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เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปะทิว 
เรื่อง ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหาร 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ ่มเติม ประกอบมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕  มาตรา ๕๘  
มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ ่มเติม 
เทศบาลตำบลปะทิว โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเทศบาลตำบลปะทิว  และผู้ว่าราชการจังหวัด
ชุมพร จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้  

 ข้อ ๑  เทศบัญญัตินี้เรียกว่า  “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปะทิว เรื่อง ควบคุมสถานที่
จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ. ๒๕๖๓” 
  ข้อ ๒  เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตำบลปะทิว ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดย
เปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลตำบลปะทิวแล้วเจ็ดวัน 
  ข้อ 3  ให้ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตำบลปะทิว เรื ่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๔๓   
  ข้อ 4  ในเทศบัญญัตินี้ 
  “สถานที่จำหน่ายอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใช่ที่หรือ
ทางสาธารณะ ที่จัดไว้เพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสำเร็จและจำหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้
ทันที ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้สำหรับการบริโภค ณ ที่นั้น หรือนำไปบริโภคที่
อ่ืนก็ตาม 
  “สถานที่สะสมอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใช่ที่หรือ
ทางสาธารณะ ที่จัดไว้สำหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือของแห้งหรืออาหารให้รูปลักษณะอ่ืน
ใด ซึ่งผู้ซื้อต้องนำไปทำประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง  
  “อาหารสด” หมายความว่า อาหารที่มีสภาพเป็นของสด เช่น เนื้อสัตว์ ผัก หรือผลไม้  
  “อาหารประเภทปรุงสำเร็จ” หมายความว่า อาหารที่ได้ผ่านการทำ ประกอบหรือปรุง
สำเร็จพร้อมที่จะรับประทานได้ รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ  
  “อาหารแห้ง” หมายความว่า อาหารที่ผ่านกระบวนการทำให้แห้งโดยการอบ รมควัน
ตากแห้งหรือวิธีการอ่ืนใด เพ่ือลดปริมาณความชื้นที่มีอยู่ในอาหารลงและเก็บรักษาไว้ได้นานขึ้น  
  “เครื่องปรุงรส” หมายความว่า สิ่งที่ใช้ในกระบวนการปรุงอาหารให้มีรูปแบบ รสชาติ 
หรือกลิ่นรส ชวนรับประทาน เช่น เกลือ น้ำปลา น้ำส้มสายชู ซอส รวมทั้งเครื่องเทศ สมุนไพร มัสตาร์ด 
  “วัตถุเจือปนอาหาร” หมายความว่า วัตถุที ่ตามปกติมิได้ใช้เป็นอาหารหรือเป็น
ส่วนประกอบทีส่ำคัญของอาหาร แต่ใช้เจือปนในอาหารเพื่อประโยชน์ในการผลิต การบรรจุ การเก็บรักษา 
หรือการขนส่งและให้หมายความรวมถึงวัตถุที่มิได้เจือปนในอาหาร แต่บรรจุรวมอยู ่กับอาหารเพ่ือ
ประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นด้วย เช่น วัตถุกันชื้น วัตถุดูดออกซิเจน เป็นต้น 
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  “ผู้ประกอบกิจการ” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือ
รับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร และให้หมายความรวมถึงผู้ที ่ได้รับมอบหมายให้ควบคุม 
กำกับดูแล การดำเนินการของสถานที่จำหน่ายอาหารนั้น 
  “ผู้สัมผัสอาหาร” หมายความว่า บุคคลที่เก่ียวข้องกับอาหารตั้งแต่กระบวนการเตรียม 
ประกอบ ปรุง จำหน่ายและเสิร์ฟอาหาร รวมถึงการล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์  
  “ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาลตำบลปะทิว 
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตำบลปะทิว 
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ ่งได้ร ับการแต่งตั ้งจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  ข้อ 5  ให้นายกเทศมนตรีตำบลปะทิวเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ และให้มี
อำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

หมวด 1 
บททั่วไป 

 

  ข้อ 6  ผู้ดำเนินกิจการสถานที่จำน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารต้องดำเนินการให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดตามเทศบัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศ
กระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

หมวด ๒ 
สุขลักษณะในการดำเนินกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร 

 

