
 หนา   ๑๒๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 
เรื่อง   สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร     

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญตัิองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม  วาดวยสถานที่จําหนายอาหาร 

และสถานท่ีสะสมอาหาร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แกไขเพ่ิมเติมประกอบมาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๕๐  มาตรา  ๕๔   

มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

และที่แกไขเพ่ิมเติม  องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหมโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหาร 

สวนตําบลเมืองใหมและนายอําเภอราชสาสน  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม  เรื่อง  สถานที่

จําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหมตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ในขอบัญญัตินี้ 

  “สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่ 

หรือทางสาธารณะท่ีจัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถบริโภค 

ไดทันที  ทั้งนี้  ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค  ณ  ที่นั่น  หรือนําไป 

บริโภคท่ีอื่นก็ตาม 

  “สถานท่ีสะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่

หรือทางสาธารณะที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารใหรูปลักษณะอื่นใด   

ซึ่งผูซื้อตองนําไปทําประกอบหรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง 

  “อาหารสด”  หมายความวา  อาหารประเภทสัตว  เนื้อสัตว  ผัก  ผลไม  และของอื่น ๆ  

ที่มีสภาพเปนของสด 



 หนา   ๑๒๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  “อาหารประเภทปรุงสําเร็จ”  หมายความวา  อาหารที่ไดผานการทํา  ประกอบหรือปรุงสําเร็จ 

พรอมที่จะรับประทานได  รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดตาง ๆ 

  “อาหารแหง”  หมายความวา  อาหารท่ีผานกระบวนการทําใหแหงโดยการอบ  รมควัน   

ตากแหง  หรือวิธีการอื่นใด  เพ่ือลดปริมาณความชื้นที่มีอยูในอาหารลงและเก็บรักษาไวไดนานขึ้น 

  “เครื่องปรุงรส”  หมายความวา  ส่ิงท่ีใชในกระบวนการปรุงอาหารใหมีรูปแบบ  รสชาติ   

กล่ินรส  ชวนรับประทาน  เชน  เกลือ  น้ําปลา  น้ําสมสายชู  ซอส  ผงชูรส  รวมท้ังเครื่องเทศ  สมุนไพร   

มัสตารด  เปนตน 

  “วัตถุเจือปนอาหาร”  หมายความวา  วัตถุที่ตามปกติมิไดใชเปนอาหารหรือเปน 

สวนประกอบที่สําคัญของอาหาร  ไมวาวัตถุนั้นจะมีคุณคาทางอาหารหรือไมก็ตาม  แตใชเจือปนในอาหาร 

เพ่ือประโยชนทางเทคโนโลยีการผลิตการแตงสีอาหาร  การปรุงแตงกล่ินรสอาหาร  การบรรจุ  การเก็บรักษา   

หรือการขนสง  ซึ่งมีผลตอคุณภาพหรือมาตรฐานหรือลักษณะของอาหาร  ทั้งนี้  ใหหมายความรวมถึงวัตถุ 

ที่มิไดเจือปนในอาหาร  แตมีภาชนะบรรจุ  ไวเฉพาะแลวใสรวมอยูกับอาหารเพ่ือประโยชนดังกลาวขางตนดวย   

เชน  วัตถุกันชื้น  วัตถุดูดออกซิเจน  เปนตน 

ความในวรรคหนึ่ง  ไมรวมถึงสารอาหารท่ีเติมเพ่ือเพ่ิมหรือปรับใหคงคุณคาทางโภชนาการของอาหาร   

เชน  โปรตีน  ไขมัน  คารโบไฮเดรต  วิตามิน  เกลือแร 

  “ผูสัมผัสอาหาร”  หมายความวา  บุคคลที่เกี่ยวของกับอาหารตั้งแตกระบวนการเตรียม   

ปรุง  ประกอบ  จําหนายและเสิรฟอาหาร  รวมถึงการลางและเก็บภาชนะอุปกรณ 

  “ผูประกอบกิจการ”  หมายความวา  บุคคลหรือนิตบิุคคลท่ีไดรับใบอนุญาตหรือหนงัสือรบัรอง 

การแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและใหหมายความรวมถึงผูที่ไดรับมอบหมายใหควบคุม  กํากับ  ดูแล   

การดําเนินการของสถานที่จําหนายอาหารนั้น 

  “ราชการสวนทองถิ่น”  หมายความวา  องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติการ 

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



 หนา   ๑๒๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหมเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 
 

 

ขอ ๕ ผูดําเนินกิจการสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารตองดําเนินการใหเปนไป

ตามหลักเกณฑวิธีการ  และเงื่อนไขท่ีกําหนดตามขอบัญญัตินี้  รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวง 

ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 

หมวด  ๒ 

สุขลักษณะในการดําเนินกิจการสถานที่จําหนายอาหาร 
 

 

