ืนทีใ่ดซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดจะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบ
ที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 

(1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ข้าราชการ หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(2) ส าเนาทะเบียนบ้าน 

                        (3) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
      (4) อ่ืนๆ ตามที่เทศบาลต าบลสวนผึ้งประกาศก าหนด  

 

  ข้อ 10 ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
      (1) จัดให้มีโต๊ะ เก้าอ้ี หรือที่นั่งอย่างอ่ืนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดอยู่เสมอ 
   (2) ผนังและบริเวณที่ปรุงอาหารต้องใช้วัสดุถาวร  แข็งแรง  และมีผิวเรียบ ไม่ดูดซึมน้ าและ
ท าความสะอาดได้ง่าย  การจัดตั้งถังบรรจุก๊าซ  ต้องอยู่ในที่ปลอดภัยตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
หรือผู้ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
                                                                                                                    /(3)................ 
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                        (3) จัดให้มีภาชนะและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ในการประกอบ ปรุง การเก็บและการบริโภค
ไว้ให้เพียงพอ ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
     (4) จัดให้มีที่ส าหรับท าความสะอาดภาชนะ  และอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ให้เพียงพอตาม
ค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
     (5) จัดให้มีอ่างล้างมือที่ใช้การได้ดีและมีจ านวนเพียงพอ ตลอดจนจัดให้มีสบู่ล้างมือไว้
ตลอดเวลา 
                        (6) จัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียหรือระบบก าจัดของเสียตามค าแนะน าของเจ้าพนักงาน 
สาธารณสุขหรือตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
                        (7) ไม่ตั้งอยู่ในที่ที่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  หรือแหล่งที่น่ารังเกียจ  เช่น  ใกล้ชิดกับท่ี
ฝังศพ หรือที่เก็บศพ ที่ทิ้ง ก าจัดสิ่งปฏิกูล ที่เลี้ยงสัตว์ หรือท่ีอ่ืนใดซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 
   (8) พ้ืนท าด้วยวัสดุถาวรและไม่มีน้ าขัง 
   (9) จัดให้มีรางระบายน้ าด้วยวัสดุถาวร เพ่ือให้น้ าไหลไปสู่รางระบายน้ าสาธารณะหรือบ่อรับ
น้ าเสียได้สะดวกตามท่ีเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบ 
     (10) จัดให้มีแสงสว่างภายในเพียงพอ ณ จุดที่ท าการปรุง ประกอบ และจ าหน่ายอาหารและ
ต้องมีการระบายอากาศภายในร้านอย่างเพียงพอโดยมีช่องระบายอากาศไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของพ้ืนที่ห้อง
ส าหรับห้องรับประทานอาหารที่มีเครื่องปรับอากาศต้องมีเครื่องหยุดอากาศหรือเครื่องฟอกอากาศ รวมทั้งต้อง
ติดเครื่องหมาย “ห้ามสูบบุหรี่” ไว้ด้วย 
     (11) จัดให้มีส้วมที่ได้สุขลักษณะและมีจ านวนเพียงพอ 
                        (12) ถ้าจะขยายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ประกอบการค้าและท าให้สุขลักษณะของสถานที่
เปลี่ยนแปลงไปด้วยแล้วจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน 
     (13) จัดให้มีเครื่องดับเพลิงประเภทที่เหมาะสม จ านวนเพียงพอ และอยู่ในสภาพที่สามารถ
ใช้ได้สะดวกเม่ือเกิดเพลิงไหม้ตลอดจนต้องมีการตรวจสอบเครื่องดับเพลิงให้อยู่ในสภาพใช้การได้ทุกปี 
                        (14) จัดให้มีระบบการระบายควันที่เกิดจากการปรุงอาหาร เช่น พัดลมดูดอากาศหรือปล่อง
ระบายควัน ซึ่งสูงเพียงพอที่จะไม่ก่อเหตุร าคาญ 
     (15) รักษาสถานที่ให้สะอาดอยู่เสมอและต้องใช้น้ ายาฆ่าเชื้อโรคท าความสะอาดพ้ืนทุก
อาทิตย ์
     (16) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะ 
     (17) ถ้ามีสัตว์ที่จะฆ่าเป็นอาหาร ต้องแยกให้อยู่ในที่เหมาะสม 
                        (18) จัดวางสิ่งของเครื่องใช้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและรักษาให้สะอาดอยู่เสมอ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                /(19)................... 
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                        (19) ปฏิบัติการอ่ืนๆ ให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือผู้ซึ่งได้รับ
การแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นแนะน าหรือตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข  
 