ส่วนที่ ๑ 
สุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร 

 
  ข้อ ๗  สถานที่จําหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับสถานที่และบริเวณที่ใช้ทํา
ประกอบหรือปรุงอาหาร จําหน่ายอาหาร และบริโภคอาหาร ดังต่อไปนี้ 
  (๑) พื้นบริเวณที่ใช้ทํา ประกอบ หรือปรุงอาหารต้องสะอาด ทําด้วยวัสดุที่แข็งแรง ไม่
ชํารุดและทําความสะอาดง่าย 
  (๒) ในกรณีที่มีผนังหรือเพดาน ผนังหรือเพดานต้องสะอาด ทําด้วยวัสดุที่แข็งแรง และ
ไม่ชํารุด 
  (๓) มีการระบายอากาศเพียงพอ และในกรณีที ่สถานที่จําหน่ายอาหารเป็นสถานที่
สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
  (๔) มีแสงสว่างเพียงพอตามความเหมาะสมในแต่ละบริเวณ ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีโดย
คําแนะนําของคณะกรรมการประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
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  (๕) มีที่ล้างมือและอุปกรณ์สําหรับล้างมือที่ถูกสุขลักษณะสําหรับสถานที่และบริเวณ
สําหรับใช้ทําประกอบหรือปรุงอาหาร และบริโภคอาหาร เว้นแต่สถานที่หรือบริเวณบริโภคอาหารไม่มี
พ้ืนที่เพียงพอสําหรับจัดให้มีที่ล้างมือ ต้องจัดให้มีอุปกรณ์สําหรับทําความสะอาดมือที่เหมาะสม 
  (๖) โต๊ะที่ใช้เตรียม ประกอบหรือปรุงอาหาร หรือจําหน่ายอาหาร ต้องสูงจากพ้ืนไม่น้อย
กว่าหกสิบเซนติเมตร ทําด้วยวัสดุที่ทําความสะอาดง่าย และมีสภาพดี 
  (๗) โต๊ะหรือเก้าอ้ีที่จัดไว้สําหรับบริโภคอาหารต้องสะอาด ทําด้วยวัสดุที่แข็งแรง และไม่
ชํารุด 
  ข้อ ๘  สถานที่จําหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเก่ียวกับส้วม ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ต้องจัดให้มีหรือจัดหาห้องส้วมที่มีสภาพดี พร้อมใช้ และมีจํานวนเพียงพอ 
  (๒) ห้องส้วมต้องสะอาด พ้ืนระบายน้ำได้ดี ไม่มีน้ำขัง มีการระบายอากาศท่ีดี และมีแสง
สว่างเพียงพอ 
  (๓) มีอ่างล้างมือที่ถูกสุขลักษณะและมีอุปกรณ์สําหรับล้างมือจํานวนเพียงพอ 
  (๔) ห้องส้วมต้องแยกเป็นสัดส่วน โดยประตูไม่เปิดโดยตรงสู ่บริเวณที ่เตรียม ทํา 
ประกอบหรือปรุงอาหาร ที่เก็บ ที่จําหน่าย ที่บริโภคอาหาร ที่ล้างและที่เก็บภาชนะอุปกรณ์ เว้นแต่จะมี
การจัดการห้องส้วมให้สะอาดอยู่เสมอ และมีฉากปิดกั้นที่เหมาะสม ทั้งนี้ ประตูห้องส้วมต้องปิดตลอดเวลา 
  ข้อ ๙  สถานที่จําหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับมูลฝอย โดยมีถังรองรับมูลฝอย
ที่มีสภาพดี ไม่รั่วซึม ไม่ดูดซับน้ำ มีฝาปิดมิดชิด แยกเศษอาหารจากมูลฝอยประเภทอื่น และต้องดูแล
รักษาความสะอาดถังรองรับมูลฝอยและบริเวณโดยรอบตัวถังรองรับมูลฝอยอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ การ
จัดการเกี่ยวกับมูลฝอยและถังรองรับมูลฝอยให้เป็นไปตามข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยใน
สถานที่จําหน่ายอาหาร 
  ข้อ ๑๐  สถานที่จําหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับน้ำเสีย ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ต้องมีการระบายน้ำได้ดี ไม่มีน้ำขัง และไม่มีเศษอาหารตกค้างในบริเวณสถานที่
จําหน่ายอาหาร 
  (๒) ต้องมีการแยกเศษอาหารออกจากภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ก่อนการทําความ
สะอาด 
  (๓) ต้องมีการแยกไขมันไปกําจัดก่อนระบายน้ำทิ้งออกสู่ระบบระบายน้ำ โดยใช้ถังดัก
ไขมันหรือบ่อดักไขมัน หรือการบําบัดด้วยวิธีการอื่นที่มีประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่าการบําบัดด้วยถังดักไขมัน
หรือบ่อดักไขมัน และน้ำทิ้งต้องได้มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ 
  ข้อ ๑๑  สถานที่จําหน่ายอาหารต้องมีมาตรการในการป้องกันสัตว์ แมลงนําโรค และ
สัตว์เลี้ยงตามหลักวิชาการ 
  ข้อ ๑๒  สถานที่จําหน่ายอาหารต้องมีมาตรการ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือสําหรับป้องกัน
อัคคีภัยจากการใช้เชื้อเพลิงในการทํา ประกอบ หรือปรุงอาหาร 

ส่วนที่ ๒ 
สุขลักษณะของอาหารกรรมวิธีการทำ  ประกอบ  หรือปรุง  การเก็บรักษา  และการจำหน่ายอาหาร 

 
  ข้อ 13  สถานที่จําหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารสด ตามหลักเกณฑ์  
ดังต่อไปนี้  
 