สวนที ่ ๑ 

สถานทีแ่ละสุขลักษณะของบริเวณที่ใชทํา  ประกอบหรอืปรุงอาหาร 

ที่ใชจําหนายอาหาร  และท่ีจัดไวสําหรับบริโภคอาหาร 

 

ขอ ๖ สถานที่และบริเวณที่ใชทํา  ประกอบหรือปรุงอาหาร  ท่ีใชจําหนายอาหาร  และท่ีจัดไว

สําหรับบริโภคอาหารตองมีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  พ้ืนที่บริเวณท่ีใชทํา  ประกอบ  ปรุงอาหารตองทําดวยวัสดุแข็งแรง  สะอาด  ไมชํารุด   

และทําความสะอาดงาย 

  (๒)  กรณีที่มีผนัง  หรือเพดานตองทําดวยวัสดุแข็งแรง  สะอาด  ไมชํารุด 

  (๓)  มีการระบายอากาศเพียงพอ  และในกรณีที่สถานที่จําหนายอาหารเขาขายสถานท่ี 

สาธารณะ  ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย 

การคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ 



 หนา   ๑๓๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๔)  มีความเขมของแสงสวางเพียงพอตามความเหมาะสมในแตละบริเวณ 

  (๕)  มีที่ลางมือและอุปกรณสําหรับลางมือที่ถูกสุขลักษณะ 

  (๖)  โตะที่ใชเตรียม  ปรุงอาหาร  หรือที่จําหนายอาหาร  สูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร   

และทําดวยวัสดุที่ทําความสะอาดงาย  มีสภาพดี 

  (๗)  โตะเกาอี้ที่จัดไวสําหรับบริโภคอาหารทําดวยวัสดุแข็งแรง  สะอาด  ไมชํารุด 

  (๘)  น้ําใชเปนน้ําประปา  ยกเวนกรณีที่ไมมีน้ําประปาใหใชน้ําที่มีคุณภาพเทียบเทาน้ําประปา

หรือเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๙)  ภาชนะบรรจุน้ําใชตองสะอาด  ปลอดภัย  และสภาพดี 

ขอ ๗ สถานท่ีจําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับมูลฝอย  โดยมีถังรองรับมูลฝอย 

ที่มีสภาพดี  ไมรั่วซึม  ไมดูดซับน้ํา  มีฝาปดมิดชิด  แยกเศษอาหารจากมูลฝอยประเภทอื่น  และตองดูแล 

รักษาความสะอาดถังรองรับมูลฝอยและบริเวณโดยรอบตัวถังรองรับมูลฝอยอยางสม่ําเสมอ  ท้ังนี้   

การจัดการเกี่ยวกับมูลฝอยและถังรองรับมูลฝอยใหเปนไปตามขอกําหนดของทองถิ่นเรื่องการจัดการมูลฝอย 

ขอ ๘ สถานท่ีจําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับสวม  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ตองจัดใหมีหรือจัดหาหองที่มีสภาพดี  พรอมใช  ไวบริการ  และมีจํานวนเพียงพอ 

  (๒) หองสวมตองสะอาด  มีการระบายอากาศที่ดี  มีแสงสวางเพียงพอ 

  (๓) มีอางลางมือที่ถูกสุขลักษณะและมีอุปกรณสําหรับลางมือจํานวนเพียงพอ 

  (๔) หองสวมตองแยกเปนสัดสวน  โดยประตูไมเปดโดยตรงสูบริเวณที่เตรียม  ทํา   

ประกอบ  ปรุงอาหาร  ที่เก็บ  ที่จําหนายและบริโภคอาหาร  ที่ลางและที่เก็บภาชนะอุปกรณ  เวนแตจะมี 

การจัดการหองสวมใหสะอาดอยูเสมอและมีฉากปดกัน้ที่เหมาะสม  ทั้งนี้  ประตูหองสวมตองปดตลอดเวลา   

ขอ ๙ จัดใหมีมาตรการ  อุปกรณ  หรือเครื่องมือสําหรับปองกันอัคคีภัยจากการใชเชื้อเพลิง 

ในการทํา  ประกอบปรุงอาหาร 

 

สวนที ่ ๒ 

สุขลักษณะของอาหาร  กรรมวิธกีารทาํ  ประกอบ  ปรุง  การเกบ็รักษาและการจําหนายอาหาร 

 

ขอ ๑๐ สถานท่ีจําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารสดตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 



 หนา   ๑๓๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๑)  อาหารสดที่นํามาประกอบ  และปรุงอาหารตองเปนอาหารสดที่มีคุณภาพดี  สะอาด  

และปลอดภัยตอผูบริโภค 

  (๒)  อาหารสดตองเก็บรักษาในอุณหภูมิท่ีเหมาะสม  และเก็บเปนสัดสวน  มีการปกปด   

ไมวางบนพ้ืนหรือบริเวณที่อาจทําใหอาหารปนเปอนได 

ขอ ๑๑ สถานที่จําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารแหง  อาหารในภาชนะบรรจุ 

