
หนา   ๑๔๐ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดินทอง 
เรื่อง   สถานที่จําหนายอาหารหรอืสถานที่สะสมอาหาร 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยเห็นเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดินทอง  วาดวยสถานที่ 

จําหนายอาหารและสะสมอาหารในเขตองคการบริหารตําบลดินทองใหมีความเหมาะสมย่ิงขึ้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๕๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  

มาตรา  ๕๖  และมาตรา  ๕๘  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหาร 

สวนตําบลดินทองโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลดินทองและนายอําเภอวังทอง   

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดินทอง  เรื่อง  สถานที่

จําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลดินทองตั้งแตวันถัดจากวันท่ี 

ไดประกาศโดยเปดเผย  ณ  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลดินทองแลวสิบหาวัน 

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล  เรื่อง  สถานที่จําหนายอาหารหรือ

สถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ขององคการบริหารสวนตําบลดินทอง 

บรรดาขอบัญญัติ  ขอบังคับ  กฎ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวแลวในขอบัญญัติ

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

“อาหาร”  หมายความวา  ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต  ไดแก 

๑)  วัตถุทุกชนดิท่ีคนกนิ  ดื่ม  อม  หรือนําเขาสูรางกายไมวาดวยวิธกีารใด ๆ   หรือในรูปลักษณะใด ๆ   

แตไมรวมถึงยา  วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท  หรือยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยการนั้น  

แลวแตกรณี 
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๒)  วัตถุที่มุงหมายสําหรบัใชหรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร  รวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร  สี  

และเครื่องปรุงแตงกล่ินรส 

“สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานท่ี  หรือบริเวณใด ๆ  ท่ีมิใชที่หรือ 

ทางสาธารณะที่จัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถบริโภคไดทันที  

ทั้งนี้  ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค  ณ  ที่นั้น  หรือนําไปบริโภคท่ีอื่นก็ตาม 

“สถานที่สะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานท่ีหรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชท่ีหรือทางสาธารณะ  

ที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด  ซึ่งผูซื้อ 

ตองนําไปทํา  ประกอบหรือปรุง  เพ่ือบริโภคภายหลัง 

“ศูนยอาหาร”  หมายความวา  ศูนยกลางจําหนายอาหารซึ่งมีรานขายอาหารนานาชนิด   

โดยมีการแบงพ้ืนท่ีแตละรานเปนสัดสวนกัน 

“ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใดซึ่งเปนส่ิงโสโครก

หรือมีกล่ินเหม็น 

“มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  ถุงพลาสติก

ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เล้ียงสัตว  หรือท่ีอื่น  

และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน   

“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน

สามารถใชประโยชนหรือสัญจรได 

“อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บาน  เรือน  โรง  ราน  แพ  คลังสินคา  สํานักงานหรือส่ิงท่ีสรางขึ้น

อยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

“ตลาด”  หมายความวา  สถานที่ซึ่งปกติจัดไวใหผูคาใชเปนท่ีชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคาประเภท

สัตว  เนื้อสัตว  ผัก  ผลไม  หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด  ประกอบหรือปรุงแลวหรือของเสียงาย  

ท้ังนี้  ไมวาจะมีการจําหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตาม  และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว

สําหรับใหผูคาใชเปนที่ชมุนุมเพ่ือจําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจําหรือเปนครั้งคราวหรอืตามวนัที่

กําหนด 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลดินทอง 
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“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“ผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  ขาราชการหรือพนักงาน

องคการบริหารสวนตําบลดินทองที่ไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา  ๔๔  วรรคสอง  

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๕ ผูใดจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่

เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น   

ถาสถานที่ดังกลาวมีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตรตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น  เพ่ือขอหนังสือรับรอง

การแจงกอนการจัดตั้ง 

ขอ ๖ ความในขอ  ๕  ไมใชบังคับแกการประกอบกิจการ  ดังนี้ 

(๑) การประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

(๒) การขายของในตลาด 

(๓) การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 

ขอ ๗ ประเภทของสถานท่ีจําหนายอาหารกําหนดตามลักษณะของสถานที่ประกอบกิจการ

เพ่ือคํานวณคาธรรมเนียม  ดังตอไปนี้ 

(๑)  สถานที่จําหนายอาหารมีลักษณะเปนตึกแถว  หรืออาคารอื่นที่มีลักษณะคลายคลึงกัน 

ใหคํานวณพ้ืนที่บริเวณที่จําหนายอาหารทั้งหมดในอาคาร  นับจากขอบเขตผนังดานในทุกชั้นที่ประกอบ

กิจการยกเวนพ้ืนที่ซึ่งกั้นไวเปนสัดสวนสําหรับใชสอยเพ่ือการอื่น 

(๒)  สถานที่จําหนายอาหารที่มีบริเวณ  ใหคํานวณพ้ืนที่บริเวณภายในตัวอาคารและรวมพ้ืนที่