-๔- 
 

  (๑) อาหารสดที่นํามาประกอบและปรุงอาหาร ต้องเป็นอาหารสดที่มีคุณภาพดี สะอาด 
และปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
  (๒) อาหารสดต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม และเก็บเป็นสัดส่วน มีการปกปิด ไม่
วางบนพื้นหรือบริเวณที่อาจทําให้อาหารปนเปื้อน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีโดย
คําแนะนําของคณะกรรมการประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา  
  ข้อ 14  สถานที่จําหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารแห้ง อาหารในภาชนะ
บรรจุ ที่ปิดสนิท เครื่องปรุงรส และวัตถุเจือปนอาหาร ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้  
  (๑) อาหารแห้งต้องสะอาด ปลอดภัย ไม่มีการปนเปื้อน และมีการเก็บอย่างเหมาะสม  
  (๒) อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เครื่องปรุงรส วัตถุเจือปนอาหาร และสิ่งอื ่นที่
นํามาใช้ ในกระบวนการประกอบหรือปรุงอาหารต้องปลอดภัย และได้มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วย
อาหาร  
  ข้อ ๑๕  สถานที่จําหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารประเภทปรุงสําเร็จ  
ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้  
  (๑) อาหารประเภทปรุงสําเร็จต้องเก็บในภาชนะที่สะอาด ปลอดภัย และมีการป้องกัน  
การปนเปื้อน รวมทั้งวางสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่าหกสิบเซนติเมตร   
  (๒) มีการควบคุมคุณภาพอาหารประเภทปรุงสําเร็จให้สะอาด ปลอดภัยสําหรับการ
บริโภค ตามชนิดของอาหาร ตามท่ีรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการประกาศกําหนดในราชกิจจา
นุเบกษา  
  (๓) มีการจัดการสุขลักษณะของการจําหน่ายอาหารตามที่รัฐมนตรีโดย คําแนะนําของ
คณะกรรมการ ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา  
  ข้อ ๑๖  น้ำดื่มหรือเครื่องดื่มที่เป็นอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่ใช้ในสถานที่
จําหน่ายอาหาร ต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร โดยต้องวางสูงจากพื้นไม่น้อย
กว่าสิบห้าเซนติเมตร และต้องทําความสะอาดพื้นผิวภายนอกของภาชนะบรรจุให้สะอาดก่อนนํามา
ให้บริการ  
  ในกรณีที่เป็นน้ำดื่มที่ไม่ได้เป็นอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทหรือเครื่องดื่มที่ปรุง
จําหน่าย ต้องบรรจุในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิด และป้องกันการปนเปื้อน โดยต้องวางสูงจากพื้นไม่
น้อยกว่า  หกสิบเซนติเมตร ทั้งนี้ น้ำดื่มและน้ำที่ใช้สําหรับปรุงเครื่องดื่มต้องมีคุณภาพไม่ต่ำกว่าเกณฑ์
คุณภาพน้ำบริโภค ที่กรมอนามัยกําหนด  
  ข้อ ๑๗  การทํา ประกอบ หรือปรุงอาหารต้องใช้น้ำาที ่มีคุณภาพไม่ต่ำกว่าเกณฑ์
คุณภาพน้ำบริโภค ที่กรมอนามัยกําหนด  
  ข้อ ๑๘  สถานที่จําหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับน้ำแข็ง ตามหลักเกณฑ์ 
ดังต่อไปนี้  
  (๑) ใช้น้ำแข็งที่สะอาดและมีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร  
  (๒) เก็บในภาชนะที่สะอาด สภาพดี มีฝาปิด และวางสูงจากพื้นไม่น้อยกว่าสิบห้า
เซนติเมตร ปากขอบภาชนะสูงจากพื้นไม่น้อยกว่าหกสิบเซนติเมตร ไม่วางในบริเวณที่อาจก่อให้เกิดการ
ปนเปื้อน และต้องไม่ระบายน้ำาจากถังน้ำแข็งลงสู่พ้ืนบริเวณท่ีวางภาชนะ  
  (๓) ใช้อุปกรณ์สําหรับคีบหรือตักน้ำแข็งโดยเฉพาะ โดยอุปกรณ์ต้องสะอาดและมีด้ามจับ 
  (๔) ห้ามนําอาหารหรือสิ่งของอ่ืนไปแช่รวมกับน้ำแข็งสําหรับบริโภค  
 
 
 



-๕- 
 

  ข้อ ๑๙  สถานที ่จําหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี ่ยวกับน้ ำใช้ ตามหลักเกณฑ์ 
ดังต่อไปนี้ 
  (๑) น้ำใช้ต้องเป็นน้ำประปา ยกเว้นในท้องถิ่นที่ไม่มีน้ำประปาให้ใช้น้ำที่มีคุณภาพ
เทียบเท่า น้ำประปาหรือเป็นไปตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
   (๒) ภาชนะบรรจุน้ำใช้ต้องสะอาด ปลอดภัย และสภาพดี  
  ข้อ ๒๐  สถานที่จําหน่ายอาหารต้องมีการจัดการสารเคมี สารทําความสะอาด วัตถุมีพิษ 
หรือวัตถุที่อาจเป็นอันตรายต่ออาหาร โดยติดฉลากและป้ายให้เห็นชัดเจน พร้อมทั้งมีคําเตือน  และ
คําแนะนําเมื่อเกิดอุบัติภัยจากสารดังกล่าว และการจัดเก็บต้องแยกบริเวณเป็นสัดส่วนต่างหากจาก  
บริเวณท่ีใช้ทํา ประกอบ ปรุง จําหน่าย และบริโภคอาหาร  
  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนถ่ายสารเคมี สารทําความสะอาด วัตถุมีพิษ หรือวัตถุที่อาจเป็น  
อันตรายต่ออาหารจากภาชนะบรรจุเดิม ห้ามนําภาชนะบรรจุนั้นมาใช้บรรจุอาหาร และห้ามนําภาชนะ 
บรรจุอาหารมาใช้บรรจุสารเคมี สารทําความสะอาดวัตถุมีพิษ หรือวัตถุที่อาจเป็นอันตรายต่ออาหาร 
  ข้อ ๒๑  ห้ามใช้ก๊าซหุงต้มเป็นเชื้อเพลิงในการทํา ประกอบ หรือปรุงอาหารบนโต๊ะหรือ 
ที่รับประทานอาหารในสถานที่จําหน่ายอาหาร  
  ข้อ ๒๒  ห้ามใช้เมทานอลหรือเมทิลแอลกอฮอล์เป็นเชื้อเพลิงในการทํา ประกอบ ปรุง 
หรือ อุ่นอาหารในสถานที่จําหน่ายอาหาร เว้นแต่เป็นการใช้แอลกอฮอล์แข็งสําหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง ทั้งนี้  
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต้องมีมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

