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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทํานบ 
เรื่อง   สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทํานบ  วาดวยสถานที่จําหนายอาหาร

และสถานท่ีสะสมอาหาร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๔  มาตรา  ๔๕  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๕๐  

มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

องคการบริหารสวนตําบลทํานบโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลทํานบและนายอําเภอ

สิงหนคร  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทํานบ  เรื่อง  สถานท่ี

จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙”   

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลทํานบเมื่อพนกําหนดหกสิบวัน 

นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  กฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลว

ซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “อาหาร”  หมายความวา  ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต  ไดแก 

  (๑) วัตถุทุกชนิดท่ีคนกิน  ดื่ม  แตไมรวมถึงยา  วัตถุออกฤทธิต์อจิตและประสาท  หรือ

ยาเสพติดใหโทษ  ตามกฎหมายวาดวยการนั้น  แลวแตกรณี 

  (๒) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชหรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร  รวมถึงวัตถุ 

เจือปนอาหารสี  และเครื่องปรุงแตงกล่ินรส 

  “สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  ท่ีมิใชที่ 

หรือทางสาธารณะ  ที่จัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถ
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บริโภคไดทันที  ทั้งนี้  ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค  ณ  ที่นั้น  หรือนําไป

บริโภคท่ีอื่นก็ตาม   

  “สถานท่ีสะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่

หรือทางสาธารณะ  ที่ จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหง  หรืออาหาร 

ในรูปลักษณะอื่นใด  ซึ่งผูซื้อตองนําไปทํา  ประกอบ  หรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง 

  “หองอาหารในโรงแรม”  หมายความวา  รานอาหารที่ตั้งอยูภายในโรงแรม 

  “ภัตตาคาร”  หมายความวา  รานอาหารที่มีขนาดใหญ  ๒  คูหาขึ้นไป  ที่รับประทาน

อยูภายในอาคารพนักงานแตงกายมีแบบฟอรม 

  “สวนอาหาร”  หมายความวา  รานอาหารท่ีมีขนาดใหญ  ท่ีรับประทานอาหาร 

สวนใหญอยูนอกอาคารบรรยากาศเปนแบบธรรมชาติ  พนักงานแตงกายมีเครื่องแบบ 

  “รานเครื่องดื่ม  รานขนมหวาน  หรือรานไอศกรีม”  หมายความวา  รานที่จําหนาย

เฉพาะเครื่องดื่ม  หรือขนมหวาน  หรือไอศกรีม  เทานั้น 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลทํานบ 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

  “ผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  ขาราชการ  หรือพนักงาน

สวนทองถิ่นที่ไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นนั้น 

  “องคการบริหารสวนตําบล”  หมายความวา  องคการบริหารสวนตําบลทํานบ 

ขอ ๕ ใหนายกองคการบรหิารสวนตาํบลทํานบเปนผูรกัษาการตามขอบัญญัตนิีแ้ละใหมีอํานาจ

ออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

ขอ ๖ ผูใดจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใด 

ซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น   

ถาสถานที่ดังกลาวมีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตรตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือขอหนังสือรับรอง

การแจงกอนการจัดตั้ง 
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หมวด  ๒ 

ประเภท  และสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการ 

สวนที ่ ๑ 

ประเภทของสถานประกอบกิจการ 

ขอ ๗ ประเภทสถานประกอบกิจการ   

  (๑) สถานที่จําหนายอาหาร  แบงเปน  ๕  ประเภท  ไดแก 

   (๑.๑) หองอาหารในโรงแรม 

   (๑.๒) ภัตตาคาร 

   (๑.๓) สวนอาหาร 

   (๑.๔) รานอาหารทั่วไปทั้งที่มีที่นั่งและไมมีที่นั่ง 

   (๑.๕) รานเครื่องดื่ม  รานขนมหวาน  รานไอศกรีม 

  (๒) สถานที่สะสมอาหาร  แบงเปน  ๓  ประเภท  ไดแก 

   (๒.๑) รานขายของชํา 

   (๒.๒) รานมินิมารท 

   (๒.๓) ซุปเปอรมาเก็ต 

สวนที ่ ๒ 

สุขลักษณะของสถานประกอบกิจการ 

ขอ ๘ ผูขอรับใบอนุญาตหรือผู ได รับหนัง สือรับรองการแจงตองดูแลรักษาสถานท่ี 

และสุขลักษณะของใช  บริเวณท่ีใชจําหนายอาหารหรือท่ีใชสะสมอาหาร  จัดสถานที่ใหถูกตองดวยสุขลักษณะ  

ดังตอไปนี้ 

  (๑) สถานที่จําหนายอาหาร 

     (๑.๑) ที่ตั้งตองหางจากสถานที่ที่สกปรก  หรือนารังเกียจ  หรือเปนอันตราย 

ตอสุขภาพ 

     (๑.๒) พ้ืน  ผนัง  บริ เวณท่ีเตรียม  ปรุง  ทําดวยวัตถุแข็งแรง  ไมชํารุด   

ทําความสะอาดงาย 
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     (๑.๓) ที่เตรียม  ปรุงอาหารบนโตะที่สูงจากพ้ืน  อยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร 

     (๑.๔) สถานที่ปรุง  หรือรับประทานอาหาร  ตองสะอาด  ถูกสุขลักษณะ 

     (๑.๕) จัดใหมีโตะ  เกาอี้  หรือที่นั่งอยางซึ่งมีสภาพแข็งแรง  สะอาด  และเปนระเบียบ

เรียบรอยอยูเสมอ 

     (๑.๖) จัดใหมีบริเวณและพ้ืนที่สําหรับทําความสะอาดภาชนะ  ตลอดจนอุปกรณ

เครื่องใชตางใหเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะเพ่ือใชในการนั้นโดยเฉพาะ 

     (๑.๗) จัดใหมีที่สําหรับลางมือพรอมอุปกรณจํานวนพอเพียง 

     (๑.๘) ภาชนะอุปกรณท่ีใชในการประกอบอาหาร  ตองสะอาด  ปลอดภัย   

ถูกสุขลักษณะ 

     (๑.๙) จัดใหมีระบบระบายน้ําอยางพอเพียง  กรณีท่ีมีน้ําเสียตองจัดใหมี 

การดักเศษอาหาร  ดักไขมัน  กอนระบายน้ําท้ิง 

     (๑.๑๐) จัดใหมีแสงสวางและทางระบายอากาศเพียงพอ  บริเวณท่ีปรุงอาหาร 

ตองมีเครื่องดูดควัน  พัดลม  ปลองระบายควันสูงเพียงพอ  ไมกอใหเกิดเหตุรําคาญ 

     (๑.๑๑) จัดใหมีสวมจํานวนเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑ

มาตรฐานของกรมอนามัยจัดใหมีการปองกันอันตรายตอสุขภาพ  รวมท้ังปองกันไมใหเกิดเหตุรําคาญ  

เนื่องจากการจําหนายประกอบ  ปรุง  และเก็บอาหาร 

   (๑.๑๒) จัดใหมีที่รองรับมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลท่ีถูกตองดวยสุขลักษณะและเพียงพอ 