รอบอาคารท่ีใชสําหรับการคาอาหารนั้นดวย  ถาไมมีขอบเขตที่แนนอนใหคํานวณจากแนวเขตของพ้ืนท่ี

ประกอบกิจการนั้น 

(๓)  สถานที่จําหนายอาหารที่มีอาคารเชื่อมติดถึงกัน  ใหคํานวณพ้ืนท่ีประกอบกิจการรวมกัน

และใหมีใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงฉบับเดียว  แลวแตกรณี  ถาอาคารนั้นไมเชื่อมติดถึงกัน 

ใหคํานวณพ้ืนที่แตละอาคารและแยกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงแหงละฉบับ  แลวแตกรณี 

(๔)  สถานท่ีจําหนายอาหารท่ีตั้งอยูในอาคารใด ๆ  ใหใชเลขท่ีของอาคารนั้น  โดยใหพิจารณา

จากลักษณะพ้ืนที่ที่ประกอบการ  ถาแยกเปนสัดสวนแตละแหงไมวาจะเปนเจาของเดียวกันหรือไมใหมี
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ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงแหงละฉบับ  แลวแตกรณี  การคํานวณพ้ืนที่ใหคาํนวณพ้ืนท่ีประกอบ

กิจการ  กรณีอาคารใดซึ่งจัดหองน้ํา  หองสวมแยกไวตางหากจะไมนับรวมพ้ืนที่ของหองน้ําหองสวมนั้น 

ขอ ๘ ประเภทของสถานที่สะสมอาหารกําหนดตามลักษณะของสถานที่ประกอบกิจการ 

เพ่ือคํานวณคาธรรมเนียม  ดังตอไปนี้ 

(๑)  สถานที่สะสมอาหารที่มีลักษณะเปนตึกแถว  หรืออาคารที่มีลักษณะคลายคลึงกันท่ีมี 

การตั้งวางสินคาอาหารเต็มพ้ืนที่  หรือวางสินคาอาหารท่ัว ๆ  ไปหลายจุด  ใหคํานวณพ้ืนท่ีบริเวณตั้งวาง

สินคาอาหารทั้งหมดภายในอาคารนับจากขอบผนังดานในทุกชั้นที่ประกอบกิจการรวมกับพ้ืนท่ีของหองน้ํา

หองสวม  ยกเวนพ้ืนท่ีซึ่งกั้นไวเปนสัดสวนสําหรับใชสอยเพ่ือการอื่น 

กรณีตั้งวางสินคาอาหารไมเต็มพ้ืนท่ีหรือตั้งวางท่ีจุดใดจุดหนึ่ง  อาทิ  ตูแช  โตะชั้นวางสินคาอื่น ๆ  

ท่ีมีลักษณะคลายคลึง  ใหคํานวณพ้ืนที่บริเวณท่ีตั้งวางสินคาอาหารนั้นรวมกับพ้ืนท่ีหองน้ําหองสวมและ

เปรียบเทียบกับพ้ืนที่ของอาคารทั้งหมด  หากมีพ้ืนท่ีไมเกินกึ่งหนึ่งของพ้ืนท่ีอาคารทั้งหมดใหคํานวณพ้ืนที่

ของอาคารท้ังหมด  กรณีสถานท่ีประกอบกิจการนั้นมีหลายหองติดตอกัน  กึ่งหนึ่งของพ้ืนท่ีใหหมายถึง 

กึ่งหนึ่งของหองที่วางสินคาอาหารนั้น 

(๒)  สถานที่สะสมอาหารท่ีเปนอาคารโกดังเก็บสินคาท่ีมีอาคารโกดังหลายหลังแตมีเลขที่ของ

อาคารโกดังเลขที่เดียวและมีเจาของคนเดียวกัน  ใหคํานวณพ้ืนท่ีของอาคารโกดังทั้งหมดรวมกับพ้ืนที่ของ

หองน้ํา  หองสวม  และออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงฉบับเดียว  แลวแตกรณี 

กรณีที่มีอาคารโกดังหลายหลัง  มีเลขที่ของอาคารโกดังเลขท่ีเดียวแตมีเจาของหลายเจาของ 

ใหคํานวณพ้ืนท่ีของอาคารโกดังของแตละเจาของรวมกับพ้ืนที่ของหองน้ํา  หองสวมและออกใบอนุญาต

หรือหนังสือรับรองการแจงแลวแตกรณีใหแตละเจาของ 

กรณีที่มีอาคารโกดังหลายหอง  และมีเลขที่ของอาคารโกดังแตละหลัง  ใหคํานวณพ้ืนที่ของอาคาร

โกดังแตละหลังรวมกับพ้ืนที่ของหองน้ํา  หองสวม  และออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง 