  ข้อ 11 ผู้ได้รับการอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในก าหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าสละสิทธิ์  
 

  ข้อ 12 เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความ        
ไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด  และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน   และในกรณีจ าเป็น
ที่จะต้องส่งคืนค าขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับค าขอ 

 

  เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้
ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนดใน     
เทศบัญญัตินี้ 

  ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาต
ได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิ บห้าวัน แต่ต้องมี
หนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาตามวรรคสองหรือ
ตามท่ีได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี  

 

                    ข้อ 13 บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจของเทศบาลต าบลสวนผึ้งเท่านั้น 

  การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

  การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ตามข้อ 8  ข้อ 9 และข้อ 10 โดยอนุโลม  

 

                   ข้อ 14 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้าย    
เทศบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตส าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
ส าหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายใน                                                                                                                  
เวลาที่ก าหนด ให้ช าระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ เว้นแต่ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
                                                                                                       /ในกรณี................ 
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 ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับจนครบจ านวน 

 

                   ข้อ 15 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบ
กิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
                   

                   ข้อ 16 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือช ารุด ตาม
แบบที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
 

  การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
                         (1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการแจ้ง
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

               (2) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระท่ีส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทน
ใบอนุญาต น าใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

 

  ข้อ 17 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับ
ใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้อง
ไม่เกินสิบห้าวัน 

  ข้อ 18 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
       (1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
       (2) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุด ว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
       (3) ไมป่ฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงหรือเทศบัญญัติ

ของท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรง
ต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน 

 

  ข้อ 19 ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีท่ีไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค าสั่งโดยทาง
ไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ  ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของผู้รับ   

                                                                                        /ใบอนุญาต.............. 
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  ใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึง หรือวัน
ปิดค าสั่ง แล้วแต่กรณี 

 

  ข้อ 20 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

                                                                                         

  ข้อ 21 ผู้ใดประสงค์จะขอจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือ
พ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดจะต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามแบบท่ีก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 
                        (1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ข้าราชการ หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
                        (2) ส าเนาทะเบียนบ้าน 

      (3) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
      (4) อ่ืนๆ ตามที่เทศบาลต าบลสวนผึ้งประกาศก าหนด 
 

  เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้ง  ให้ออกใบรับแก่ผู้แจ้งเพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการประกอบ
กิจการตามที่แจ้งได้ชั่วคราวในระหว่างเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังมิได้ออกหนังสือรับรองการแจ้ง 

 

  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจการแจ้งให้ถูกต้องตามแบบที่ก าหนดในเทศบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง 
ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้งภายในเจ็ดวันท าการนับ
แต่วันที่ได้รับแจ้ง ในใบรับแจ้งหรือหนังสือรับรองการแจ้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะก าหนดเงื่อนไขให้ผู้แจ้งหรือผู้
ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้ 

 

  ในกรณีที่การแจ้งไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้ผู้แจ้งทราบภายในเจ็ด
วันท าการนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ถ้าผู้แจ้งไม่ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้การแจ้งของผู้แจ้งเป็นอันสิ้นผล แต่ถ้าผู้แจ้งได้
ด าเนินการ แก้ไขภายในเวลาที่ก าหนดแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้งภายในเจ็ด             
วันท าการนับแต่วันที่ได้รับการแจ้งซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องตามแบบที่ก าหนดในเทศบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง 

 

  ข้อ 22 ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งไว้โดยเปิดเผย และเห็นได้
ง่าย ณ สถานที่ด าเนินกิจการตลอดเวลาที่ด าเนินกิจการ 

 

  ข้อ 23 ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระท่ีส าคัญ ให้ผู้ได้รับ
หนังสือรับรองการแจ้งยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย 
ถูกท าลาย หรือช ารุด ตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 