ที่ปดสนิทเครื่องปรุงรส  และวัตถุเจือปนอาหาร  ตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  อาหารแหงตองสะอาด  ปลอดภัย  ไมมีการปนเปอนและมีการเก็บอยางเหมาะสม 

  (๒)  อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท  เครื่องปรุงรส  วัตถุเจือปนอาหาร  และส่ิงอื่น 

ที่นํามาใชในกระบวนการประกอบหรือปรุงอาหารตองปลอดภัย  ไดมาตรฐานตามกฎหมายวาดวยอาหาร 

ขอ ๑๒ สถานที่จําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารประเภทปรุงสําเร็จตามหลักเกณฑ  

ดังตอไปนี้ 

  (๑)  อาหารประเภทปรุงสําเร็จตองเก็บในภาชนะท่ีสะอาด  ปลอดภัย  และมีการปองกัน

การปนเปอนวางสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร 

  (๒)  มีการควบคุมคุณภาพอาหารประเภทปรุงสําเรจ็ใหสะอาด  ปลอดภัยสําหรับการบรโิภค 

ตามชนิดของอาหาร 

ขอ ๑๓ น้ําดื่มและเครื่องดื่มท่ีใชในสถานที่จําหนายอาหารตองมีคุณภาพและมาตรฐาน 

ตามกฎหมายวาดวยอาหาร  บรรจุในภาชนะที่สะอาด  มีการปกปด  และปองกันการปนเปอน  วางสูง 

จากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร  ในกรณีท่ีเปนน้ําดื่มหรือเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท  ตองวาง 

สูงจากพ้ืนอยางนอย  ๑๕  เซนติเมตร  และตองทําความสะอาดพ้ืนผิวภายนอกของภาชนะบรรจุใหสะอาด 

กอนนํามาใหบริการ 

ขอ ๑๔ สถานท่ีจําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับน้ําแข็งตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ใชน้ําแข็งท่ีสะอาด  มีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายวาดวยอาหาร 

  (๒)  เก็บในภาชนะที่สะอาด  สภาพดี  มีฝาปด  วางสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๑๕  เซนติเมตร   

ปากขอบภาชนะสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร  ไมวางในบริเวณที่อาจกอใหเกิดการปนเปอน 

และตองไมระบายน้ําจากถังน้ําแข็งลงสูพ้ืนบริเวณที่วางภาชนะ 



 หนา   ๑๓๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๓)  ใชอุปกรณที่สะอาด  มีดาม  สําหรับคีบหรือตักน้ําแข็งโดยเฉพาะ 

  (๔)  ตองไมนําอาหาร  หรือส่ิงของอยางอื่นไปแชรวมกับน้ําแข็งสําหรับบริโภค 

ขอ ๑๕ สถานที่จําหนายอาหารซึ่งมีท่ีจัดไวสําหรับบริโภคอาหารตองจัดใหมีชอนกลาง 

สําหรับอาหารที่รับประทานรวมกัน 

ขอ ๑๖ สถานท่ีจําหนายอาหารตองจัดเก็บสารเคมี  สารทําความสะอาด  วัตถุมีพิษ  หรือวัตถุ 

ที่อาจเปนอันตรายตออาหารและการนําอาหารมาบริโภค  แยกบริเวณเปนสัดสวนตางหากไมปะปนกับอาหาร  

ตองติดฉลากและปายใหเห็นชัดเจนพรอมทั้งมีคําเตือนและคําแนะนําเมื่อเกิดอุบัติภัยจากสารดังกลาว   

กรณีที่มีการเปล่ียนถายสารเคมีจากภาชนะบรรจุเดิม 

หามนําภาชะบรรจุสารเคมี  สารทําความสะอาด  วัตถุมีพิษ  หรือวัตถุท่ีอาจเปนอันตรายตออาหาร

และการนําอาหารมาบริโภคมาใชบรรจุอาหาร  และหามนําภาชนะบรรจุอาหารมาใชบรรจุสารเคมี   

สารทําความสะอาดวัตถุมีพิษ  หรือวัตถุที่อาจเปนอันตรายตออาหารและการนําอาหารมาบริโภคโดยเด็ดขาด 

 

สวนที ่ ๓ 

สุขลักษณะของภาชนะ  อปุกรณ  เครื่องใชอืน่ ๆ  และน้ําใช 

 

ขอ ๑๗ สถานที่จําหนายอาหารตองมกีารจัดการเกี่ยวกับภาชนะบรรจุอาหาร  อุปกรณ  และเครื่องใช   

ตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ภาชนะบรรจุอาหาร  อุปกรณและเครื่องใชตาง ๆ   ตองสะอาดและทําจากวสัดุทีป่ลอดภัย  