ส่วนที่ ๓ 
สุขลักษณะของภาชนะ  อุปกรณ์  และเครื่องใช้อื่น ๆ 

 
  ข้อ ๒๓   สถานที่จําหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี ่ยวกับภาชนะ อุปกรณ์ และ
เครื่องใช้ ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้  
  (๑) ภาชนะ อุปกรณ์ และเครื ่องใช้ต่าง ๆ ต้องสะอาดและทําจากวัสดุที ่ปลอดภัย 
เหมาะสมกับ อาหารแต่ละประเภท มีสภาพดี ไม่ชํารุด และมีการป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม  
  (๒) มีการจัดเก็บภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ไว้ในที่สะอาด โดยวางสูงจากพื้นไม่น้อย
กว่าหกสิบเซนติเมตร และมีการปกปิดหรือป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม  
  (๓) จัดให้มีช้อนกลาง สําหรับอาหารที่รับประทานร่วมกัน 
   (๔) ตู้เย็น ตู้แช่ หรืออุปกรณ์เก็บรักษาคุณภาพอาหารด้วยความเย็นอื่น ๆ ต้องสะอาด             
มีสภาพดี ไม่ชํารุด และมีประสิทธิภาพเหมาะสมในการเก็บรักษาคุณภาพอาหาร 
   (๕) ตู้อบ เตาอบ เตาไมโครเวฟ อุปกรณ์ประกอบหรือปรุงอาหารด้วยความร้อนอื่น ๆ  
หรืออุปกรณ์เตรียมอาหาร ต้องสะอาด มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สภาพดี และไม่ชํารุด  
  ข้อ ๒๔  สถานที่จําหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับการทําความสะอาดภาชนะ  
อุปกรณ์ และเครื่องใช้ ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้  
  (๑) ภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ที่รอการทําความสะอาด ต้องเก็บในที่ที ่สามารถ
ป้องกันสัตว์ และแมลงนําโรคได้  
  (๒) มีการทําความสะอาดภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ที่ถูกสุขลักษณะ และใช้สาร  ทํา
ความสะอาดที่เหมาะสม โดยปฏิบัติตามคําแนะนําการใช้สารทําความสะอาดนั้น ๆ จากผู้ผลิต 
 
 
 



-๖- 
 

  (๓) จัดให้มีการฆ่าเชื้อภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ภายหลังการทําความสะอาด  
  ให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดสารที่
ห้ามใช้ ในการทําความสะอาดภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ 

ส่วนที่ ๔ 
สุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร 

 
  ข้อ ๒๕  ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ 
ดังต่อไปนี้  
  (๑) ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคตดิต่อ 
หรือพาหะนําโรคติดต่อ โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ หรือโรคอ่ืน ๆ ตามท่ีกําหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น ในกรณี
ที่เจ็บป่วยต้องหยุดปฏิบัติงานและรักษาให้หายก่อนจึงกลับมาปฏิบัติงานได้  
  (๒) ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ  
ที่รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา  
  (๓) ผู้สัมผัสอาหารต้องรักษาความสะอาดของร่างกาย สวมใส่เสื้อผ้าและอุปกรณ์ป้องกัน 
ที่สะอาดและสามารถป้องกันการปนเปื้อนสู่อาหารได้  
  (๔) ผู้สัมผัสอาหารต้องล้างมือและปฏิบัติตนในการเตรียม ประกอบ ปรุง จําหน่ายและ  
เสิร์ฟอาหาร ให้ถูกสุขลักษณะ และไม่กระทําการใด ๆ ที่จะทําให้เกิดการปนเปื้อนต่ออาหารหรือก่อให้เกิด
โรค  
  (๕) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวกับสุขลักษณะตามท่ีกำหนดในขอ้บัญญัติท้องถิ่น 

หมวด ๓ 
สุขลักษณะในการดำเนินกิจการสถานที่สะสมอาหาร 

 
  ข้อ ๒๖  ผู้จัดตั้งสถานที่สะสมอาหารต้องจัดสถานที่ตลอดจนสิ่งอื่นที่ใช้ในการประกอบ
กิจการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะและเงื่อนไขตามลักษณะของกิจการ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ตั้งอยู่ห่างจากบริเวณที่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น ที่ฝัง เผา หรือเก็บศพ  ที่
เททิ้งสิ่งปฏิกูล ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อื่นใดที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไม่น้อย
กว่า ๑๐๐ เมตร เว้นแต่สามารถปรับปรุงสถานที่ให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามคำแนะนำของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขหรือคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  (๒) พ้ืนทำด้วยวัสดุถาวร ทำความสะอาดง่าย 
  (๓) จัดให้มีระบบการระบายน้ำอย่างเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 
  (๔) จัดให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 
  (๕) จัดให้มีส้วมที่เพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 
  (๖) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 
  (๗) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 

 