                                                                                           /การขอรับ............  
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 การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้                                                                                                                                           
                        (1) ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย  ให้ผู้ยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง    
น าส าเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ท่ีหนังสือรับรองการแจ้งสูญหายมาแสดงต่อ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

      (2) ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระท่ีส าคัญ ให้ผู้ยื่นขอรับใบแทน
หนังสือรับรองการแจ้งน าใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

  

 ข้อ 24 เมื่อผู้แจ้งประสงค์จะเลิกกิจการ หรือโอนการด าเนินกิจการให้แก่บุคคลอ่ืน ให้แจ้งให้  
เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบด้วย  

 

  ข้อ 25 ในกรณีที่ผู้ด าเนินกิจการใดด าเนินกิจการตามที่ระบุไว้ในเทศบัญญัตินี้โดยมิได้แจ้งต่อ   
เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเคยได้รับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เพราะเหตุที่ฝ่าฝืนด าเนิน
กิจการโดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาแล้วครั้งหนึ่ง ยังฝ่าฝืนด าเนินกิจการโดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นต่อไป  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้ด าเนินการแจ้งต่อ    
เจ้าพนักงานท้องถิ่น ถ้ายังฝ่าฝืนอีกให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งห้ามการด าเนินกิจการนั้นไว้ตามเวลาที่
ก าหนดซึ่งต้องไม่เกินสองปีก็ได้  

 

  ข้อ 26 ผู้แจ้งมีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการแจ้งตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ในวันที่
มาแจ้ง และภายในระยะเวลาสามสิบวันก่อนวันครบรอบปีของทุกปีตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสีย
ค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก าหนด ให้ช าระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ   
เว้นแต่ผู้แจ้งจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

 

  ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับจนครบจ านวน  

 

  ข้อ 27 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้   ให้เป็นรายได้ของเทศบาลต าบล
สวนผึ้ง 

 

           ข้อ 28 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ในบทก าหนด
โทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
 
                                                                                                         /ข้อ 29.................. 
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                                      บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 
            เรื่อง   สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559 

 
ล าดับ

ที ่
รายการ อัตราค่าธรรมเนียม  

(บาท/ต่อปี) 
1 อัตราค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่

จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่ไม่
เกิน 200 ตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของในตลาด 
      1.1  พ้ืนที่ประกอบการไม่เกิน 10  ตารางเมตร 
      1.2  พ้ืนที่ประกอบการเกิน  10  ตารางเมตร แต่ไม่เกิน    50 ตารางเมตร 
      1.3  พ้ืนที่ประกอบการเกิน  50  ตารางเมตร แต่ไม่เกิน  100 ตารางเมตร 
      1.4  พ้ืนที่ประกอบการเกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน  200 ตารางเมตร 

 
 
 

100 
200 
300 
500 

2 อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือ
สถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 
และมิใช่เป็นการขายของในตลาด 

2.1 พ้ืนที่ประกอบการเกิน 200  ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 300 ตารางเมตร 
2.2 พ้ืนที่ประกอบการเกิน 300  ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 500 ตารางเมตร 
2.3 พ้ืนที่ประกอบการเกิน 500 ตารางเมตร  

 
 
 

1,000 
1,500 
3,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

  



 
 

 

 

 
 

แบบค าขอรับใบอนุญาต / ต่ออายุใบอนุญาต 
                                ประกอบกิจการ จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 
 
                                                                                   เขียนที่....................................................... 