เหมาะสมกับอาหารแตละประเภท  มีสภาพดี  ไมชํารุดและมีการปองกันการปนเปอนที่เหมาะสม 

  (๒)  มีการจัดเก็บภาชนะบรรจุอาหาร  อุปกรณ  และเครื่องใชไวในท่ีสะอาด  โดยวางสูง

จากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร  และมีการปกปดหรือปองกันการปนเปอนที่เหมาะสม 

  (๓)  ตูเย็น  ตูแช  หรืออุปกรณเก็บรักษาคุณภาพอาหารดวยความเย็นอื่น ๆ  ตองสะอาด   

มีสภาพดี  ไมชํารุดมีประสิทธิภาพเหมาะสมในการเก็บรักษาคุณภาพอาหาร 

  (๔)  ตูอบ  เตาอบ  เตาไมโครเวฟ  อุปกรณประกอบหรือปรุงอาหารดวยความรอนอื่น ๆ   

หรืออุปกรณเตรียมอาหาร  ตองสะอาด  มีประสิทธิภาพ  ปลอดภัย  สภาพดี  ไมชํารุด 



 หนา   ๑๓๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๑๘ สถานที่จําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับการทําความสะอาดภาชนะบรรจุอาหาร   

อุปกรณและเครื่องใชตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ภาชนะ  อุปกรณ  และเครื่องใชท่ีรอการทําความสะอาดตองเก็บในท่ีท่ีสามารถ 

ปองกันสัตวและแมลงนําโรคได 

  (๒)  ทําความสะอาดภาชนะ  อุปกรณ  และเครื่องใชใหสะอาด  ดวยวิธีการตามหลัก 

สุขาภิบาลอาหารและใชสารทําความสะอาดที่เหมาะสม  โดยปฏิบัติตามคําแนะนําการใชสารทําความสะอาดนั้น ๆ   

จากผูผลิต 

สวนที ่ ๔ 

สุขลักษณะสวนบุคคลของผูประกอบกิจการและผูสัมผัสอาหาร 

 

ขอ ๑๙ ผูประกอบกิจการและผูสัมผัสอาหารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑดานสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ตองมีสุขภาพรางกายแข็งแรง  ไมเปนโรคติดตอ  ไมเปนโรคที่สังคมรังเกียจ   

หรือไมเปนพาหะนําโรค  ติดตอ  ไดแก  อหิวาตกโรค  ไขรากสาดนอย  บิด  ไขสุกใส  หัด  คางทูม   

วัณโรคในระยะอนัตราย  โรคเรื้อนในระยะตดิตอหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม  โรคผิวหนัง

ท่ีนารังเกียจ  ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ  ไขหวัดใหญรวมถึงไขหวัดใหญท่ีติดตอมาจากสัตว  และโรคอื่น ๆ   

ตามที่เจาพนกังานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหากเจ็บปวยตองหยุดปฏิบัติงาน 

และรักษาตัวใหหายกอนจึงกลับมาปฏิบัติงานตอไป 

  (๒)  ผูประกอบกิจการและผูสัมผัสอาหารตองผานการอบรมตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

ที่รัฐมนตรีกําหนด 

  (๓)  ผูสัมผัสอาหารตองแตงกายสะอาด  และเปนแบบท่ีสามารถปองกันการปนเปอน 

สูอาหารได 

  (๔)  ผูสัมผัสอาหารตองลางมือและปฏิบัติตนในการเตรียม  ปรุง  ประกอบ  จําหนาย 

และเสิรฟอาหารใหถูกสุขลักษณะ  และไมกระทําการใด ๆ   ที่จะทําใหเกิดการปนเปอนตออาหารหรือกอใหเกิดโรคได 

  (๕)  ตองปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนํา 

ของเจาพนักงานสาธารณสุข 



 หนา   ๑๓๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

สวนที ่ ๕ 

การปองกนัมิใหเกิดเหตุรําคาญและการปองกันโรคตดิตอ 

 

ขอ ๒๐ สถานที่จําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับน้ําเสีย  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ตองมีการระบายน้ําไดดี  ไมมีน้ําขัง  และไมมีเศษอาหารตกคาง 

  (๒)  ตองมีการแยกเศษอาหารและไขมันไปกําจัดกอนระบายน้ําท้ิงออกสูระบบระบายน้าํ  

และน้ําท้ิงตองไดมาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ ๒๑ สถานที่จําหนายอาหารตองไมกอใหเกิดเหตุรําคาญ 

ขอ ๒๒ สถานที่จําหนายอาหารตองจัดใหมีการปองกันควบคุมสัตวและแมลงนําโรค  รวมถึง

สัตวเล้ียงตามที่รัฐมนตรีกําหนด 

 

สวนที ่ ๖ 

การปองกนัอัคคีภัยและอนัตราย 

 