-๗- 
 

หมวด ๔ 
ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง 

 
ส่วนที่ ๑ 

ใบอนุญาต 

 
  ข้อ ๒๗  ผู้ใดจะจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือ
พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่น 
  ข้อ ๒๘  ผู้ใดประสงค์จะขอจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารใน
อาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตรจะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กำหนดไว้
ท้ายเทศบัญญัตนิี้ พร้อมกับแสดงเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 
  (๑) บัตรประจำตัวประชาชน 
  (๒) สำเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบกิจการ (ท่ีดิน/อาคาร/ยานพาหนะ) 
  (๓) หนังสือยินยอมรับกำจัดจากสถานประกอบกิจการกำจัดสิ่งปฏิกูล (กรณีที่ส่งไปกำจัด
ที่อ่ืน)  
  (๔) หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (กรณีที่กฎหมาย
กำหนด)  
  (๕) หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (กรณีที่กฎหมายกำหนด) 
  (๖) ใบมอบอำนาจ (กรณีที่มีการมอบอำนาจ) 
  (๗) หลักฐานอื่นที่จำเป็น 
  ข้อ ๒๙  เมื่อได้รับคำขอรับใบอนุญาตหรือคำขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง 
ครบถ้วน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ ่นแจ้งต่อผู้ยื ่นคำขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการ หากไม่สามารถ
ดำเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดทำบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติม
ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
  เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วย
เหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคำขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วน
ตามท่ีกำหนดในเทศบัญญัตินี้ 
  ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคำสั่ง
ไม่อนุญาตได้ภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกิน      
สิบห้าวันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจำเป็นแต่ละครั้งให้ผู ้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้น
กำหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
พิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคำขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะ
พิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมสำเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง  
 
 
 



-๘- 
 

  ข้อ ๓๐  ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน (หรือตามที่เห็นสมควร) 
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว    
  ข้อ ๓๑  บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปี นับแต่วันที่ออก
ใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอำนาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น 
  การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคำขอพร้อม
กับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต  
  ข้อ ๓๒  ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็น
ได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ  
  ข้อ ๓๓  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคัญ ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลาย 
หรือชำรุด ตามแบบท่ีกำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตนิี้  
  การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ  และเงื่อนไขดังต่อไปนี้  
  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตนำสำเนาบันทึกการ
แจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที ่แห่งท้องที ่ที ่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกอบด้วย  
  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคัญ ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนำใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย  
  ข้อ ๓๔  ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่
ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือ
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตาม
เทศบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกิน 
สิบห้าวัน  
  ข้อ ๓๕  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับ
ใบอนุญาต  
  (๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต
อีก  
  (๒) ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕  
  (๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการตามทได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี ้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้น
ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ ที่
เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน  
   
   
 
 
 



-๙- 
 

  ข้อ ๓๖  คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทำเป็นหนังสือแจ้งให้
ผู้รับใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคำสั่งดังกล่าว ให้ส่ง
คำสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดคำสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักทำการ
งานของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคำสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คำสั่งไปถึง หรือ
วันปิดคำสั่ง แล้วแต่กรณี  
  ข้อ ๓๗  ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสำหรับการประกอบกิจการที่ถูก 
เพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ส่วนที่ ๒ 
หนังสือรับรองการแจ้ง 

 
  ข้อ ๓๘  ผู้ใดจะจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือ
พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นเพ่ือขอรับหนังสือรับรองการแจ้งก่อนการจัดตั้ง 
  ข้อ ๓๙  ผู้ใดประสงค์จะขอจัดตั้งสถานทีจ่ำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมในอาคารหรือ
พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดจะต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามแบบทีก่ำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับแสดงเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 
  (๑) บัตรประจำตัวประชาชน 
  (๒) สำเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบกิจการ (ท่ีดิน/อาคาร/ยานพาหนะ) 
  (๓) หนังสือยินยอมรับกำจัดจากสถานประกอบกิจการกำจัดสิ่งปฏิกูล (กรณีที่ส่งไปกำจัด
อ่ืน) 
  (๔) หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (กรณีที่กฎหมาย
หนด)  
  (๕) หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (กรณีที่กฎหมายกำหนด) 
  (๖) ใบมอบอำนาจ (กรณีที่มีการมอบอำนาจ) 
  (๗) หลักฐานอื่นที่จำเป็น 
  ข้อ ๔๐  เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้ง ให้ออกใบรับแก่ผู้แจ้งเพื่อใช้เป็นหลักฐานใน
การประกอบกิจการตามที่แจ้งได้ชั่วคราวในระหว่างเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังมิได้ออกหนังสือรับรอง
การแจ้ง 
  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจการแจ้งให้ถูกต้องตามแบบที่กำหนดในเทศบัญญัตินี้ตาม
วรรคหนึ่ง ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้งภายใน
เจ็ดวันทำการนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
  ในใบรับแจ้งหรือหนังสือรับรองการแจ้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะกำหนดเงื่อนไขให้ผู้แจ้ง
หรือผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้ 
   
 
 
 
 
 