     (๑.๑๓) จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น 

   (๑.๑๔) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะของเจาพนักงานสาธารณสุข   

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบขอบังคับ  และคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลทํานบ 

  (๒) สถานที่สะสมอาหาร 

   (๒.๑) ที่ตั้งตองหางจากสถานที่ที่สกปรก  หรือนารังเกียจ  หรือเปนอันตราย 

ตอสุขภาพ 

     (๒.๒) อาคารตองมีความมั่นคง  แข็งแรง  พ้ืน  ผนัง  เพดาน  มีสภาพดี  สะอาด   
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     (๒.๓) มีชั้นวางสินคา  ทําดวยวัสดุที่ทําความสะอาดงาย  มีสภาพแข็งแรง  ชั้นลางสุด  

มีความสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๑๕  เซนติเมตร  มีลักษณะโปรง  เพ่ือใหสามารถทําความสะอาดใตชั้น 

วางสินคาได  ยกเวนกรณีบริเวณท่ีวางสินคาที่มีน้ําหนักมาก  อาจใชชั้นที่มีลักษณะทึบ 

   (๒.๔) หากมีการเตรียมอาหาร  สถานท่ีเตรียมอาหารตองสะอาด  มีแสงสวาง

เพียงพอ  มีการระบายอากาศที่เหมาะสม  ที่เตรียมทําอาหารตองสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร  

และมีการระบายน้ําไดดี   

   (๒.๕) จัดใหมีระบบระบายน้ําอยางพอเพียง  กรณีที่มีน้ําเสียตองจัดใหมีการดัก

เศษอาหาร  ดักไขมัน  กอนระบายน้ําทิ้ง 

   (๒.๖) จัดใหมีแสงสวางที่เพียงพอตอการประกอบกิจการ  มีระบบการระบายอากาศ

ที่เหมาะสมไมอับชื้น 

   (๒.๗) จัดใหมีสวมจํานวนเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑ

มาตรฐานของกรมอนามัย 

   (๒.๘) จัดใหมีที่รองรับมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลท่ีถูกตองดวยสุขลักษณะและเพียงพอ 

ขอ ๙ ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจง  จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร  

ตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักเกณฑท่ีเกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร  กรรมวิธีการจําหนาย  ทํา  ประกอบ  

ปรุง  เก็บรักษาหรือสะสมอาหาร  ตลอดจนสุขลักษณะของภาชนะ  อุปกรณ  น้ําใช  และของใชอื่น ๆ  

รวมทั้งสุขลักษณะสวนบุคคลของผูจําหนาย  ผูปรุงอาหารและผูใหบริการ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) สถานที่จําหนายอาหาร 

   (๑.๑) จัดสถานท่ีรับประทานอาหาร  สถานท่ีเตรียมปรุง  ประกอบอาหาร   

ตองสะอาดเปนระเบียบ  และจัดเปนสัดสวน 

   (๑.๒) ไมเตรียมปรุงอาหารบนพ้ืน  และบริเวณหนาหรือในหองน้ํา  หองสวม  

และตองเตรียมปรุงอาหารบนโตะที่สูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร 

   (๑.๓) ใชสารปรุงแตงอาหารที่มีความปลอดภัย  มีเครื่องหมายรับรองของทางราชการ  

เชน  อย.  มอก. 



หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙  พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๑.๔) อาหารสดตองลางใหสะอาดกอนนํามาปรุง  หรือเก็บ  การเก็บอาหาร

ประเภทตาง ๆ  ตองแยกเก็บเปนสัดสวน  อาหารประเภทเนื้อสัตวดิบเก็บในอุณหภูมิท่ีไมสูงกวา   

๗.๒  องศาเซลเซียส 

   (๑.๕) อาหารที่ปรุงสําเร็จแลว  เก็บในภาชนะท่ีสะอาดมีการปกปด  วางสูงจากพ้ืน

อยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร 

   (๑.๖) น้ําแข็งที่ใชบริโภคตองสะอาด  ไมใชน้ําแข็งซอง  เก็บในภาชนะท่ีสะอาด 

มีฝาปด  ในอุปกรณ  ท่ีมีดามสําหรับคีบ  หรือตักโดยเฉพาะ  วางสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร  

หามแชของอื่นใดรวมในน้ําแข็งที่ใชบริโภค 

   (๑.๗) ลางภาชนะดวยน้ํายาลางภาชนะแลวลางดวยน้ําสะอาด  ๒  ครั้ง   

หรือลางดวยน้ําไหล  และที่ลางภาชนะตองวางสูงจากพ้ืนที่อยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร 

   (๑.๘) เขียงและมีดตองมีสภาพดี  แยกใชระหวางเนื้อสัตวสุก  เนื้อสัตวดิบ   

และผัก  ผลไม  และมีการปกปดปองกันแมลงและสัตวนําโรค 

   (๑.๙) ชอน  สอม  ตะเกียบ  วางตั้งเอาดามขึ้นในภาชนะโปรงสะอาด  หรือวาง

เปนระเบียบในภาชนะโปรงสะอาด  และมีการปกปด  เก็บสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร 

    (๑.๑๐) มูลฝอย  และน้ําเสียทุกชนิด  ไดรับการกําจัดดวยวิธีท่ีถูกหลักสุขาภิบาล

และเพียงพอ  กรณีที่มีน้ําเสียตองจัดใหมีการดักเศษอาหาร  ดักไขมัน  กอนระบายน้ําท้ิง 

   (๑.๑๑) หองสวมสําหรับผูบริโภค  และผูสัมผัสอาหารตองสะอาด  มีอางลางมือ 

ที่ใชการไดดี  และมีสบูเหลวและผาสะอาดสําหรับเช็ดมือโดยไมใชซ้ํา  หรือกระดาษเช็ดมือ  ใชตลอดเวลา 

   (๑.๑๒)  ผูสัมผัสอาหารแตงกายสะอาด  สวมเส้ือมีแขน  ผูปรุงตองผูกผากันเปอน 

ที่สะอาด  สวมหมวกหรือเน็ทคลุมผม 

   (๑.๑๓)  ผูสัมผัสอาหารตองลางมือใหสะอาดกอนเตรียม  ปรุง  ประกอบ  จําหนาย

อาหารทุกครั้ง  ใชอุปกรณในการหยิบจับอาหารท่ีปรุงสําเร็จแลวทุกชนิด 

   (๑.๑๔)  ผูสัมผัสอาหารที่มีบาดแผลที่มือ  ตองปดแผลใหมิดชิด  หลีกเล่ียง 

การปฏิบัติงานที่มีโอกาสสัมผัสอาหาร 

   (๑.๑๕)  ผูสัมผัสอาหารท่ีเจ็บปวยดวยโรคท่ีสามารถติดตอไปยังผูบริโภค  โดยมีน้ํา

และอาหารเปนส่ือ  ใหหยุดปฏิบัติงานจนกวาจะรักษาใหหายขาด 



หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙  พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๒) สถานที่สะสมอาหาร 