แลวแตกรณี  แยกแตละโกดัง 

กรณีที่มีเจาของสินคาอาหารหลายเจาของในอาคารโกดังนั้น  ใหคํานวณพ้ืนที่ของสถานที่สะสม

อาหารของแตละเจาของรวมกับพ้ืนที่ของหองน้ําหองสวม  และออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง

แลวแตกรณี  ใหแตละเจาของ 



หนา   ๑๔๔ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ ๙ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกําหนดประเภทของสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ี

สะสมอาหารตามประเภทของอาหาร  หรือตามวิธีการจําหนายเพ่ิมเติมไดตามท่ีเห็นสมควร 

ขอ ๑๐ ผูจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารตองจัดสถานท่ีตลอดจน 

ส่ิงอื่นที่ใชในการประกอบกิจการใหถูกตองดวยสุขลักษณะและเงื่อนไขตามลักษณะของกิจการ  ดังตอไปนี้ 

(๑) สถานที่จําหนายอาหารที่ตั้งอยูนอกอาคารที่มิใชที่หรือทางสาธารณะหรือในอาคารที่มีพ้ืนที่

ไมเกินย่ีสิบหาตารางเมตร 

 (๑.๑)  ตั้งอยูหางจากบริเวณที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ  เชน  ท่ีฝง  เผา  หรือเก็บศพ  

ที่เททิ้งส่ิงปฏิกูล  ท่ีเล้ียงสัตว  หรือท่ีอื่นใดที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาเปนอันตรายตอสุขภาพ 

ไมนอยกวา  ๑๐๐  เมตร  เวนแตสามารถปรับปรุงสถานที่ใหถูกตองดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของ

เจาพนักงานสาธารณสุขหรือคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น 

 (๑.๒)  พ้ืนทําดวยวัสดุถาวร  ทําความสะอาดงาย 

 (๑.๓)  จัดใหมีการระบายน้ําอยางเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ 

 (๑.๔)  จัดใหมีแสงสวางและการระบายอากาศเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ 

 (๑.๕)  สามารถจัดหาที่ลางมือและสวมที่ถูกตองดวยสุขลักษณะสําหรับใหผูประกอบการ

และผูรับบริการใชไดในบริเวณใกลเคียง  เวนแตเปนการจําหนายอาหารท่ีไมมีการรับประทานอาหารนั้น 

ในบริเวณที่จําหนาย 

 (๑.๖)  จัดใหมีที่รองรับมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลท่ีเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ 

 (๑.๗)  จัดใหมีภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  ที่ใชในการทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บ  

และการบริโภคอาหารไวใหเพียงพอ  ปลอดภัยและถูกตองดวยสุขลักษณะโดยผานการฆาเชื้อโรค 

 (๑.๘)  จัดใหมีบริเวณและท่ีสําหรับทําความสะอาดภาชนะ  ตลอดจนอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  

รวมทั้งบอดักไขมันหรือที่ดักไขมัน  ใหเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ 

 (๑.๙)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

คําส่ังเจาพนักงานทองถิ่นรวมท้ังระเบียบขอบังคับ  และคําส่ังของนายกองคการบริหารสวนตําบลดินทอง 

(๒) สถานที่จําหนายอาหารในอาคารที่มีพ้ืนที่เกินย่ีสิบหาตารางเมตร   

 (๒.๑)  ตั้งอยูหางจากบริเวณที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ  เชน  ที่ฝง  เผาหรือเก็บศพ   

ที่เททิ้งส่ิงปฏิกูล  ท่ีเล้ียงสัตว  หรือท่ีอื่นใดที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาเปนอันตรายตอสุขภาพ 



หนา   ๑๔๕ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ไมนอยกวา  ๑๐๐  เมตร  เวนแตสามารถปรับปรุงสถานท่ีใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของ 

เจาพนักงานสาธารณสุข  หรือคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น 

 (๒.๒) พ้ืนทําดวยวัตถุถาวร  ทําความสะอาดงาย 

 (๒.๓) ผนังและบริเวณที่ปรุงอาหารตองมีพ้ืนผิวที่ทําความสะอาดงาย 

 (๒.๔) จัดใหมีการระบายน้ําอยางเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ 

 (๒.๕) จัดใหมีแสงสวางและการระบายอากาศเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ 

 (๒.๖) จัดใหมีสวมที่เพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ 

 (๒.๗) จัดใหมีที่รองรับมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลท่ีเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ 

 (๒.๘) จัดใหมีโตะ  เกาอี้  หรือที่นั่งอยางอื่นซึ่งมีสภาพแข็งแรง  สะอาดและเปนระเบียบ

เรียบรอยอยูเสมอ 

 (๒.๙) จัดใหมีภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  ที่ใชในการทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บ