ขอ ๒๓ หามใชกาซหุงตมเปนเช้ือเพลิงในการทํา  ประกอบ  หรือปรุงอาหารบริเวณโตะรับประทานอาหาร 

ในสถานท่ีจําหนายอาหาร 

ขอ ๒๔ หามใชเมทานอลหรือเมทิลแอลกอฮอลเปนเชื้อเพลิงในการทํา  ประกอบ  ปรุง   

หรืออุนอาหารในสถานที่จําหนายอาหาร  เวนแตเปนการใชแอลกอฮอลแข็งสําหรับใชเปนเชื้อเพลิง   

ทั้งนี้  ผลิตภัณฑดังกลาวตองไดรับมาตรฐานตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

 

หมวด  ๓ 

สุขลักษณะในการดําเนินกิจการสถานที่สะสมอาหาร 
 

 

ขอ ๒๕ ผูจัดตั้งสถานที่สะสมอาหารตองจัดสถานที่ตลอดจนส่ิงอื่นท่ีใชในการประกอบกิจการ 

ใหถูกตองดวยสุขลักษณะและเงื่อนไขตามลักษณะของกิจการ  ดังตอไปนี้ 



 หนา   ๑๓๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๑)  ตั้งอยูหางจากบริเวณที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ  เชน  ที่ฝง  เผา  หรือเก็บศพ  

ที่เททิ้งส่ิงปฏิกูล  ที่เล้ียงสัตว  หรือที่อื่นใดที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาเปนอันตรายตอสุขภาพไมนอยกวา  

๑๐๐  เมตร  เวนแตสามารถปรับปรุงสถานท่ีใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุขหรือคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

  (๒)  พ้ืนทําดวยวัสดุถาวร  ทําความสะอาดงาย 

  (๓)  จัดใหมีระบบการระบายน้ําอยางเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ 

  (๔)  จัดใหมีแสงสวางและการระบายอากาศเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ 

  (๕)  จัดใหมีสวมท่ีเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ 

  (๖)  จัดใหมีที่รองรับมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลที่เพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ 

  (๗)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข   

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

หมวดที่  ๔ 

ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจง 
 

 

สวนที ่ ๑ 

ใบอนุญาต 

ขอ ๒๖ ผูใดจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใด 

ซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๒๗ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคาร 

หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนท่ีเกินสองรอยตารางเมตรจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้   

พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตวั  (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ   ระบุ................) 

  (๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

  (๓)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๔)  อื่น ๆ  ตามท่ีราชการสวนทองถิน่ประกาศกาํหนดและเผยแพรใหประชาชนทราบ 



 หนา   ๑๓๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๒๘ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจสอบความถูกตองของคําขอและความครบถวนของเอกสารหลักฐานทันที  กรณีไมถูกตอง  ครบถวน   

ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงตอผูย่ืนคําขอใหแกไขเพ่ิมเติมเพ่ือดําเนินการ  หากไมสามารถดําเนินการไดในขณะนั้น  

ใหจัดทําบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐานย่ืนเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด   

โดยใหเจาหนาที่และผูย่ืนคําขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนด

ในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวันแตตองมี 

หนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลาตามวรรคสอง 

หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี  ทั้งนี้  หากเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณายังไมแลวเสร็จ   

ใหแจงเปนหนังสือใหผูย่ืนคําขอทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุกเจ็ดวันจนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ   

ขอ ๒๙ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวัน  (หรือตามที่เห็นสมควร)  นับแตวันที่ 

ไดรับหนังสือแจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  เวนแตจะมีเหตุอันสมควรและไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ทราบแลว 

ขอ ๓๐ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต   

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจของราชการสวนทองถิ่นนั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

ขอ ๓๑ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ ๓๒ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต 

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด   

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 



 หนา   ๑๓๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ   

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๓๓ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวง  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไข 

ที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๓๔ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตทุี่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนญุาตอีก 

  (๒) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงหรอืขอบัญญตันิี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับ 

การประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้น 

กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสม 

กับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๓๕ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ 

ใบอนุญาตทราบในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง 

โดยทางไปรษณียตอบรับหรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน 

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง   

แลวแตกรณี 



 หนา   ๑๓๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๓๖ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

 

สวนที ่ ๒ 

หนังสือรับรองการแจง 

 

ขอ ๓๗ ผูใดจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใด 

ซึ่งมีพ้ืนท่ีไมเกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น 

เพ่ือขอรับหนังสือรับรองการแจงกอนการจัดตั้ง 

ขอ ๓๘ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคาร 

หรือพ้ืนท่ีใด  ซึ่งมีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดจะตองแจงตอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัว  (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่น ๆ   ระบุ................) 