   (๒.๑) จัดวางสินคาใหเปนสัดสวนแยกตามประเภทสินคา  โดยเฉพาะสินคาที่เปน

สารเคมี  เชน  น้ํายาทําความสะอาดครัวเรือน  สารเคมีกําจัดแมลงสําหรับใชในครัวเรือน  ตองแยกเก็บ

เปนสัดสวนเฉพาะหามปะปนกับสินคาประเภทอาหาร  เพ่ือปองกันการปนเปอนกับอาหาร 

   (๒.๒) ไมวางผลิตภัณฑอาหารสัมผัสกับพ้ืน  สินคาประเภทอาหารที่บรรจุใน

ภาชนะไมสนิท  หรืออาหารที่มีการปรุงประกอบ  ตองอยูสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร  อาหาร

และเครื่องดื่มที่พรอมบริโภคตองบรรจุในภาชนะที่สะอาดมีฝาปด 

    (๒.๓) เก็บรักษาอาหารแหงและอาหารในภาชนะปดสนิท  ที่อุณหภูมิหองสวนสินคา

ที่ตองควบคุมอุณหภูมิ  ตองเก็บในตูเย็นโดยจัดวางสินคาอยางเปนระเบียบ  เปนสัดสวนไมแนนจนเกินไป  

และมีอุณหภูมิที่เหมาะสม  เชน  สินคาประเภทนม  ผลิตภัณฑนม  และเครื่องดื่มที่ผานการฆาเชื้อ 

ดวยระบบพาสเจอรไรสตองอยูในอุณหภูมิต่ํากวา  ๕  องศาเซลเซียส  ไอศกรีมและอาหารประเภทแชแข็ง

ตองเก็บที่อุณหภูมิต่ํากวา  ลบ  ๑๘  องศาเซลเซียส 

   (๒.๔) อุปกรณที่มีดามยาวสําหรับตักน้ําแข็ง  และภาชนะท่ีใชสําหรับขนถาย  

น้ําแข็ง  ตองสะอาด  และจัดเก็บอุปกรณอยาง  ถูกสุขลักษณะ 

   (๒.๕) สินคาประเภทอาหารที่วางจําหนายตองจัดใหมีระบบหมุนเวียนตามลําดับ

อายุผลิตภัณฑ 

   (๒.๖) ไมวางจําหนายสินคาท่ีบรรจุในภาชนะที่ชํารุด  เสียหายหมดอายุ   

หรือที่มีลักษณะผิดปกติ 

   (๒.๗) แยกสินคาท่ีหมดอายุหรือชํารุดหรือรอการสงคืนในบริเวณเฉพาะ 

และแยกสวนจากสินคาปกติโดยมีเปาหรือเครื่องหมายบอกชัดเจน 

   (๒.๘) ดูแลรักษาบริเวณที่วางสินคาใหสะอาดและมีสภาพดี  รวมท้ังบริเวณ 

ที่เตรียมอาหารตองทําความสะอาดทุกครั้งกอนและหลังใชงาน 

   (๒.๙) มีน้ําใชท่ีสะอาด  สําหรับลางอาหารและอุปกรณ 

   (๒.๑๐) ในกรณีที่ใชเครื่องปรับอากาศตองดูแลบํารุงรักษาใหอยูในสภาพดีสะอาด  

ไมมีหยดน้ําหรือส่ิงสกปรกตกลงมาปนเปอนอาหาร 



หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙  พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๒.๑๑) วัสดุ  ภาชนะอุปกรณที่ใชเตรียมและจําหนายอาหาร  ตองเปนวัสดุ 

ที่ปลอดภัยมีสภาพดี  สะอาด  ลางทําความสะอาดไดงาย  และมีการลางและเก็บอยางถูกสุขลักษณะ 

   (๒.๑๒) โครงสรางภายในตูเย็นหรือตูแชตองทําดวยวัสดุท่ีมีผิวเรียบ  มีสภาพดี  

สะอาด  สามารถควบคุมอุณหภูมิใหคงที่กําหนดได  และตูแชแข็งตองไมมีน้ําแข็งเกาะหนาเกิน  ๑  นิ้ว  

ประตูและขอบยาง  ตูเย็น/ตูแช/หองเย็น  ตองมีสภาพดี  สะอาด 

   (๒.๑๓) มีที่รองรับมูลฝอยที่สะอาด  ถูกหลักสุขาภิบาล 

   (๒.๑๔) มีเครื่องดับเพลิงที่ใชการไดด ี ตั้งอยูในตําแหนงทีส่ามารถหยิบใชไดสะดวก

รวดเร็วและพนักงานสามารถใชไดอยางถูกตอง 

   (๒.๑๕) ในกรณีท่ีจัดใหมีหองสวมตองจัดใหมีอางลางมือท่ีใชการไดดี  และมีสบู

สําหรับลางมือดวย  ทั้งนี้  ประตูหองสวมตองไมเปด  โดยตรงสูบริเวณที่เตรียมอาหาร 

   (๒.๑๖) ทอหรือรางระบายน้ําทิ้ง  ระบายไปสูที่บําบัดกอนปลอยลงสูทอน้ําท้ิง  

สาธารณะหรือระบบบําบัดน้ําเสียรวม  ในกรณีท่ีมีการปรุง  ประกอบอาหารท่ีมีไขมันหรือน้ํามันตองมีบอ

ดักไขมันที่ใชการไดดี  และมีการกําจัดไขมันเปนประจํา 

ขอ ๑๐ ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจง  ตองปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญ

และการปองกันโรคติดตอ  โดยตองดูแลสถานท่ีจําหนายอาหาร  และสถานที่สะสมอาหารใหถูกตอง 

ดวยสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) รักษาสถานที่ใหสะอาดอยูเสมอ  รวมทั้งจัดใหมีการปองกันและกําจัดสัตวนําโรค 

  (๒) ตองมีการดูแลรักษาความสะอาดที่รองรับมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลไมใหเปน 

ที่เพาะพันธุแมลงและสัตวนําโรคได  และตองมีการกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลที่ถูกตองดวยสุขลักษณะ 

  (๓) รักษาสวมใหถูกตองดวยสุขลักษณะเสมอ 

  (๔) จัดส่ิงของเครื่องใชและอุปกรณใหเปนระเบียบเรียบรอย  และรักษาใหสะอาด 

อยูเสมอ 

  (๕) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข   

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  และคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลทํานบ 

สวนที ่ ๓ 

สุขลักษณะสวนบุคคลของผูปรุงและผูสัมผัสอาหาร 



หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙  พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๑๑ ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจง  ผูปรุง  และผูสัมผัสอาหาร   

ตองมีสุขลักษณะสวนบุคคล  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ตองไมเปนโรคติดตอหรือโรคท่ีสังคมรังเกียจ  หรือไมเปนพาหะนําโรคติดตอ   

อันไดแก  อหิวาตกโรค  ไขรากสาดนอย  โรคบิด  ไขสุกใส  ไขหัด  โรคคางทูม  วัณโรคในระยะอันตราย  

โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม  โรคผิวหนังที่นารังเกียจ 

ตอสังคม  โรคไวรัสตับอักเสบชนิดเอ  โรคไขหวัดใหญที่ติดตอมาจากสัตวและโรคติดตอท่ีตองแจงความ

ตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอ 

  (๒) ขณะเตรียมปรุงอาหารและเครื่องดื่มตองแตงกายสะอาด  สวมเส้ือมีแขน 

ใสผากันเปอน  และสวมหมวกหรือตาขายคลุมผม 

  (๓) ผูประกอบการและผูสัมผัสอาหารตองผานการฝกอบรมดานสุขาภิบาลอาหาร 

หมวด  ๓ 

อํานาจหนาทีข่องเจาพนักงานทองถิ่น  เจาพนกังานสาธารณสุข 

และผูซึ่งไดรบัการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิน่ 

ขอ ๑๒ เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

และขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่น  เจาพนักงานสาธารณสุข  และผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก 

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ  มาใหถอยคํา  หรือแจงขอเท็จจริง  หรือทําคําชี้แจง

เปนหนังสือ  หรือใหสงเอกสารหลักฐานใด  เพ่ือตรวจสอบ  หรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 

  (๒) เขาไปในอาคาร  หรือสถานที่ใด ๆ   ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้น  และพระอาทิตยตก

หรือในเวลาทําการเพ่ือตรวจสอบ  หรือควบคุมใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  หรือพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในการนี้ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริง  หรือเรียกหลักฐานท่ีเกี่ยวของจาก

เจาของ  หรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีนั้น 

  (๓) แนะนําให ผู ไดรับใบอนุญาตปฏิบัติใหถูกตองตามเงื่อนไขในใบอนุญาต   

หรือตามขอบัญญัตินี้  หรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๔) ยึดหรืออายัดส่ิงของใด ๆ  ที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของประชาชน  

เพ่ือประโยชนในการดําเนินคดี  หรือเพ่ือนําไปทําลายในกรณีจําเปน 



หนา   ๒๐ 
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  (๕) เก็บหรือนําสินคาหรอืส่ิงของใด ๆ  ที่สงสัยวาจะไมถูกสุขลักษณะ  หรือกอใหเกิด

เหตุรําคาญจากอาคาร  หรือสถานท่ีใด ๆ  เปนปริมาณตามสมควรเพ่ือเปนตัวอยางในการตรวจสอบ   

ตามความจําเปนไดโดยไมตองใชราคา 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการ  หรือพนักงานสวนทองถิ่น  เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่

ตามวรรคหนึ่งในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลทํานบ  ในเรื่องใด  หรือทุกเรื่องก็ได 

ในการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่น  หรือเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือผูซึ่งไดรับการแตงตั้ง

จากเจาพนักงานทองถิ่น  บุคคลดังกลาวตองแสดงบัตรประจําตัวตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง   

ตอบุคคลซึ่งเกี่ยวของในขณะปฏิบัติหนาที่ดวยและใหบุคคลผูซึ่งเกี่ยวของอํานวยความสะดวกตามสมควร 

ขอ ๑๓ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาต  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาต  ในเรื่องที่กําหนดไว  เกี่ยวกับ 

การประกอบกิจการตามท่ีไดรับอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาต  

ไดภายในเวลาท่ีเห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๑๔ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุ ท่ีจะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

  (๒) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัตไิมถูกตองตามบทบญัญตัิแหงพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๑๕ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน
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ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง   

หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ ๑๖ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๑๗ ในกรณีที่ผูดําเนินกิจการใดตามที่ระบุไวในขอบัญญัตินี้โดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น

และเคยไดรับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือตามขอบัญญัตินี้เพราะเหตุท่ี 

ฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นมาแลวครั้งหนึ่ง  ยังฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจง

ตอเจาพนักงานทองถิ่นตอไป  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการไวจนกวาจะได

ดําเนินการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น  ถายังฝาฝนอีกใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังหามการดําเนิน

กิจการนั้นไวตามเวลาที่กําหนดซึ่งตองไมเกินสองปก็ได 

หมวด  ๔ 

ใบอนุญาต 

ขอ ๑๘ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารที่มีพ้ืนท่ีเกิน  

๒๐๐  ตารางเมตร  มิใชเปนการขายของในตลาดจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาต  ตามแบบท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้พรอมหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ/อื่น ๆ  ระบุ 

  (๒) สําเนาทะเบียนบานผูขอ   

  (๓) สําเนาทะเบียนบานที่ตั้งสถานประกอบกิจการหรือเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ 

ในสถานท่ีที่ขออนุญาตประกอบกิจการ 

  (๔) แผนผัง  หรือแผนที่แสดงที่ตั้ง 

  (๕) เอกสารแสดงสิทธิในการครอบครองท่ีดิน  อาคาร  สถานท่ี 

  (๖) สําเนาแบบกอสรางของอาคารที่ไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น   

  (๗) ใบรับรองการตรวจสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการ  ท่ีมีผลการตรวจไมเกิน  

๖  เดือน  (กรณีการตออายุใบอนุญาต) 
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  (๘) ใบรับรอง  หรือวุฒิบัตร  หรือหลักฐานอื่นใด  ท่ีแสดงวาผูขอรับใบอนุญาต   

มีความรูดานสุขาภิบาลอาหาร  โดยออกจากสวนราชการ  หรือทองถิ่น  สําหรับผูขอใบอนุญาตท่ีเปนสถานที่

จําหนายอาหาร 

  (๙) ใบรับรองแพทยของผูประกอบกิจการ  และผูปรุง  ออกใหไมเกิน  ๖  เดือน 

  (๑๐) ใบมอบอํานาจ  (กรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 

    (๑๑) ใบอนุญาตการจําหนายอาหาร  และสะสมอาหาร  ฉบับท่ียังไมหมดอายุ   

(กรณีตออายุใบอนุญาต) 

  (๑๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๑๓) อื่น ๆ  ตามความจําเปนแลวแตกรณี 

ขอ ๑๙ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองใหความรวมมือ  และเขารวมการอบรมดานสุขาภิบาลดานอาหาร  

ตามท่ีหนวยงานราชการหรือทองถิ่นจัดทั้งหลักสูตรของผูประกอบการและผูสัมผัสอาหาร   

ขอ ๒๐ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เมื่อคําขอถูกตองสมบูรณ  และหลักฐานครบถวนแลว  กรณีการออกใบอนุญาตรายใหม   

เจาพนักงานทองถิ่น  หรือเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น   

จะดําเนินการตรวจสภาพดานสุขลักษณะของสถานที่  เครื่องมือ  อุปกรณ  การจัดการส่ิงปฏิกูล 

หรือมูลฝอย  ตามลักษณะและประเภทของกิจการที่กําหนดไว  กรณีตออายุใบอนุญาตจะพิจารณา

สุขลักษณะจากใบรับรองการตรวจสุขลักษณะการประกอบกิจการ  มีผลการตรวจไมเกิน  ๖  เดือน 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาต  หรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอ 

ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ 
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ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสาม  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสามหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี   

ขอ ๒๑ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๒๒  ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลทํานบเทานั้น 