และการบริโภคอาหารไวใชเพียงพอ  ปลอดภัยและถูกตองดวยสุขลักษณะโดยผานการฆาเชื้อโรค 

 (๒.๑๐) จัดใหมีบริเวณและที่สําหรับทําความสะอาดภาชนะ  ตลอดจนอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  

ใหเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ 

 (๒.๑๑) จัดใหมีที่สําหรับลางมือพรอมอุปกรณจํานวนเพียงพอ 

 (๒.๑๒) จัดใหมีการปองกันอันตรายตอสุขภาพ  รวมท้ังปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญเนื่องจาก

การจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  และเก็บอาหาร 

 (๒.๑๓) จัดใหมีบอดักไขมันหรือที่ดักไขมันท่ีถูกตองดวยสุขลักษณะ  โดยสถานท่ีจําหนาย

อาหารท่ีมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตรตองจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียใหไดมาตรฐานน้ําทิ้งดวย 

 (๒.๑๔) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

คําส่ังเจาพนักงานทองถิ่นรวมท้ังระเบียบ  ขอบังคับและคําส่ังของนายกองคการบริหารสวนตําบลดินทอง 

(๓) สถานที่สะสมอาหาร   

 (๓.๑)  ตั้งอยูหางจากบริเวณที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ  เชน  ที่ฝง  เผา  หรือเก็บศพ  

ที่เททิ้งส่ิงปฏิกูล  ที่เล้ียงสัตว  หรือท่ีอื่นใดที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาเปนอันตรายตอสุขภาพไมนอย

กวา ๑๐๐  เมตร  เวนแตสามารถปรังปรุงสถานที่ใหถูกตองดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของ 

เจาพนักงานสาธารณสุข  หรือคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น 



หนา   ๑๔๖ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 (๓.๒)  พ้ืนทําดวยวัสดุถาวร  ทําความสะอาดงาย 

 (๓.๓)  จัดใหมีระบบการระบายน้ําอยางเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ 

 (๓.๔)  จัดใหมีแสงสวางและการระบายอากาศเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ 

 (๓.๕)  จัดใหมีสวมที่เพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ 

 (๓.๖)  จัดใหมีที่รองรับมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลท่ีเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ 

 (๓.๗)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

คําส่ังเจาพนักงานทองถิ่นรวมท้ังระเบียบขอบังคับ  และคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลดินทอง   

ขอ ๑๑ ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองดูแลรักษาสถานที่จําหนายอาหาร

และสถานที่สะสมอาหารใหถูกตองดวยสุขลักษณะ  รวมทั้งการปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญและการปองกัน

โรคติดตอ  ดังตอไปนี้ 

(๑) รักษาสถานท่ีใหสะอาดอยูเสมอ  รวมทั้งจัดใหมีการปองกัน  และการกําจัดแมลง 

และสัตวนําโรค 

(๒) รักษาความสะอาดที่รองรับมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลไมใหเปนท่ีเพาะพันธุแมลงและสัตวนําโรค

ไดและตองมีการจัดเก็บมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลที่ถูกตองดวยสุขลักษณะ 

(๓) รักษาบอดักไขมันหรือที่ดักไขมันใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดีตลอดเวลา 

(๔) รักษาสวมใหถูกตองดวยสุขลักษณะอยูเสมอ 

(๕) รักษาและจัดส่ิงของเครื่องใชและอุปกรณใหสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอยอยูเสมอ 

(๖) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  คําส่ัง 

เจาพนักงานทองถิ่น  รวมท้ังระเบียบขอบังคับและคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลดินทอง 

ขอ ๑๒ ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร  

ตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะ  กรรมวิธีการจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บ

รักษาอาหาร  ตลอดจนสุขลักษณะของภาชนะ  อุปกรณ  น้ําใชและของใชอื่น ๆ  รวมทั้งสุขลักษณะ 

สวนบุคคลของผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหาร  และผูใหบริการ  ดังตอไปนี้ 

(๑) วาง  เก็บอาหารกอนปรุงใหสะอาดถูกสุขลักษณะ  รวมทั้งจัดใหมีการปองกันแมลงและ 

สัตวนําโรคในสถานที่นั้น 



หนา   ๑๔๗ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

(๒)  ใชเครื่องปกปดอาหารรวมท้ังภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  ท่ีใชในการทํา  ประกอบ  

ปรุง  เก็บอาหารเพ่ือปองกันฝุนละอองและส่ิงท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ตลอดจนรักษาเครื่องปกปดนั้น 