วันที่.........................เดือน.................................พ.ศ. .................  
 ๑.  ข้าพเจ้า (  )  บุคคลธรรมดา   (  )  นิติบุคคล   ชื่อ ....................................................อายุ...............ปี 
สัญชาติ ..................เลขบัตรประจ าตัวประชาชน....................................................... อยู่บ้านเลขที่ .......................
หมู่ที่ ..................... ตรอก/ซอย ............................ถนน ...................................แขวง/ต าบล .................................. 
เขต/อ าเภอ .....................................จังหวัด ........................................หมายเลขโทรศัพท์ .............. ........................ 
 ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตจัดตั้ง  (  )  สถานที่จ าหน่ายอาหาร   (   )  สถานที่สะสมอาหาร            
สถานประกอบกิจการชื่อ................................................................................................................................... ......
ประเภทอาหาร............................................................................... .........................................มีพ้ืนที่ประกอบการ
............................................... ตารางเมตร   ตั้งอยู่เลขที่ .......................หมู่ที่..................ตรอก/ซอย ...................
ถนน ........................................แขวง/ต าบล ...................................เขต/อ าเภอ ............... ........จังหวัด .................
หมายเลขโทรศัพท์ ..............................ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 ๒.  พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้วดังนี้ 
  (   )  ส าเนาบัตรประจ าตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืนๆระบุ...........) 
  (   )  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  (   )  ส าเนาหนังสือรับการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวประชาชนของ 
                                   ผู้แทนนิติบุคคล (ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
  (   )  หนังสือมอบอ านาจ (ในกรณีท่ีเจ้าของกิจการไม่มายื่นขอรับใบอนุญาตด้วยตนเอง) 
  (   )  เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด คือ 
                                     ๑).....................................................................................................  
                                     ๒).................................................................................... ................ 
 
               ขอรับรองว่าข้อความในค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
    (ลงชื่อ) .........................................................ผู้ขออนุญาต 
     (......................................................) 
 
 

ค าขอเลขท่ี
........../............... 



 
 

 

 

ส่วนของเจ้าหน้าที่ 
                                     ใบรับค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
 

เลขที่...........................................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.......................เดือน.........................พ.ศ.................................  
ตรวจสอบแล้ว  เอกสารหลักฐาน   (   )  ครบ 
              (   )  ไม่ครบ  คือ........................................................................................  
                                                                             
                                              1).....................................................................................................  
                                                                                
                                              2).................................................................................................... 
                                                                                       
                                              3)................................................................................................... 
 
      (ลงชื่อ) ................................................................. 
       (.............................................................) 
      ต าแหน่ง ................................................................ 
 

 
ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต 

ใบรับค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
 

ค าขอเลขที่ ..................................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่ ..................เดือน............................พ.ศ. ............................    
ตรวจสอบแล้ว  เอกสารหลักฐาน    (    )  ครบ 
               (    )  ไม่ครบ  คือ............................................................ ...............................  
                                                                                        
                                                   1).......................................................................... ............................... 
                                                                 
                                                   2)............................................................................ ............................. 
                                                                
                                                   3)............................................................................. ............................ 
ดังนั้น กรุณาน าเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน.................................วัน
นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 
 

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

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



 
 

 

 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
 
 

จากการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ........................................................................................................  
  (   )  เห็นสมควรอนุญาต และควรก าหนดเงื่อนไขดังนี้ ....................................................... 
.......................................................................................................................................................... .............. 
.................................................................................................................... .................................................... 
  (   )  เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ .......................................................................................... 
................................................................................ ........................................................................................ 
............................................................................................................................. ......................................... 
 
    (ลงชื่อ) ..........................................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
     (......................................................) 
    ต าแหน่ง ....................................................... 
     วันที่ ........... / ............... / ............... 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบค าขอรับใบแทนใบอนุญาต 
จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

 
 

 
 

 
แบบค าขอรับใบแทนใบอนุญาต 

ค ำส่ังของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 
(   )  อนญุาตออกใบอนญุาตประกอบกิจการได้ 
(   )  ไมอ่นญุาตออกใบอนญุาตประกอบกิจการ  เพราะ.................................................................................  
................................................................................................................................................................. 
 
 
                                                          
                                                             (ลงช่ือ) ..........................................................เจ้าพนกังานท้องถ่ิน 
           (......................................................) 
             ต าแหนง่ ....................................................... 
            วนัท่ี ........... / ............... / ............... 
   
 
 
 
 

ค าขอเลขท่ี
........../............... 