ขอ ๒๓ ผูไดรับใบอนุญาตประสงคขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการจะตองย่ืนคําขอ 

ตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐานที่ระบุในขอ  ๑๘  กอนใบอนุญาต 

ส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่น 

จะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่กําหนดไวดวย 

หากผูไดรับใบอนุญาต  ประสงคจะแกไขรายการในใบอนุญาต  ใหย่ืนคํารองตอเจาพนักงานทองถิ่น

เพ่ือขอแกไข 

ขอ ๒๔ เมื่อผูไดรับใบอนุญาตประสงคจะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินกิจการใหแกบุคคลอื่น  

ใหย่ืนคําขอบอกเลิกดําเนินกิจการตอเจาพนักงานทองถิ่นและตองไดรับความยินยอมจากเจาพนักงานทองถิ่น

กอนเลิกดําเนินการหรือโอนกิจการได 

ผูรับโอนกิจการตองย่ืนคําขอเชนเดียวกับผูประกอบกิจการรายใหม 

ขอ ๒๕ ผูไดรับใบอนุญาตประสงคขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอ  ตามแบบท่ีกําหนดไว

ทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐานที่ระบุในขอ  ๑๘  กอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอ

พรอมคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขในขอ  ๒๐   



หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙  พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

การย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาตใหย่ืนคําขอพรอมชําระคาธรรมเนียม  หรือมาชําระคาธรรมเนียม

หลังย่ืนคําขอตอใบอนุญาตภายใน  ๓๐  วัน  นับจากวันส้ินอายุในใบอนุญาตฉบับเดิม 

ขอ ๒๖ ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานที่

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ ๒๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาต  ย่ืนคําขอรับใบแทนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  

ตอเจาพนักงานทองถิ่น   

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ในกรณีสูญหายให ผู ย่ืนคําขอรับใบแทนนําสําเนาบันทึกการแจงความ 

ตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีที่สูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒) ในกรณีถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผู ย่ืนคําขอรับใบแทนนํา

ใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๒๘ การออกใบแทนใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินตามหลักเกณฑ  วิธีการ

เงื่อนไข  ดังนี้ 

  (๑) ใบแทนใบอนุญาตใหประทับตราสีแดงคําวา  “ใบแทน”  กํากับไวและใหมีวัน  

เดือนป  ท่ีออกใบแทน  พรอมทั้งลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่น  หรือผูที่ไดรับมอบหมายจาก 

เจาพนักงานทองถิ่นในใบแทน  และตนขั้วใบแทน 

  (๒) บันทึกดานตนขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด

ในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแลวแตกรณีและเลมท่ี  เลขท่ี  ป  พ.ศ.  ของใบแทนใบอนุญาต 

หมวด  ๕ 

หนังสือรับรองการแจง 

ขอ ๒๙ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร

หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมี พ้ืนที่ ไมเกินสองรอยตารางเมตรและมิใช เปนการขายของในตลาดจะตองแจง 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ/อื่น ๆ  ระบุ 



หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙  พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๒) สําเนาทะเบียนบานผูขอ   

  (๓) สําเนาทะเบียนบานที่ตั้งสถานประกอบกิจการหรือเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ 

ในสถานท่ีที่ขออนุญาตประกอบกิจการ 

  (๔) แผนผัง  หรือแผนที่แสดงที่ตั้ง 

  (๕) เอกสารแสดงสิทธิในการครอบครองท่ีดิน  อาคาร  สถานที่ 

  (๖) สําเนาแบบกอสรางของอาคารที่ไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น   

  (๗) ใบรับรองการตรวจสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการ  ท่ีมีผลการตรวจไมเกิน  

๖  เดือน  (กรณีการตออายุใบอนุญาต) 

  (๘) ใบรับรอง  หรือวุฒิบัตร  หรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงวาผูขอรับหนังสือรับรอง 

การแจง  มีความรูดานสุขาภิบาลอาหาร  โดยออกจากสวนราชการ  หรือทองถิ่น  สําหรับผูขอหนังสือ

รับรองการแจงที่เปนสถานที่จําหนายอาหาร 

  (๙) ใบรับรองแพทย  ของผูประกอบกิจการ  และผูปรุง  ออกใหไมเกิน  ๖  เดือน 

    (๑๐) ใบมอบอํานาจ  (กรณีที่มีการมอบอํานาจ) 

    (๑๑) ใบอนุญาตการจําหนายอาหาร  และสะสมอาหาร  ฉบับท่ียังไมหมดอายุ   

(กรณีตออายุใบอนุญาต) 

  (๑๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

    (๑๓) อื่น ๆ  ตามความจําเปนแลวแตกรณี 

เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับแจง  ใหออกใบรับแกผูแจงเพ่ือใชเปนหลักฐานในการประกอบ

กิจการตามท่ีแจงไดชั่วคราวในระหวางเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นยังมิไดออกหนังสือรับรองการแจง 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจการแจงใหถูกตองตามแบบท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง  

ถาการแจงเปนไปโดยถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการ

นับแตวันที่ไดรับแจง 

ในใบรับแจงหรือหนังสือรับรองการแจง  เจาพนักงานทองถิ่นจะกําหนดเงื่อนไขใหผูแจง 

หรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได 

ในกรณีที่การแจงไมถูกตองหรือไมสมบูรณใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหผูแจงทราบภายใน 

เจ็ดวันทําการนับแตวันท่ีไดรับแจง  ถาผูแจงไมดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่



หนา   ๒๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙  พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ไดรับแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหการแจงของผูแจงเปนอันส้ินผล  

แตถาผูแจงไดดําเนินการแกไขภายในเวลาที่กําหนดแลว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนงัสือรบัรองการแจง

ใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับการแจงซึ่งมีรายละเอียดถูกตองตามแบบที่กําหนด 

ในขอบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง 

ขอ ๓๐ ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผย 

และเห็นไดงาย  ณ  สถานที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ 

ขอ ๓๑ ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจงสูญภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  

ถูกทําลาย  หรือชํารุด  การขอรับใบแทนและการออกใบแทนใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข  

ดังตอไปนี้ 

  (๑) ในกรณีหนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ใหผูย่ืนขอรับใบแทนนําสําเนาบันทึก 

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่หนังสือรับรองการแจงสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

  (๒) ในกรณีหนังสือรับรองการแจงถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืน

ขอรับใบแทนนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๓๒ เมื่อผูแจงประสงคจะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินกิจการใหแกบุคคลอื่นใหแจง 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบดวย 

หมวด  ๖ 

คาธรรมเนียมและคาปรบั 

ขอ ๓๓ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต  ตามอัตราที่กําหนดไว

ทายขอบัญญัตินี้ในวนัทีม่ารับใบอนญุาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนญุาตครัง้แรก  สําหรับกรณีที่เปน

การขอตออายุใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมในวันท่ีมาย่ืนคําขอตอใบอนุญาต  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ตามอัตราและตามระยะเวลาท่ีกําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ  

เวนแตผูไดรับอนุญาตจะไดแจงบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียม 