ใหสะอาดถูกตองดวยสุขลักษณะและใชการไดดีอยูเสมอ 

(๓)  น้ําแข็งสําหรับใชบริโภคตองจัดเก็บไวในภาชนะท่ีถูกตองดวยสุขลักษณะสามารถปองกัน 

ส่ิงปนเปอนได  และหามนําอาหารหรือส่ิงของอื่นใดแชหรือเก็บรวมไวดวยกัน 

(๔)  การทุบ  บดน้ําแข็ง  ตองปฏิบัติใหถูกตองดวยสุขลักษณะและสะอาดอยูเสมอ 

(๕)  ในกรณีที่มีผาเช็ดหนาใหบริการตองทําใหสะอาดและผานความรอนฆาเชื้อโรคหรือกรรมวิธี

อื่นใดใหถูกตองดวยสุขลักษณะ 

(๖)  จัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอ 

(๗)  ใชภาชนะหรือวัตถุที่สะอาด  หรือปลอดภัยสําหรับปรุง  ใส  หรือหออาหารหรือน้ําแข็ง  

โดยรักษาใหสะอาดอยูเสมอ 

(๘)  ผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหาร  และผูใหบริการตองแตงกายใหสะอาดและปฏิบัติตนใหถูกตอง

ดวยสุขลักษณะสวนบคุคล  โดยผานการฝกอบรมตามหลักสูตรที่นายกองคการบริหารสวนตําบลดินทองกําหนด 

(๙)  ศูนยอาหารและสถานที่จําหนายอาหารที่มีการใชกาซจากถังกาซหุงตมเปนเชื้อเพลิง   

มีปริมาณรวมกันเกิน  ๒๕๐  ลิตร  จะตองวางระบบทอกาซ  และตั้งถังกาซหุงตมเปนกลุมเพ่ือการใชกาซ  

โดยระบบทอกาซและตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว  ยกเวนศูนยอาหาร 

ที่อยูภายนอกอาคารและมีอากาศถายเทไดสะดวก 

 (๑๐) หามใชกาซเปนเชื้อเพลิงในการทํา  ประกอบ  ปรุงอาหารบนโตะรับประทานอาหาร 

ในสถานท่ีจําหนายอาหาร 

 (๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  คําส่ัง 

เจาพนักงานทองถิ่น  รวมท้ังระเบียบขอบังคับและคําส่ังของนายกองคการบริหารสวนตําบลดินทอง 

ขอ ๑๓  ผูไดรับใบอนุญาตหรอืผูไดรับหนงัสือรบัรองการแจงตองไมเปนโรคติดตอตามกฎหมาย

วาดวยโรคติดตอและไมจางหรือใชบุคคลที่ปวยหรือมีเหตุควรเชื่อวาปวยเปนโรคติดตอ  ทําการจําหนาย  

ทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บหรือสะสมอาหาร  โดยมีแพทยรับรองอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 



หนา   ๑๔๘ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ ๑๔ ผูใดประสงคจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  ซึ่งมีพ้ืนที่ 

เกินสองรอยตารางเมตร  ใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบพรอมกับหลักฐาน

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลดินทองกําหนด  ดังตอไปนี้ 

(๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

(๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

(๓)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

(๔)  หลักฐานอื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลดินทองประกาศกําหนด 

ในกรณีสถานที่ตามวรรคหนึ่งมีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตร  ใหแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น

เพ่ือขอรับหนังสือรับรองการแจงตามแบบพรอมหลักฐานเชนเดียวกับท่ีกําหนดไวในวรรคหนึ่ง 

ขอ ๑๕ ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายใน  ๑๕  วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๑๖ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวม 

ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นท้ังหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณ 

ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ัง 

แจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายใน  ๑๕  วันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายใน  ๓๐  วันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 



หนา   ๑๔๙ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ ๑๗ ใบอนุญาตใหมีอายุ  ๑  ปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลดินทองเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๑๔  และขอ  ๑๕  ดวย 

ขอ ๑๘ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไวทาย

ขอบัญญัตินีใ้นวันที่มารบัใบอนุญาตสําหรับกรณีทีเ่ปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาตส้ินอายุ

สําหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละ  ๒๐  ของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ   

เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๑๙ ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานที่

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ ๒๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน  ๑๕  วันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุด  ตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

(๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจงความ

ตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

(๒)  ในกรณีใบอนุญาตถกูทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต

นําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 



หนา   ๑๕๐ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ ๒๑ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือกฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบ

กิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายใน

เวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกิน  ๑๕  วัน 

ขอ ๒๒ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

(๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุท่ีจะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

(๒)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

(๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัตไิมถกูตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไข 

ที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  

และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน   

หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๒๓ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาท่ีคําส่ังไปถึง  หรือ 

วันปดคําส่ังแลวแตกรณี 

ขอ ๒๔ เมื่อผูแจงประสงคจะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินกิจการใหแกบุคคลอื่นใหแจงให 

เจาพนักงานทองถิ่นทราบดวย 

ขอ ๒๕ ในกรณีที่ผูดําเนินกิจการใดดําเนินกิจการตามท่ีระบุไวในขอบัญญัตินี้โดยมิไดแจงตอ