-๑๐- 
 

  ในกรณีที่การแจ้งไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้ผู้แจ้งทราบเพ่ือ
ดำเนินการแก้ไขหรือเพิ่มเติม หากไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดทำบันทึกความบกพร่องและ
รายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง โดยให้เจ้าหน้าที่ และผู้ยื่นคำ
ขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย ถ้าผู้แจ้งไม่ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่ไดร้ับ
แจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้การแจ้งของผู้แจ้งเป็นอันสิ้นผล แต่ถ้าผู้
แจ้งได้ดำเนินการแก้ไขภายในเวลาที่กำหนดแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้
แจ้งภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่ได้รับการแจ้งซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องตามแบบที่ กำหนดไว้ท้ายเทศ
บัญญัตนิี้ 
  ข้อ ๔๑  ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งไว้โดยเปิดเผย
และเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ดำเนินกิจการตลอดเวลาทีด่ำเนินกิจการ 
  ข้อ ๔๒  ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย ถูกทำลาย หรือทำรุดในสาระที่สำคัญ
ให้ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้
ทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุด ตามแบบท่ีกำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตนิี้ 
  การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
  (๑) ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย ให้ผู้ยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง
นำสำเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหายมาแสดงต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
  (๒) ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระท่ีสำคัญ ให้ผู้ยื่นขอรับใบ
แทนหนังสือรับรองการแจ้งนำใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
  ข้อ ๔๓ เมื่อผู้แจ้งประสงค์จะเลิกกิจการหรือโอนการดำเนินกิจการให้แก่บุคคลอ่ืนให้แจ้ง
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบด้วย 
  ข้อ ๔๔ ในกรณีที่ผู้ดำเนินกิจการใดดำเนินกิจการตามที่ระบุไว้ในเทศบัญญัตินี้โดยมิได้
แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเคยได้รับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เพราะเหตุ
ที่ฝ่าฝืนดำเนินกิจการโดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาแล้วครั้งหนึ่ง ยังฝ่าฝืนดำเนินกิจการโดยมิได้
แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นต่อไป ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดดำเนินกิจการไว้จนกว่าจะ
ไดด้ำเนินการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ถ้ายังฝ่าฝืนอีกให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งห้ามการดำเนิน
กิจการนั้นไว้ตามเวลาที่กำหนดซึ่งต้องไม่เกินสองปีก็ได้ 

หมวดที ๕ 
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 

 
  ข้อ ๔๕  ให้ผู ้ได้รับใบอนุญาต หรือผู้แจ้งมีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่
กำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ ในวันที่มารับใบอนุญาตสำหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกและ
ก่อนใบอนุญาตสิ ้นอายุสำหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต หรือในวันที่มาแจ้งและก่อนวัน
ครบรอบปีของทุกปีตลอดเวลาที่ยังดำเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กำหนด ให้
ชำระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจำนวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระ เว้นแต่ผู้แจ้งจะได้บอกเลิกการ
ดำเนินกิจการนั้นก่อนถึงกำหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
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ผนวก 2 - ๑ 
 

 

 

 

 

แบบคำขอรับใบอนุญาต/ต�ออายุใบอนุญาต 

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

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

   ๑. ข�าพเจ�า.................................................................... อายุ...............ป� สัญชาติ.................................... 
โดย....................................................................................................................................ผู�มีอานาจลงนามแทน 
นิติบุคคลปรากฏตาม........................................................................................................................................................... 
ท่ีอยู,เลขท่ี...........................หมู,ท่ี...............ตรอก/ซอย.......................................ถนน.......................................................... 
แขวง/ตาบล......................................เขต/อำเภอ........................................จังหวัด............................................................. 
หมายเลขโทรศัพท3...............................................................ผู�ขออนุญาต 

  ๒. พร�อมคำขอนี้ข�าพเจ�าได�แนบเอกสารหลักฐานต,าง ๆ มาด�วยแล�ว ดังนี้ 
   � บัตรประจำตัวประชาชน  
   � สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง ได�แก,................................................................. 
............................................................................................................................................................................................ 
             � หนังสือให�ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต,อส,งแวดล�อม (กรณีท่ีกฎหมายกำหนด) 
   � หลักฐานการรับฟ@งความคิดเห็นจากผู�มีส,วนได�เสีย (กรณีท่ีกฎหมายกำหนด) 
   � ใบมอบอำนาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอำนาจ) 
   � สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปAนนิติบุคคล (กรณีท่ีเปAนนิติบุคคล) 
   � หลักฐานท่ีแสดงการเปAนผู�มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรณีท่ีเปAนนิติบุคคล) 
   � เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ ตามข�อบัญญัติท�องถ่ิน  คือ 
    ๑)....................................................................... 
    ๒)....................................................................... 
    ๓)....................................................................... 
    ๔)....................................................................... 

ขอรับรองว,าข�อความในคำขอนี้เปAนความจริงทุกประการ 
 
 
         (ลงชื่อ) .............................................. ผู�ขออนุญาต 
                         (...............................................) 

 

 

 
คำขอเลขท่ี............./............... 

(เจ�าหน�าท่ีกรอก) 



ผนวก 2 - ๒ 
 

ส�วนของเจ�าหน�าท่ี 

ใบรับคำขอรับใบอนุญาต/ต�ออายุใบอนุญาต 

 

เลขท่ี............................ได�รับเรื่องเม่ือวันท่ี..............เดือน.............................. พ.ศ. .......... 

ตรวจสอบแล�ว เอกสารหลักฐาน � ครบ  
    � ไม,ครบ คือ  
    ๑)....................................................................... 
    ๒)....................................................................... 
    ๓)....................................................................... 
    ๔)....................................................................... 