  (๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

  (๓)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๔)  อื่น ๆ  ตามที่ราชการสวนทองถิน่ประกาศกาํหนดและเผยแพรใหประชาชนทราบ 

ขอ ๓๙ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับแจงใหออกใบรับแกผูแจงเพ่ือใชเปนหลักฐานใน 

การประกอบกิจการตามที่แจงไดชั่วคราวในระหวางเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นยังมิไดออกหนังสือรับรองการแจง 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจการแจงใหถูกตองตามแบบที่กําหนดในขอบัญญัติตามวรรคหนึ่ง   

ถาการแจงเปนไปโดยถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการ 

นับแตวันที่ไดรับแจง 

ในใบรับแจงหรือหนังสือรับรองการแจง  เจาพนักงานทองถิ่นจะกําหนดเงื่อนไขใหผูแจงหรือผูไดรับ 

หนังสือรับรองการแจงปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได 

ในกรณีที่การแจงไมถูกตองหรือไมสมบูรณใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหผูแจงทราบเพ่ือดําเนินการ 

แกไขหรือเพ่ิมเติม  หากไมสามารถดําเนินการไดในขณะนั้น  ใหจัดทําบันทึกความบกพรองและรายการ 



 หนา   ๑๓๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

เอกสารหรือหลักฐานย่ืนเพ่ิมเตมิภายในเจ็ดวนันบัแตวนัที่ไดรับแจง  โดยใหเจาหนาที่และผูย่ืนคําขอลงนาม 

ไวในบันทึกนั้นดวย  ถาผูแจงไมดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับแจงจาก 

เจาพนักงานทองถิ่น  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหการแจงของผูแจงเปนอันส้ินผล  แตถาผูแจง 

ไดดําเนินการแกไขภายในเวลาท่ีกําหนดแลว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจง 

ภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันท่ีไดรับการแจงซึ่งมีรายละเอียดถูกตองตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๔๐ ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ 

ขอ ๔๑ ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ   

ใหผูไดรับหนังสือรับรองการแจงย่ืนขอรบัใบแทนหนังสือรับรองการแจงภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบ 

ถึงการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ   

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีหนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ใหผูย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจง

นําสําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีที่หนังสือรับรองการแจงสูญหายมาแสดง 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีหนังสือรับรองการแจงถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูย่ืนขอรับ

ใบแทนหนังสือรับรองการแจงนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๔๒ เมื่อผูแจงประสงคจะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินกิจการใหแกบุคคลอื่นใหแจง 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบดวย 

ขอ ๔๓ ในกรณีที่ผูดําเนินกิจการใดดําเนินกิจการตามที่ระบุไวในขอบัญญัตินี้โดยมิไดแจง 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นและเคยไดรับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เพราะเหตุ 

ที่ฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นมาแลวครั้งหนึ่ง  ยังฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจง 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นตอไป  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการไวจนกวาจะได 

ดําเนินการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น  ถายังฝาฝนอีกใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังหามการดําเนิน 

กิจการนั้นไวตามเวลาที่กําหนดซึ่งตองไมเกินสองปก็ได 



 หนา   ๑๔๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

หมวด  ๕ 

คาธรรมเนียมและคาปรบั 
 

 

ขอ  ๔๔  ใหผูไดรับใบอนุญาต  หรือผูแจงมีหนาท่ีตองเสียคาธรรมเนียมตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวนัทีม่ารับใบอนญุาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกและกอนใบอนุญาต 

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาต  หรือในวันท่ีมาแจงและกอนวันครบรอบปของทุกป 

ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้น 

อีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแตผูแจงจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้น 

กอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา 

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม 

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๔๕  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดของราชการสวนทองถิ่น 

 

หมวด  ๖ 

บทกําหนดโทษ 
 

 

ขอ  ๔๖  ผูใดฝาฝนคําส่ังของเจาพนกังานหรอืไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนด 

ไวในบทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๒  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

สมชาย  ตนัมาก 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลเมืองใหม 

 



 
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ 

เรื่อง สถานที่จาํหน่ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร พ.ศ. 2560 
 

  

ลําดับ รายการ 
อัตราค่าธรรมเนียมต่อปี 

(บาท) 
อัตราค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

ในอาคารหรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่ ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรและมใิช่เป็นการขายของในตลาด 
1 พ้ืนที่ประกอบการไม่เกิน 10 ตารางเมตร 100 
2 พ้ืนที่ประกอบการเกิน 10 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 25 ตารางเมตร 150 
3 พ้ืนที่ประกอบการเกิน 25 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร 200 
4 พ้ืนที่ประกอบการเกิน 50 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร 250 
5 พ้ืนที่ประกอบการเกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร 300 

อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตการจัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร
หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่ เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาด 

1 พ้ืนที่ประกอบการเกิน 200 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 500 ตารางเมตร 1,000 
2 พ้ืนที่ประกอบการเกิน 500 ตารางเมตร ตารางเมตรขึ้นไป 2,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

แบบคําขอรบัใบอนญุาต/ตอ่อายุใบอนญุาต 
ประกอบกิจการ.................................................................................... 