เจาพนักงานทองถิ่นและเคยไดรับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เพราะเหตุที่ฝา

ฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนกังานทองถิ่นมาแลวครั้งหนึ่ง  ยังฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอ

เจาพนักงานทองถิ่นตอไป  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการไวจนกวา 

จะไดดําเนินการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น  ถายังฝาฝนอีกใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังหาม 

การดําเนินกิจการนั้นไวตามเวลาที่กําหนดซึ่งตองไมเกิน  ๒  ปก็ได 



หนา   ๑๕๑ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ ๒๖  ผูแจงมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมการแจงตามอัตราท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ในวันที่มาแจง  และภายในระยะเวลา  ๓๐  วันกอนวันครบรอบปของทุกปตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น  

ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละ  ๒๐  ของจํานวน

คาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแตผูแจงจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียม

ครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา  

๒  ครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๒๗ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลดินทอง 

ขอ ๒๘ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๒๙ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลดินทองเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙   

นเรศ  แสนประสิทธิ ์

รองนายกองคการบรหิารสวนตําบลดนิทอง  รักษาราชการแทน 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลดนิทอง 

 



 

 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดินทอง 

เร่ือง สถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ท่ี 

  

ประเภทกิจการ 

  

อัตราคาธรรมเนียม 

ฉบับละ(บาท) 

๑. การออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

   ๑.๑ พ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร  ๒๐๐ 

  ๑.๒ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร  ๕๐๐ 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คําขอรับใบอนุญาต  

เขียนท่ี.................................................................  

วันท่ี............เดือน.........................พ.ศ.................  

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................... 

 เปนบุคคลธรรมดา อายุ....................ป สัญชาติ........................เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขท่ี  

---- อยูบานเลขท่ี................................หมูท่ี.......................... 

ตรอก/ซอย.........................................ถนน........................................ตําบล/แขวง................................................  

อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด.......................................โทรศัพท...........................................

โทรสาร..........................................  

 เปนนิติบุคคลประเภท............................................................จดทะเบียนเม่ือ................................... 

มีสํานักงานอยูเลขท่ี.........................หมูท่ี...............ตรอก / ซอย..............................ถนน.....................................  

ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด...........................................

โทรศัพท..................................โทรสาร...................................ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาตมี ดังนี้  

๑. ............................................................อยูบานเลขท่ี.................หมูท่ี...........ตรอก/ซอย..................... 

ถนน................................ตําบล/แขวง.............................อําเภอ/เขต...............................จังหวัด..........................  

โทรศัพท...........................................โทรสาร................................................  

๒. ............................................................อยูบานเลขท่ี.................หมูท่ี...........ตรอก/ซอย..................... 

ถนน................................ตําบล/แขวง.............................อําเภอ/เขต...............................จังหวัด..........................  

โทรศัพท...........................................โทรสาร................................................  

 ใบอนุญาต     สถานท่ีจําหนายอาหาร  

ขอยื่นคําขอรับจัดตั้งตอเจาพนักงานทองถ่ิน ดังนี้  

 หนังสือรับรองการแจง  สถานท่ีสะสมอาหาร  

ชื่อสถานประกอบการ....................................................................เพ่ือ  จําหนายอาหาร     สะสมอาหาร  

(ระบุชนิดหรือประเภทของอาหาร)......................................................................สถานท่ีตั้งเลขท่ี.........................

หมูท่ี............ตรอก/ซอย.........................ถนน................................ตําบลดินทอง  อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

โทรศัพท................................โทรสาร............................จํานวนพ้ืนท่ีประกอบการ..............................ตารางเมตร  

ผูดูแล/ผูแทนผูประกอบการ/ผูจัดการสถานท่ีแหงนี้คือ..................................................................อายุ..............ป  

สัญชาติ.................อยูบานเลขท่ี..............หมูท่ี..............ตรอก/ซอย.........................ถนน.......................................  

ตําบล/แขวง......................................อําเภอ/เขต........................................จังหวัด...............................................  

โทรศัพท...............................................โทรสาร...................................................... 

 

 

 



 

พรอมท้ังไดแนบหลักฐานท่ีนํามาประกอบการพิจารณา ดังนี้  

 ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาตหรือผูแจง  

 ๒. สําเนาทะเบียนบานของบานท่ีใชเปนท่ีตั้งสถานประกอบการ  

 ๓. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทน 

         นิติบุคคล (กรณีผูขอรับใบอนุญาตหรือผูแจงเปนนิติบุคคล)  

 ๔. หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมาย พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและ 

         ผูรับมอบอํานาจ (กรณีผูประกอบการไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง)  

 ๕. แผนท่ีสังเขป แสดงสถานท่ีตั้งสถานประกอบการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ  

 

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

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

                        ผูขอรับใบอนุญาต 

 



 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

  (  )   เห็นสมควรอนุญาต  และควรกําหนดเง่ือนไข ดังนี้ 

………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  (  )   เห็นควรไมอนุญาต  เพราะ 

…………………………………………..…………………………………………………..…………………………………………………………

……………………………………………………………………………..……………………………..……………………………………………

…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………….. 