 
          (ลงชื่อ) ................................................  
                          (...............................................) 
                  ตำแหน,ง ........................................................................... 

 

 
ส�วนของผู�ขอรับใบอนุญาต 

ใบรับคำขอรับใบอนุญาต/ต�ออายุใบอนุญาต 

 

เลขท่ี............................ได�รับเรื่องเม่ือวันท่ี..............เดือน.............................. พ.ศ. .......... 

ตรวจสอบแล�ว เอกสารหลักฐาน � ครบ  
    � ไม,ครบ คือ  
    ๑)....................................................................... 
    ๒)....................................................................... 
    ๓)....................................................................... 
    ๔)....................................................................... 

ดังนั้น กรุณานาเอกสารหลักฐานท่ียังไม!ครบท้ังหมดมาย!นต!อเจ�าพนักงานท�องถ!นภายใน..........วันนับต้ังแต! 
วันนี้เป+นต�นไป 

 

          (ลงชื่อ) ................................................  
                          (...............................................) 
                  ตำแหน,ง ........................................................................... 



ผนวก ๓ - ๑ 

 

 
 
ท่ี ..........................            สำนักงาน…………………………………. 
              ……………………………………………….. 

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

เรื่อง  คำแนะนำให�แก�ไขปรับปรุงสภาพของสถานท่ีประกอบกิจการ 

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

อ�างถึง  ใบรับคำขออนุญาต/ต*ออายุใบอนุญาต เลขท่ี.............ลงวันท่ี..........เดือน.........................พ.ศ. .... 

ตามท่ีท*านได�ยื่นคำขอรับใบอนุญาต/ต*ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ.................................
และราชการส*วนท�องถ่ินได�ออกใบรับคำขออนุญาต/ต*ออายุใบอนุญาตไว�ตามท่ีอ�างถึง นั้น เนื่องจากเจ�าพนักงาน
ได�ตรวจสภาพด�านสุขลักษณะของสถานท่ี เครื่องมือหรืออุปกรณ1 ระบบกำจัดหรือบำบัดของเสียและอ่ืน ๆ ของ
สถานท่ีประกอบกิจการของท*านแล�วพบว*ายังไม*ถูกต�อง ครบถ�วน ตามท่ีกาหนดไว�ในข�อบัญญัติท�องถ่ิน 

๑. ................................................................................................................................ 
๒. ................................................................................................................................ 
๓. ................................................................................................................................  
๔. ................................................................................................................................ 

ฉะนั้น จึงขอให�ท*านแก�ไขให�ถูกต�องและสมบูรณ1เพ่ือเจ�าพนักงานท�องถ่ินจะได�ดาเนินการ
พิจารณาการอนุญาตต*อไป 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

           (ลงชื่อ) 
(                                   ) 

         ตำแหน*ง 
เจ�าพนักงานท�องถ่ิน 

 
 
 
………………………………………… 
โทร.  ……………………………….. 
โทรสาร  …………………………… 
 



ผนวก ๔ - ๑ 

 

                   บันทึกข	อความ บันทึกข	อความ 
ส�วนราชการ   

ท่ี                                                  วันท่ี  วัน  เดือน  ป
                

เร่ือง  รายงานผลการตรวจสภาพของสถานท่ีประกอบกิจการเพ่ือประกอบการพิจารณาการอนุญาต   

เรียน  เจ"าพนักงานท"องถ่ิน 

ตามท่ีราชการส%วนท"องถ่ินได"รับคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ.....................................
และได"ออกใบรับคำขออนุญาต เลขท่ี...................ลงวันท่ี.........เดือน...................พ.ศ. .......... นั้น 

จากการตรวจสภาพด"านสุขลักษณะของสถานท่ี เครื่องมือหรืออุปกรณ0 ระบบกาจัดหรือบำบัด
ของเสียและอ่ืน ๆ ของสถานท่ีประกอบกิจการดังกล%าวแล"วพบว%า 

 �  ครบถ"วนถูกต"องตามท่ีกำหนดไว"ในข"อบัญญัติท"องถ่ิน 
 �  ไม%ครบ ดังนี้ 

  ๑. ....................................................................... 
  ๒. ....................................................................... 
  ๓. ....................................................................... 
  ๔. ....................................................................... 

  ฉะนั้น จึงมีความเห็นว�า � สมควรอนุญาต 

     � สมควรอนุญาตโดยมีเง่ือนไข ดังนี้ 

         ๑. ....................................................................... 
         ๒. ....................................................................... 
         ๓. ....................................................................... 
         ๔. ....................................................................... 

    � ไม�สมควรอนุญาต 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

         (ลงชื่อ) .............................................. ผู-ขออนุญาต 
     (...............................................) 

                                                      ตำแหน%ง .............................................. 
    เจ"าพนักงานสาธารณสุข/ผู"ซ่ึงได"รับแต%งต้ังจากเจ"าพนักงานท"องถ่ิน 



ผนวก ๕ - ๑ 

 

 
 
ท่ี ..........................            สำนักงาน…………………………………. 
              ……………………………………………….. 

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

เรื่อง  แจ�งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ................................................................................... 

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

อ�างถึง  ใบรับคำขออนุญาต เลขท่ี.............ลงวันท่ี..........เดือน.........................พ.ศ. .... 

สิ่งท่ีส(งมาด�วย  ๑. ............................................................................................................................... 
         ๒. ................................................................................................................................ 