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

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

 1. ข้าพเจ้า...................................................................................อายุ..............ปี สัญชาติ............................. 
โดย............................................................................................................................ผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม.................................................................................................................................................................. 
ที่อยู่เลขที่.........................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย............................................ถนน............................................... 
แขวง/ตําบล............................................เขต/อําเภอ...................................................จังหวัด.................................... 
หมายเลขโทรศัพท์............................................................ผู้ขออนุญาต 
 2. พร้อมคําขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว ดังน้ี 
   สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ อ่ืน ๆ ระบุ........................) 
   สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ได้แก่....................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
   หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
   ใบมอบอํานาจ (ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ) 
   สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
   หลักฐานทีแ่สดงการเป็นผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
   เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกําหนด คือ 
   1)..................................................................... 
   2)..................................................................... 
 ขอรับรองว่า  ข้อความในคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
     (ลงช่ือ)........................................................ ผู้ขออนุญาต 
             (.......................................................) 
 
 
 

คําขอเลขที่.........../........... 

(เจ้าหน้าที่กรอก) 



 
ส่วนของเจ้าหน้าที ่

ใบรบัคําขอรบัใบอนญุาต/ตอ่อายุใบอนญุาต 
 
เลขที่.......................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่...............เดือน.............................พ.ศ.................. 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน        ครบ 
           ไม่ครบ คือ 
     1)..................................................................  
    2).................................................................. 
    3).................................................................. 
 
             (ลงช่ือ)  
             (...........................................) 
            ตําแหน่ง.............................................. 
 
 

 
ส่วนของผูข้อรบัใบอนญุาต 

ใบรบัคําขอรบัใบอนญุาต/ตอ่อายุใบอนญุาต 
 
เลขที่.......................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่...............เดือน.............................พ.ศ.................. 

ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน      �  ครบ 

        �  ไม่ครบ คือ 
    1)..................................................................  
    2).................................................................. 
    3).................................................................. 
ดังน้ัน กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมาย่ืนต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน........วัน นับต้ังแต่วันน้ี 
เป็นต้นไป 
 
             (ลงช่ือ)  
             (...........................................) 
            ตําแหน่ง.............................................. 
 

 



 
 
 

 
 

ใบอนญุาต 
ประกอบกิจการ.......................................................................... 

เล่มที่...............เลขที่................/................. 
(1) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้................................................................สัญชาติ.............................. 

อยู่บ้านเลขที่....................หมู่ที่.............ตําบล............................อําเภอ............................จังหวัด................................ 
หมายเลขโทรศัพท์................................................... 
 ช่ือสถานประกอบกิจการ..............................................................ประเภท.............................................. 
ต้ังอยู่เลขที่....................หมู่ที่.............ตําบล............................อําเภอ...............................จังหวัด................................ 
หมายเลขโทรศัพท์................................................... 
 อัตราค่าธรรมเนียมปีละ....................บาท (..............................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน 
เล่มที่...............เลขที่....................ลงวันที่......................................... 

(2) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง  ครบถ้วน  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนด 
ในข้อกําหนดของท้องถิ่น 

(3) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตน้ีเป็นการขัดต่อกฎหมายอ่ืน 
ที่เก่ียวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ เจา้พนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 

(4) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังต่อไปน้ีอีกด้วย คือ 
(4.1) ................................................................................................................................................ 
(4.2) ................................................................................................................................................ 

(5) ใบอนุญาตฉบับน้ีออกให้เมื่อวันที่.................เดือน.............................พ.ศ. .................... 
(6) ใบอนุญาตฉบับน้ีสิ้นอายุวันที่.................เดือน.............................พ.ศ. ...................  

 
            (ลงช่ือ)  
                              (...........................................) 
                             ตําแหน่ง.............................................. 

                         เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
คําเตือน (1) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ 
  ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท 
 (2) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ 
 

(มีต่อด้านหลัง) 
 
 



 
รายการต่ออายุใบอนญุาตและเสียค่าธรรมเนียม 

 
วัน/เดือน/ป ี

ที่ออกใบอนญุาต 
วัน/เดือน/ป ี

ทีส่ิ้นอายุใบอนญุาต 
ใบเสร็จรบัเงนิ (ลงชื่อ) 

เจ้าพนกังานทอ้งถ่ิน เล่มที ่ เลขที ่ วัน/เดือน/ป ี
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบคําขอแจ้ง 
จัดตั้งสถานทีจํ่าหนา่ยอาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร 