      

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

      (..………………………..…………………) 

     ตําแหนง……………………………………………………………… 

          วันท่ี.....…../……….……….…/………..….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

 

             (   )   อนุญาตใหประกอบกิจการได 

             (   )   ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

 

 

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

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

             ตําแหนง  นายกองคการบริหารสวนตําบลดินทอง 

                                                            วันท่ี…........./......................./.............…….. 

 



 

 

 

 

ใบอนุญาต 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 
  

 
เลมท่ี.........../...........เลขท่ี.............ป.............. 

  อนุญาตให  ชื่อ................................................เลขประจําตัวประชาชน.................................... 
อาย.ุ.............ป สัญชาติ.............อยูบานเลขท่ี................หมูท่ี...................ตําบล.....................อําเภอ...................            
จังหวัด......................................โทรศัพท........................................        

  ขอ  (๑)   ดําเนินการจัดตั้ง      (   )  สถานท่ีจําหนายอาหาร  (   )  สถานท่ีสะสมอาหาร 
ประเภท..................................................โดยใชชื่อสถานประกอบการวา............................................................. 
เลขท่ี....................หมูท่ี.............. ตรอก/ซอย..............................ถนน..................................ตําบลดินทอง   
อําเภอวังทอง  จังหวัดพิษณุโลก  หมายเลขโทรศัพท...............................................โทรสาร.................................
พ้ืนท่ีประกอบกิจการ................................ตารางเมตร มีคนงาน....................คน 

ท้ังนี้   ไดเสียคาธรรมเนียม............................บาท (.................................................................)
ปรากฏในบัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดินทอง   เรื่อง   สถานท่ีจําหนาย
อาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๘   ขอท่ี............................................................................................
ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี.............เลขท่ี...............ป...............ลงวันท่ี.............เดือน.....................พ.ศ. ................... 
  ขอ  (๒)  ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามสุขลักษณะท่ัวไปท่ีกําหนดไวในขอบัญญัติองคการ
บริหารสวนตําบลดินทอง  เรื่อง  สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๘   
  ขอ  (๓)   ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ  ดังตอไปนี้ 
  ๑.  ผูไดรับอนุญาตตอง.............................................................................................................. 
  ๒.  ผูไดรับอนุญาตตอง..............................................................................................................
  ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดถึงวันท่ี         เดือน             พ.ศ. 

   ออกให  ณ  วันท่ี        เดือน             พ.ศ.  
 
 
     (ลงชื่อ) 
              (..................................................) 
                    นายกองคการบริหารสวนตําบลดินทอง 
                วันท่ี............./............../............... 
 
คําเตือน 

๑. ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวท่ีเปดเผยเห็นไดงาย ณ สถานท่ีท่ีไดรับใบอนุญาต 
๒. ตองตออายุใบอนุญาตภายใน  ๙๐  วัน  กอนใบอนุญาตสิ้นอายุ  



 

คําขอตออายุใบอนุญาต  

จัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร  

เขียนท่ี.................................................................  

วันท่ี............เดือน.........................พ.ศ.................  
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................................................................  
 เปนบุคคลธรรมดา อายุ...................ป สัญชาติ....................... เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขท่ี  

---- อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี.................หมูท่ี..................... 
ตรอก/ซอย...................................ถนน......................................ตําบล/แขวง........................................................  
อําเภอ/เขต...............................จังหวัด...........................โทรศัพท............................โทรสาร................................. 

 เปนนิติบุคคลประเภท.......................................................จดทะเบียนเม่ือ........................................ 
มีสํานักงานอยูเลขท่ี....................หมูท่ี..............ตรอก/ซอย...........................ถนน.................................................  
ตําบล/แขวง..............................อําเภอ/เขต.......................จังหวัด...........................โทรศัพท................................ 
โทรสาร............................................. ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขอตออายุใบอนุญาตมีดังนี้  

๑. ............................................................อยูบานเลขท่ี.................หมูท่ี...........ตรอก/ซอย..................... 
ถนน................................ตําบล/แขวง.............................อําเภอ/เขต...............................จังหวัด..........................  
โทรศัพท...........................................โทรสาร................................................  