 
 

 

 

จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 
 

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

 ๑.  ข้าพเจ้า (  )  บุคคลธรรมดา   (  )  นิติบุคคล   ชื่อ ....................................................อายุ...............ปี 
สัญชาติ ......................เลขบัตรประจ าตัวประชาชน .............................................. อยู่บ้านเลขท่ี ...........................
หมู่ที่ ..................... ตรอก/ซอย ............................ถนน ..........................แขวง/ต าบล .................. ....................... 
เขต/อ าเภอ .....................................จังหวัด ..........................หมายเลขโทรศัพท์ ................................. ... 
     ขอยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตจัดตั้ง 
      (   )  สถานที่จ าหน่ายอาหาร   (   )  สถานที่สะสมอาหาร  ตามใบอนุญาตเล่มที่ ......................... 
เลขที่ ............. / ................. ออกให้เมื่อวันที่ ........... เดือน ................. พ.ศ. ...............ตอ่เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
สาเหตุเพราะ   (   )  สูญหาย  (   ) ถูกท าลาย  (   )  ช ารุด (ในสาระส าคัญ) 
 ๒.  พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้วดังนี้ 
  (   ) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
  (   ) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  (   ) หนังสือมอบอ านาจ (ในกรณีที่เจ้าของกิจการไม่มายื่นขอรับใบอนุญาตด้วยตนเอง) 
  (   ) ส าเนาบันทึกการแจ้งความต่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหาย 
  (   ) ใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ (ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลายหรือช ารุด) 
 
 ขอรับรองว่าข้อความในค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
     ลงชื่อ........................................................ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต 
             (......................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

แบบค าขอแจ้ง 
จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

   
เขียนที่................................................... 

วันที่.........................เดือน.................................พ.ศ. ................. 
 ๑.  ข้าพเจ้า (  )  บุคคลธรรมดา   (  )  นิติบุคคล   ชื่อ ...................................................อายุ...............ปี 
สัญชาติ ....................เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ....................................... ........ อยู่บา้นเลขท่ี ...........................
หมู่ที่ ..................... ตรอก/ซอย ............................ถนน ..........................แขวง/ต าบล .................. ....................... 
เขต/อ าเภอ .....................................จังหวัด . .........................หมายเลขโทรศัพท์ .................................... 
 ขอยื่นค าขอแจ้งจัดตั้ง  (  )  สถานที่จ าหน่ายอาหาร   (   )  สถานที่สะสมอาหาร              
สถานประกอบกิจการชื่อ..................................................................... .................................................ประเภท
อาหาร........................................................................................................................ ........................มีพ้ืนที่
ประกอบการ.................................. ...... ตารางเมตร   ตั้งอยู่เลขที่ .......................หมู่ที่..................ตรอก/ซอย 
..............................................ถนน ...................................แขวง/ต าบล .............................. .....เขต/อ าเภอ 
...................................จงัหวดั .............................หมายเลขโทรศัพท์ .........................................ต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น 
 ๒.  พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้วดังนี้ 
  (   )  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
  (   )  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  (   )  ส าเนาหนังสือรับการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวประชาชนของ 

        ผู้แทนนิติบุคคล (ในกรณีท่ีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
  (   )  หนังสือมอบอ านาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอ านาจ) 
  (   )  เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด คือ 
   ๑)..............................................................................................  
   ๒)..............................................................................................  
 ขอรับรองว่าข้อความในค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
     ลงชื่อ........................................................ผู้ขอแจ้ง 
              (....................................................) 
 
 

ส่วนของเจ้าหน้าที่ 
ใบรับแจ้งจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

ค าขอเลขท่ี
........../............... 



 
 

 

 

 
ค าขอเลขที่ ..................................ได้แจ้งเมื่อวันที่ ..................เดือน............................พ.ศ. ..... .......................   
จัดตั้ง  (  )  สถานที่จ าหน่ายอาหาร   (  )  สถานที่สะสมอาหาร             
สถานประกอบกิจการชื่อ..........................................................................ประเภทอาหาร........................... ...........
มีพ้ืนที่ประกอบการ..........................................ตารางเมตร    ตั้งอยู่เลขท่ี.......................หมู่ที่........ ....................
ตรอก/ซอย ..............................................ถนน ...................................แขวง/ต าบล ...................... .................. 
เขต/อ าเภอ ...................................จังหวัด .............................หมายเลขโทรศัพท์ .............. ............................. 
ตรวจสอบแล้ว  เอกสารหลักฐาน    (  )  ครบ 
               (  ) ไม่ครบ  คือ...................................................................................  
 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ส่วนของผู้แจ้ง 