ครั้งตอไป 



หนา   ๒๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙  พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๓๔ ผูแจงตองเสียคาธรรมเนียมการแจงตามอัตราท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ในวันที่ 

มาย่ืนคําขอแจง  และภายในระยะเวลาสามสิบวันกอนวันครบรอบปของทุกปตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  

ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวน

คาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแตผูแจงจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียม

ครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๓๕ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลทํานบ 

หมวด  ๗ 

บทกําหนดโทษ 

ขอ ๓๖ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ  

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  โดยใหเจาพนักงานทองถิ่น  หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 

มีอํานาจเปรียบเทียบปรับได   

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๘  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สังสิทธิ  สุวรรณเจริญ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลทํานบ 



 

 

 
บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคองคการบริหารสวนตําบลทํานบ 

เรื่อง สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
คาธรรมเนียม ฉบับละ 

(บาท ตอ ป) 

๑ หนังสือรับรองการแจง(พ้ืนท่ีไมเกินสองรอยตารางเมตร) 
๑.๑ ขนาดพ้ืนท่ีไมเกิน  ๒๕  ตารางเมตร  
๑.๒ ขนาดพ้ืนท่ีมากกวา ๒๕ - ๕๐ ตารางเมตร  
๑.๓ ขนาดพ้ืนท่ีมากกวา ๕๑ - ๑๐๐ ตารางเมตร 
๑.๔ ขนาดพ้ืนท่ีมากกวา ๑๐๑ - ๒๐๐ ตารางเมตร 
 

 
๒๐๐ 
๔๐๐ 
๖๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๒ ใบอนุญาต(พ้ืนท่ีเกินสองรอยตารางเมตร) 
ขนาดพ้ืนท่ีมากกวา ๒๐๐ - ๓๐๐ ตารางเมตร        
ขนาดพ้ืนท่ีมากกวา ๓๐๐ - ๔๐๐ ตารางเมตร      
ขนาดพ้ืนท่ีมากกวา ๔๐๐ ตารางเมตร             
  

 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

                                                                         คําขอเลขท่ี.........../.............(เจาหนาท่ีกรอก) 
แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 
 

       เขียนท่ี……………………………………………………….. 
วันท่ี……….เดือน……………….…………..พ.ศ………………….… 

ขาพเจา………………………………………………………….………..……….อายุ……………ป  สัญชาติ………………. 
เลขประจําตัวประชาชน……………………..…………………อยูบานเลขท่ี…………..ชุมชน…………………….หมูท่ี………..
ตําบล……………….………….อําเภอ…………………………….จังหวัด…………………….หมายเลขโทรศัพท………………….. 

ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ   
(  )  สถานท่ีจําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร   

 สถานท่ีจําหนายอาหาร    สะสมอาหาร   
ประเภท……………………………………………..โดยมีพ้ืนท่ีประกอบการ…………………………….…ตารางเมตร 

(  )  กิจการตลาด ประเภทท่ี....................โดยมีพ้ืนท่ีประกอบการ...................................................ตารางเมตร 
(  )  กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ประเภท……………..มีคนงาน….…..คนใชเครื่องจักรขนาด…………แรงมา 
(  )  กิจการจําหนายสินคาในท่ี/ทางสาธารณะ จําหนายสินคาประเภท…………………………………………………….. 
 ณ บริเวณ………………………………………………….….โดยวิธีการ………………………………………………………. 
(  )  กิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ  ประเภท 
 เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหลงกําจัดท่ี……………………………………….…………………………………... 
 เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล  โดยมีระบบกําจัดอยูท่ี…………………………..…………………………… 
 เก็บขนมูลฝอยท่ัวไป  โดยมีแหลงกําจัดท่ี……………………………….…………………………………… 
 เก็บขนและกําจัดมูลฝอยท่ัวไป โดยมีระบบกําจัดอยูท่ี…………………………………………………. 
 เก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ  โดยมีแหลงกําจัดท่ี……………………………….………………………………… 
 เก็บขนและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยมีระบบกําจัดอยูท่ี……………………………….………………. 

ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลทํานบ  (เจาพนักงานทองถ่ิน ) พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐาน และเอกสารมาดวย  
ดังนี้คือ   
           สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน /ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ ระบุ............................  

 สําเนาทะเบียนบานผูขอ      สําเนาทะเบียนบานท่ีตั้งสถานประกอบการ 
 แผนผัง หรือแผนท่ีแสดงท่ีตั้ง    ใบมอบอํานาจ  (กรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 
 เอกสารแสดงสิทธิในการครอบครองท่ีดิน  อาคาร  สถานท่ีท่ีขออนุญาตประกอบกิจการ 
 สําเนาแบบกอสรางของอาคารท่ีไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน   
ใบรับรองการตรวจสุขลักษณะสถานประกอบการ ท่ีมีผลการตรวจไมเกิน ๖ เดือน (กรณีการตออายุ

ใบอนุญาต) 
 หลักฐานแสดงวามีความรูในการประกอบกิจการ  ผูปฏิบัติ   
 ใบอนุญาตการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ฉบับท่ียังไมหมดอายุ  (กรณีตออายุใบอนุญาต)    
 สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ เชน  ใบรับรองแพทย  หลักฐานการประกันอัคคีภัย 

 ใบอนุญาตจากกรมการขนสง และอ่ืน ๆ..................................................................... 
ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอรับใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
   (ลงชื่อ)……………………………….……………….ผูขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 
    (……………………….……………….)    



  

สวนของเจาหนาท่ี 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 

เลขท่ี……………………ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี…………..เดือน…………………………..พ.ศ…………………………. 
ตรวจสอบแลวเอกสารหลักฐาน    ครบ    ไมครบ สวนขาดคือ 
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน /ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ ระบุ............................  
 สําเนาทะเบียนบานผูขอ      สําเนาทะเบียนบานท่ีตั้งสถานประกอบการ 
 แผนผัง หรือแผนท่ีแสดงท่ีตั้ง    ใบมอบอํานาจ (กรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 
 เอกสารแสดงสิทธิในการครอบครองท่ีดิน  อาคาร  สถานท่ีท่ีขออนุญาตประกอบกิจการ 
 สําเนาแบบกอสรางของอาคารท่ีไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน   
 ใบรับรองการตรวจสุขลักษณะสถานประกอบการ ท่ีมีผลการตรวจไมเกิน ๖ เดือน (กรณีการตออายุใบอนุญาต) 
 หลักฐานแสดงวามีความรูในการประกอบกิจการ  ผูปฏิบัติ   
 ใบอนุญาตการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ฉบับท่ียังไมหมดอายุ  (กรณีตออายุใบอนุญาต)    
 สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ เชน  ใบรับรองแพทย  หลักฐานการประกันอัคคีภัย 
 ใบอนุญาตจากกรมการขนสง และอ่ืน ๆ..................................................................... 
ดังนั้น กรุณานําหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมด มายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน……วัน  นับแตวันนี้เปนตนไป 
 

       ลงชื่อ………………………..………………………… 
               (……………………………………………….) 
                                                                ตําแหนง………………………………………….. 
              เจาหนาท่ีผูรับคํารอง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สวนของผูขอรับใบอนุญาต 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 