๒. ............................................................อยูบานเลขท่ี.................หมูท่ี...........ตรอก/ซอย..................... 
ถนน................................ตําบล/แขวง.............................อําเภอ/เขต...............................จังหวัด..........................  
โทรศัพท...........................................โทรสาร................................................  
ไดรับอนุญาตจัดตั้ง  สถานท่ีจําหนายอาหาร  สถานท่ีสะสมอาหาร ใบอนุญาตเลมท่ี......เลขท่ี......../……… 

(ระบุชนิดหรือประเภทของอาหาร)........................................................................................................................  
โดยใชชื่อสถานประกอบการวา.......................................................................สถานท่ีตั้งเลขท่ี..............................
หมูท่ี.................ตรอก/ซอย....................................ถนน............................... ตําบลดินทอง  อําเภอวังทอง  
จังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท...........................................โทรสาร.......................................  

ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตเดิมพรอมท้ังไดแนบหลักฐานท่ีนํามาประกอบการพิจารณา ดังนี้  
 ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาต  
 ๒. สําเนาทะเบียนบานของบานท่ีใชเปนท่ีตั้งสถานประกอบการ  
 ๓. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทน 
         นิติบุคคล (กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล)  
 ๔. หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมาย พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบ 
         อํานาจและผูรับมอบอํานาจ (กรณีผูประกอบการไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง)  
ขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ  
 
 

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

     ผูขอรับใบอนุญาต



 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

  (  )   เห็นสมควรอนุญาต  และควรกําหนดเง่ือนไข  ดังนี้ 

………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  (  )   เห็นควรไมอนุญาต  เพราะ 

…………………………………………..…………………………………………………..…………………………………………………………

……………………………………………………………………………..……………………………..……………………………………………

…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………….. 

      

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

      (..………………………..…………………) 

     ตําแหนง……………………………………………………………… 

                                                            วันท่ี.....…../……….……….…/………..….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

 

             (   )   อนุญาตใหประกอบกิจการได 

             (   )   ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

 

 

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

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

             ตําแหนง  นายกองคการบริหารสวนตําบลดินทอง 

                                                            วันท่ี…........./......................./.............…….. 

 



 

คําขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  

เขียนท่ี.................................................................  

วันท่ี............เดือน.........................พ.ศ.................  

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................... 
 เปนบุคคลธรรมดา อายุ....................ป สัญชาติ...................... เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขท่ี  

---- อยูบานเลขท่ี..........................หมูท่ี................................  
ตรอก/ซอย.........................................ถนน........................................ตําบล/แขวง................................................  
อําเภอ/เขต............................จังหวัด.............................โทรศัพท..............................โทรสาร...............................  

 เปนนิติบุคคลประเภท...........................................................จดทะเบียนเม่ือ.................................... 
มีสํานักงานอยูเลขท่ี.........................หมูท่ี...............ตรอก/ซอย..............................ถนน.....................................  
ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด...........................................
โทรศัพท..................................โทรสาร...................................ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาตมี ดังนี้  

๑. ............................................................อยูบานเลขท่ี.................หมูท่ี...........ตรอก/ซอย..................... 
ถนน................................ตําบล/แขวง.............................อําเภอ/เขต...............................จังหวัด..........................  
โทรศัพท...........................................โทรสาร................................................  

๒. ............................................................อยูบานเลขท่ี.................หมูท่ี...........ตรอก/ซอย..................... 
ถนน................................ตําบล/แขวง.............................อําเภอ/เขต...............................จังหวัด..........................  
โทรศัพท...........................................โทรสาร................................................ 

ไดแจงจัดตั้ง  สถานท่ีจําหนายอาหาร  สถานท่ีสะสมอาหาร หนังสือรับรองการแจง เลมท่ี........................
เลขท่ี...................ป.............. โดยใชชื่อสถานประกอบการวา........................................................................
สถานท่ีตั้งเลขท่ี............หมูท่ี............ตรอก/ซอย..................................ถนน.........................................ตําบลดิน
ทอง  อําเภอวังทอง  จังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท...........................................โทรสาร.......................................  

ขอยื่นคําขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงจัดตั้ง  สถานท่ีจําหนายอาหาร  สถานท่ีสะสมอาหาร 
ตอเจาพนักงานทองถ่ิน  

เนื่องจากหนังสือรับรองการแจงของขาพเจาดังกลาวขางตน    สูญหาญ        ถูกทําลาย 
        ชํารุดในสาระสําคัญ  
พรอมท้ังไดแนบหลักฐานท่ีนํามาประกอบการพิจารณา ดังนี้  
 ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจง  
 ๒. สําเนาทะเบียนบานของบานท่ีใชเปนท่ีตั้งสถานประกอบการ  
 ๓. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ 
         ผูแทนนิติบุคคล (กรณีผูขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงเปนนิติบุคคล)  
 ๔. หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมาย พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบ 
         อํานาจและผูรับมอบอํานาจ (กรณีผูประกอบการไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง)  
 ๕. หนังสือรับรองการแจงเดิม กรณีท่ีชํารุดในสาระสําคัญ  
ขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ  

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