ใบรับแจ้งจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
 

ค าขอเลขที่ ..................................ได้แจ้งเมื่อวันที่ ..................เดือน.........................พ.ศ. ........ ......................   
จัดตั้ง  (  )  สถานที่จ าหน่ายอาหาร   (  )  สถานที่สะสมอาหาร             
สถานประกอบกิจการชื่อ..........................................................................ประเภทอาหาร. .......................................
มีพ้ืนที่ประกอบการ........................................ ตารางเมตร   ตั้งอยู่เลขที่ .......................หมู่ที่.....................ตรอก/
ซอย ..............................................ถนน ...................................แขวง/ต าบล .......................... .........เขต/อ าเภอ 
...................................จังหวัด .............................หมายเลขโทรศัพท์ .............................................  
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน    (  )  ครบ 
                (  ) ไม่ครบ คือ................................................................. ........................  
                                                                            
      (ลงชื่อ) .................................................................  
                  ( ..................................................... ........) 
      ต าแหน่ง ...............................................................  
 
 
 
 



 
 

 

 

 
แบบค าขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง 

จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 
   

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

 ๑.  ข้าพเจ้า (  )  บุคคลธรรมดา   (  )  นิติบุคคล   ชื่อ ....................................................อายุ...............ปี 
สัญชาติ ......................เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ............................................. อยู่บ้านเลขท่ี ...........................
หมู่ที่ ..................... ตรอก/ซอย ............................ถนน ............................แขวง/ต าบล ......................................... 
เขต/อ าเภอ .....................................จงัหวดั ..........................หมายเลขโทรศัพท์ .................................... 
 ขอยื่นค าขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้ง 
 (   )  สถานที่จ าหน่ายอาหาร   (   )  สถานที่สะสมอาหาร  ตามใบอนุญาตเล่มที่ .............................. 
เลขที่ ............/ ............. ออกให้เมื่อวันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............. ต่อเจ้าพนักงา นท้องถิ่น  
สาเหตุเพราะ   (    )  สูญหาย  (   ) ถูกท าลาย  (   )  ช ารุด (ในสาระส าคัญ) 
 ๒.  พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้วดังนี้ 
  (   )  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
  (   )  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  (   )  หนังสือมอบอ านาจ (ในกรณีท่ีเจ้าของกิจการไม่มายื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรอง 
                                   การแจ้งดว้ยตนเอง) 
  (   )  ส าเนาบันทึกการแจ้งความต่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่หนังสือรับรองการ 
                                   แจ้งสูญหาย 
  (   )  หนังสือรับรองการแจ้งเดิมเท่าที่เหลืออยู่ (ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลายหรือช ารุด) 
 
 ขอรับรองว่าข้อความในค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
    ลงชื่อ.......................................................ผู้ขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง 
                   (......................................................) 
 
 
 
 
 
 

ค าขอเลขท่ี
........../............... 



 
 

 

 

 
 

                                                                            

                                                       ใบอนุญาต 
 

ประกอบกิจการ................................................................. 
   
เล่มที่...............เลขที่.............../............... 
 

                  (1)  เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้................................................................ ........สัญชาติ.............
อยู่บ้านเลขท่ี .........หมู่ที่ ..........ต าบล .............อ าเภอ ...............จังหวัด .............หมายเลขโทรศัพท์..... ............ 
        ชื่อสถานประกอบกิจการ............................................................ประเภท......................................  
ตั้งอยู่เลขท่ี.........................หมู่ที่ ............ต าบล ...................อ าเภอ ................จังหวัด ........... ..............หมายเลข
โทรศัพท์ ........................................................  

      เสียค่าธรรมเนียมปีละ..............................บาท (............................................) ตามใบเสร็จรับเงิน  
เล่มที่.......................................เลขที่..........................................................ลงวันที่...........................................  
               (2)  ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อก าหนดของท้องถิ่น 

     (3)  หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่นที่ 
เกี่ยวข้อง โดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 
               (4) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ 

    4.1) ........................................................................................................... 
    4.2) ........................................................................................................................ . 

     (5) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่.......................เดือน................................พ.ศ......................  
              (6) ใบอนุญาตฉบับนี้ส้นอายุวันที่............................เดือน.................................พ.ศ.....................  
 
 
     (ลงชื่อ) 
                 (....................................................) 
                                                        ต าแหน่ง...................................................... 
                                                                       เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 

 
 
 
 
 