เลขท่ี……………………ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี…………..เดือน…………………………..พ.ศ…………………………. 
ตรวจสอบแลวเอกสารหลักฐาน    ครบ     ไมครบ สวนขาดคือ 
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ ระบุ............................  
 สําเนาทะเบียนบานผูขอ      สําเนาทะเบียนบานท่ีตั้งสถานประกอบการ 
 แผนผัง หรือแผนท่ีแสดงท่ีตั้ง    ใบมอบอํานาจ (กรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 
 เอกสารแสดงสิทธิในการครอบครองท่ีดิน  อาคาร  สถานท่ีท่ีขออนุญาตประกอบกิจการ 
 สําเนาแบบกอสรางของอาคารท่ีไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน   
 ใบรับรองการตรวจสุขลักษณะสถานประกอบการ ท่ีมีผลการตรวจไมเกิน ๖ เดือน (กรณีการตออายุใบอนุญาต) 
 หลักฐานแสดงวามีความรูในการประกอบกิจการ  ผูปฏิบัติ   
 ใบอนุญาตการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ฉบับท่ียังไมหมดอายุ  (กรณีตออายุใบอนุญาต)    
 สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ เชน  ใบรับรองแพทย  หลักฐานการประกันอัคคีภัย 
 ใบอนุญาตจากกรมการขนสง และอ่ืน ๆ..................................................................... 
ดังนั้น กรุณานําหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมด มายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน……วัน  นับแตวันนี้เปนตนไป 
 

      ลงชื่อ………………………………………………… 
            (……………………………………………….) 
                                                              ตําแหนง………………………………………….. 
           เจาหนาท่ีผูรับคํารอง 



  

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 
 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ  เม่ือวันท่ี………………………………………… 
          (  )  เห็นสมควรอนุญาต  และควรกําหนดเง่ือนไข ดังนี้…………………..…………...……………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
          (  )  เห็นสมควรไมอนุญาตเพราะ………………………………………………………….…………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
          (ลงชื่อ)…………………………….……………………เจาพนักงานสาธารณสุข 

        (………………………….………………………) 
                                        ตําแหนง…………………………………………………….วันท่ี………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 
 

(  )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 
(  )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

 
(ลงชื่อ)…………………………………… 

              (…………………………………..) 
                ตําแหนง   นายกองคการบริหารสวนตําบลทํานบ 
                                 เจาพนักงานทองถ่ิน 

    วันท่ี……………………..………….. 
 



  

 
ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร 
เลมท่ี…………เลขท่ี…………./……….……… 
 

เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให.....................................................................สัญชาติ............... 
อยูบานเลขท่ี............หมูท่ี.................ตําบล …………..อําเภอ..........................  จังหวัด…………………………………     
หมายเลขโทรศัพท……………………………..…………….... 
            ประกอบกิจการ...................................โดยใชชื่อสถานประกอบการวา……..………………....….. 
อยูบานเลขท่ี................. หมูท่ี….………ตําบลทํานบ  อําเภอสิงหนคร   จังหวัดสงขลา                     
หมายเลขโทรศัพท…………………….………………โทรสาร……………….……………………. 
มีพ้ืนท่ีประกอบการ.................................ตารางเมตร ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังขนาด……….…….………..แรงมา 
จํานวนแผงขายของ…………………………………..…….แผง  

ท้ังนี้  ไดเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาตปละ……...…….……บาท (……….…………………….……...….) 
ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี………..เลขท่ี……………ลงวันท่ี……….….เดือน…………………..…….พ.ศ……………..…… 

  ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไขท่ีกําหนดไวในขอบัญญัติท่ีเก่ียวของนี้ 
และผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ ดังตอไปนี้ 
  (๑) ผูไดรับอนุญาตจะตองมีถังดับเพลิงประจําสถานประกอบการใหเพียงพอ จัดวางในท่ี
สะดวกสามารถหยิบใชไดงาย  และมีมาตรการอ่ืน ๆ ในการปองกันเหตุเพลิงไหม 
  (๒) ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของโดยเครงครัด 
  (๓) ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาพนักงานทองถ่ิน  เจาพนักงาน
สาธารณสุข และผูซ่ึงไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถ่ินโดยเครงครัด 
 

ใบอนุญาตฉบับนี้ใหออกให  ณ  วันท่ี.….…เดือน..…....................….พ.ศ……………..…… 
และใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันท่ี.….…เดือน..…....................….พ.ศ……………..……  

 
     (ลงชื่อ)…………………………….……………………………………………. 
       (...............................................................) 
     ตําแหนง      นายกองคการบริหารสวนตําบลทํานบ  

     เจาพนักงานทองถ่ิน 
 
 
 
 
 

คําเตือน  ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในท่ีเปดเผย  ณ  สถานท่ีท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ 
กรุณาดําเนินการขอตอใบอนุญาตกอนใบอนุญาตหมดอายุ  มิฉะนั้นจะถูกปรับรอยละ ๒๐ ของคาธรรมเนียมท่ีตองชําระ 

 



  

 
รายการเสียคาธรรมเนียมรายปใบอนุญาต 

 

ครั้งท่ี 
วันเดือนป 

ท่ีชําระคาธรรมเนียม 
ใบเสร็จรับเงิน ลงช่ือ 

เจาพนักงานทองถิ่น เลมท่ี เลขท่ี วันเดือนป 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      



  

 
คําขอเลขท่ี.........../.............(เจาหนาท่ีกรอก) 

 
แบบคําขอแจงรับหนังสือรับรองการแจง 

ประกอบกิจการจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 
 
       เขียนท่ี……………………………………………………… 

วันท่ี……….เดือน………….…………..พ.ศ…………………. 
ขาพเจา…………………………………………………………..……….อายุ……………ป  สัญชาติ……………. 

เลขประจําตัวประชาชน…………………………………………อยูบานเลขท่ี…………..ชุมชน…………………………………….
หมูท่ี……………..ตําบล…………….อําเภอ………………….จังหวัด……………หมายเลขโทรศัพท………………..………….. 
 

ขอยื่นคําขอรับหนังสือรับรองการแจงประกอบกิจการ   
(  )  สถานท่ีจําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร   

  สถานท่ีจําหนายอาหาร     สะสมอาหาร   
ประเภท………………………………………..โดยมีพ้ืนท่ีประกอบการ………………………………….…ตารางเมตร 
ลูกจาง/ผูสัมผัสอาหาร  จํานวน.........................................คน 

 
ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลทํานบ  (เจาพนักงานทองถ่ิน ) พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐาน  
และเอกสารมาดวย  ดังนี้คือ 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ ระบุ............................  
 สําเนาทะเบียนบานผูขอ   
 สําเนาทะเบียนบานท่ีตั้งสถานประกอบการ     
 แผนผัง หรือแผนท่ีแสดงท่ีตั้ง 
 เอกสารแสดงสิทธิในการครอบครองท่ีดิน  อาคาร  สถานท่ี 
 สําเนาแบบกอสรางของอาคารท่ีไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน   
 ใบมอบอํานาจ (กรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 
 หลักฐานแสดงวามีความรูดานสุขาภิบาลอาหาร 
 สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ  ใบรับรองแพทย   หลักฐานการประกันอัคคีภัย 

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

 
 ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแนบคําขอรับหนังสือรับรองการแจงนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
    (ลงชื่อ)……………………………….……………….ผูขอแจง 
               (……………………….……………….) 
 