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

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

 1. ข้าพเจ้า...................................................................................อายุ..............ปี สัญชาติ............................. 
โดย............................................................................................................................ผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม................................................................................................................................................................. 
ที่อยู่เลขที่.........................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย............................................ถนน............................................... 
แขวง/ตําบล............................................เขต/อําเภอ...................................................จังหวัด.................................... 
หมายเลขโทรศัพท์............................................................ผู้ขอแจ้ง 
 2. ช่ือสถานประกอบกิจการ.....................................................................ประเภท....................................... 
มีพ้ืนที่.................ตารางเมตร ต้ังอยู่เลขที่...................หมู่ที่............ตําบล............................อําเภอ............................. 
จังหวัด..........................................หมายเลขโทรศัพท์..................................................... 
 3. พร้อมคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว  ดังน้ี 
  (1) สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ อ่ืน ๆ ระบุ................................) 
ของผู้แทนนิติบุคคลและผู้รบัมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
  (2) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ได้แก่............................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
  (3) หลักฐานทีแ่สดงการเป็นผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและใบมอบอํานาจ (ในกรณีที่มีการมอบ
อํานาจ) 
  (4) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
  (5) เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกําหนด ได้แก่................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
  ขอรับรองว่า  ข้อความในคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 

 
 

     (ลงช่ือ)........................................................ ผู้ขอแจ้ง 
           (.......................................................) 

 
 
 

คําขอเลขที่.........../........... 

(เจ้าหน้าที่กรอก) 



ส่วนของเจ้าหน้าที ่
ใบรบัแจ้ง 

 
ช่ือสถานประกอบกิจการ....................................................................ประเภท........................................................... 
มีพ้ืนที่...................ตารางเมตร ต้ังอยู่เลขที่.................หมู่ที่............ตําบล............................อําเภอ............................ 
จังหวัด........................................หมายเลขโทรศัพท์............................................. 
เลขที่.......................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่...............เดือน.............................พ.ศ.................. 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน        ครบ 
           ไม่ครบ ได้แก่.......................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
             (ลงช่ือ)  
             (...........................................) 
            ตําแหน่ง.............................................. 
 
 

ส่วนของผูแ้จ้ง 
ใบรบัแจ้ง 

 
ช่ือสถานประกอบกิจการ....................................................................ประเภท........................................................... 
มีพ้ืนที่...................ตารางเมตร ต้ังอยู่เลขที่.................หมู่ที่............ตําบล............................อําเภอ............................ 
จังหวัด........................................หมายเลขโทรศัพท์............................................. 
เลขที่.......................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่...............เดือน.............................พ.ศ.................. 

ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน      �  ครบ 

        �  ไม่ครบ ได้แก่......................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
             (ลงช่ือ)  
             (...........................................) 
            ตําแหน่ง.............................................. 

                                   เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 



 
 
 
 

 
 

หนังสือรบัรองการแจ้ง 
จัดตั้งสถานทีจํ่าหนา่ยอาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร 

เล่มที่...............เลขที่................/................. 
(1) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้................................................................สัญชาติ.............................. 

อยู่บ้านเลขที่....................หมู่ที่.............ตําบล............................อําเภอ............................จังหวัด................................ 
หมายเลขโทรศัพท์................................................... 
 ช่ือสถานประกอบกิจการ..............................................................ประเภท.............................................. 
มีพ้ืนที่.................ตารางเมตร ต้ังอยู่เลขที่....................หมู่ที่.............ตําบล............................อําเภอ...........................
จังหวัด................................ หมายเลขโทรศัพท์................................................... 
 เสียค่าธรรมเนียมปีละ....................บาท (..............................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน 
เล่มที่...............เลขที่....................ลงวันที่......................................... 

(2) ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในข้อกําหนด 
ของท้องถิ่น 

(3) ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังต่อไปน้ีอีกด้วย คือ 
(3.1) ......................................................................................... 
(3.2) ......................................................................................... 
(3.3) ......................................................................................... 

(4) หนังสือรับรองการแจ้งฉบับน้ีออกให้เมื่อวันที่.................เดือน.............................พ.ศ. .................... 
 

            (ลงช่ือ)  
                              (...........................................) 
                             ตําแหน่ง.............................................. 

                         เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
คําเตือน (1) ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งน้ีไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ 
  ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท 
 (2) ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมต่อราชการส่วนท้องถิ่นทุกปีตามกําหนดเวลา  
  หากฝ่าฝืนจะต้องเสียค่าปรับเพ่ิมอีกร้อยละ 20 ของค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ 
  

 (มีต่อด้านหลัง) 



 
 

รายการเสียคา่ธรรมเนียมหนังสือรบัรองการแจ้ง 
 

วัน/เดือน/ป ี
ที่ออกใบอนญุาต 

วัน/เดือน/ป ี
ทีส่ิ้นอายุใบอนญุาต 

ใบเสร็จรบัเงนิ (ลงชื่อ) 
เจ้าพนกังานทอ้งถ่ิน เล่มที ่ เลขที ่ วัน/เดือน/ป ี

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
 
 
 