 
 
 



  

                                                                                                        สวนของเจาหนาท่ี 
ใบรับแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 

ชื่อสถานประกอบการ…………………………………..........  สถานท่ีจําหนายอาหาร     สถานท่ีสะสมอาหาร   
มีพ้ืนท่ี…………….ตารางเมตร ตั้งอยูเลขท่ี…………หมู………ตําบลทํานบ  อําเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา   โทรศัพท………… 
เลขท่ี…………..ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี…………..เดือน…………………………..พ.ศ…………………………. 
 กรณีรายใหม   ตรวจสอบแลวเอกสารหลักฐาน    ครบ     ไมครบ สวนขาดคือ 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน /ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ ระบุ............................  
 สําเนาทะเบียนบานผูขอ      สําเนาทะเบียนบานท่ีตั้งสถานประกอบการ     
 แผนผัง หรือแผนท่ีแสดงท่ีตั้ง  เอกสารแสดงสิทธิในการครอบครองท่ีดิน  อาคาร  สถานท่ี 
 สําเนาแบบกอสรางของอาคารท่ีไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน   
 ใบรบัรองการตรวจสุขลักษณะสถานประกอบการ (กรณีการตออายุใบอนุญาต) 
 ใบมอบอํานาจ (กรณีท่ีมีการมอบอํานาจ)  หลักฐานแสดงวามีความรูดานสุขาภิบาลอาหาร 
 สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ  ใบรับรองแพทย  หลักฐานการประกันอัคคีภัย 

ดังนั้น กรุณานําหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมด มายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน……วัน  นับแตวันนี้เปนตนไป 
 กรณีรายเกาท่ีขอมูลหลักฐานขางตนไมไดเปลี่ยนแปลง หรือไมไดหมดอายุ ไมตองยื่นหลักฐานใหม 
 

      ลงชื่อ………………………………………………… 
            (……………………………………………….) 
                                                              ตําแหนง………………………………………….. 
            เจาหนาท่ีผูรับคํารอง 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สวนของผูขอรับใบอนุญาต 
ใบรับแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 

ชื่อสถานประกอบการ…………………………………............. สถานท่ีจําหนายอาหาร   สถานท่ีสะสมอาหาร   
มีพ้ืนท่ี…………….ตารางเมตร ตั้งอยูเลขท่ี…………หมู………ตําบลทํานบ  อําเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา  
โทรศัพท……………………………..เลขท่ี…………..ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี…………..เดือน………………………พ.ศ……….…… 
 กรณีรายใหม   ตรวจสอบแลวเอกสารหลักฐาน    ครบ    ไมครบ สวนขาดคือ 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ ระบุ............................  
 สําเนาทะเบียนบานผูขอ      สําเนาทะเบียนบานท่ีตั้งสถานประกอบการ     
 แผนผัง หรือแผนท่ีแสดงท่ีตั้ง  เอกสารแสดงสิทธิในการครอบครองท่ีดิน  อาคาร  สถานท่ี 
 สําเนาแบบกอสรางของอาคารท่ีไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน   
 ใบรับรองการตรวจสุขลักษณะสถานประกอบการ (กรณีการตออายุใบอนุญาต) 
 ใบมอบอํานาจ (กรณีท่ีมีการมอบอํานาจ)  หลักฐานแสดงวามีความรูดานสุขาภิบาลอาหาร 
 สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ  ใบรับรองแพทย  หลักฐานการประกันอัคคีภัย 

ดังนั้น กรุณานําหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมด มายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน……วัน  นับแตวันนี้เปนตนไป 
 กรณีรายเกาท่ีขอมูลหลักฐานขางตนไมไดเปลี่ยนแปลง หรือไมไดหมดอายุ ไมตองยื่นหลักฐานใหม 
 

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

                   เจาหนาท่ีผูรับคํารอง 
 



  

 
หนังสือรับรองการแจง 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 
เลมท่ี…………เลขท่ี…………./……….……… 
 

เจาพนักงานทองถ่ินออกหนังสือรับรองการแจงให...............................................สัญชาติ........... 
อยูบานเลขท่ี............หมูท่ี……..… ตําบล…………….…. อําเภอ…….………………..……..จังหวัด………………..…………     
หมายเลขโทรศัพท…………………………………………..…………….... 
 

  ชื่อสถานประกอบการวา…………………..………………..……....…..ประเภท…………………….………
มีพ้ืนท่ี…………..……ตารางเมตร ตั้งอยูเลขท่ี............ หมูท่ี.....ตรอก/ซอก/ชุมชน.........…………..ถนน .................
ตําบลทํานบ  อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา     หมายเลขโทรศัพท…………………………โทรสาร…………………… 
 

เสียคาธรรมเนียมปละ............……………………บาท (……….………………………………………..….)  
ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี………...เลขท่ี…………ลงวันท่ี……..….เดือน…………….พ.ศ……..…… 

  ผูรับหนังสือรับรองการแจงตองปฏิบัติตามหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดใหในขอบัญญัติ  
ท่ีเก่ียวของกับการอนุญาต 
 

  ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ ดังตอไปนี้ 
  (๑) ผูไดรับอนุญาตจะตองมีถังดับเพลิงประจําสถานประกอบการใหเพียงพอ จัดวางในท่ี
สะดวกสามารถหยิบใชไดงาย  และมีมาตรการอ่ืน ๆ ในการปองกันเหตุเพลิงไหม 
  (๒)   ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของโดยเครงครัด 
                     (๓)  ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาพนักงานทองถ่ิน เจาพนักงาน
สาธารณสุข และผูซ่ึงไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถ่ินโดยเครงครัด 
    

หนงัสือรับรองการแจงฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี.….…เดือน..…....................….พ.ศ……………..…… 
 
     (ลงชื่อ)…………………………….……………………………………………. 
              (...............................................................) 
     ตําแหนง      นายกองคการบริหารสวนตําบลทํานบ  

     เจาพนักงานทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 

คําเตือน  ตองแสดงหนังสือรับรองการแจงนี้ไวในท่ีเปดเผย  ณ  สถานท่ีท่ีประกอบกิจการผูรับหนังสือรับรองการแจง
ตองเสียคาธรรมเนียมทุกปตามกําหนด  มิฉะนั้นจะถูกปรับรอยละ ๒๐ ของคาธรรมเนียมท่ีตองชําระ    

 



  

รายการเสียคาธรรมเนียมรายปหนังสือรับรองการแจง 
 

ครั้งท่ี 
วันเดือนป 

ท่ีชําระคาธรรมเนียม 
ใบเสร็จรับเงิน ลงช่ือ 

เจาพนักงานทองถิ่น เลมท่ี เลขท่ี วันเดือนป 
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