ตามท่ีท(านได�ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ.............................................................
และราชการส(วนท�องถ่ินได�ออกใบรับคำขออนุญาตไว�ตามท่ีอ�างถึง นั้น  

เนื่องจากมีเหตุจำเป0นท่ีเจ�าพนักงานท�องถ่ินไม(สามารถออกใบอนุญาตหรือยังไม(สามารถมี
คำสั่งไม(อนุญาตได�ภายในเวลา ๓๐ วันนับแต(วันท่ีได�รับคำขอดังกล(าว ดังนี้ 

๑. ................................................................................................................................ 
๒. ................................................................................................................................ 
๓. ................................................................................................................................  
๔. ................................................................................................................................ 

ด ังนั้น จ ึงขอแจ�งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตออกไปเป0นเวลา ๑๕ วันนับแต(วัน                        
ท่ี......................และต�องขออภัย มา ณ โอกาสนี้ด�วย 

     ขอแสดงความนับถือ 
 
 

           (ลงชื่อ) 
(                                   ) 

         ตำแหน(ง 
เจ�าพนักงานท�องถ่ิน 

 
 
 
………………………………………… 
โทร.  ……………………………….. 
โทรสาร  …………………………… 
 



ผนวก ๖ - ๑ 

 

 
 
ท่ี ..........................            สำนักงาน…………………………………. 
              ……………………………………………….. 

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

เรื่อง  แจ�งการอนุญาตประกอบกิจการ.................................................................................................................. 

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

อ�างถึง  ใบรับคำขออนุญาต เลขท่ี.............ลงวันท่ี..........เดือน.........................พ.ศ. .... 

ตามท่ีท(านได�ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ.............................................................
และราชการส(วนท�องถ่ินได�ออกใบรับคำขออนุญาตไว�ตามท่ีอ�างถึง นั้น  

บัดนี้เจ�าพนักงานท�องถ่ินได�พิจารณาออกใบอนุญาตให�แก(ท(านเรียบร�อยแล�ว จึงขอให�ท(าน          
มาติดต(อขอรับใบอนุญาต ณ สำนักงาน........................................................ พร�อมชำระค(าธรรมเนียม
ใบอนุญาตเป/นเงิน............................บาท (.........................................................................) ภายใน ๑๕ วัน         
นับแต(วันได�รับหนังสือนี้ 

ท้ังนี้ หากท(านไม(สามารถมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาดังกล(าว กรุณาแจ�งให�เจ�าพนักงาน
ท�องถ่ินทราบด�วย 

     ขอแสดงความนับถือ 
 
 

           (ลงชื่อ) 
(                                   ) 

         ตำแหน(ง 
เจ�าพนักงานท�องถ่ิน 

 
 
 
………………………………………… 
โทร.  ……………………………….. 
โทรสาร  …………………………… 
 



ผนวก ๗ - ๑ 

 

 
 
 

 
 

ใบอนุญาต 

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

เล�มท่ี..........เลขท่ี............./................ 

 (๑) เจ�าพนักงานท�องถ่ินอนุญาตให�......................................................................สัญชาติ.......................
อยู�บ�านเลขท่ี..............หมู�ท่ี........ตำบล.............................อำเภอ.........................จังหวัด......................................
หมายเลขโทรศัพท............................................ 
 ชื่อสถานประกอบกิจการ..........................................................ประเภท..............................................
ต้ังอยู�เลขท่ี..............หมู�ท่ี........ตำบล.............................อำเภอ..........................จังหวัด........................................
หมายเลขโทรศัพท............................................ 
 อัตราค�าธรรมเนียมป5ละ.....................บาท (...............................................................) ตามใบ          
เสร็จรับเงินเล�มท่ี...........เลขท่ี.................ลงวันท่ี............................................ 

 (๒) ผู�รับใบอนุญาตต�องปฏิบัติให�ถูกต�อง ครบถ�วน ตามหลักเกณฑ. วิธีการ และเงื ่อนไขท่ีกำหนดใน
ข�อบัญญัติท�องถ่ิน 

 (๓) หากปรากฏในภายหลังว�าการประกอบกิจการท่ีได�รับอนุญาตนเป>นการขัดต�อกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง
โดยมิอาจแก�ไขได� เจ�าพนักงานท�องถ่ินอาจพิจารณาให�เพิกถอนการอนุญาตนี้ได� 

 (๔) ผู�รับใบอนุญาตต�องปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังต�อไปนี้อีกด�วย คือ 

 ๔.๑) ............................................................................................................................................... 

 ๔.๒) ............................................................................................................................................... 

 (๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให�เม่ือวันท่ี............เดือน..................................พ.ศ. ............ 

  (๖) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันท่ี.............เดือน..................................พ.ศ. .............  
 
 

               (ลงชื่อ) 
  (                                   ) 

             ตำแหน�ง 
เจ�าพนักงานท�องถ่ิน 

 
คำเตือน  (๑) ผู�รับใบอนุญาตต�องแสดงใบอนุญาตนี้ไว�โดยเป-ดเผยและเห็นได�ง�าย ณ สถานท่ีประกอบกิจการ  
ตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ หากฝ1าฝ2นมีโทษปรับไม�เกินสองพันห�าร�อยบาท 
            (๒) หากประสงค7จะประกอบกิจการในป8ต�อไปต�องยื่นคำขอต�ออายุใบอนุญาตก�อนวันท่ีใบอนุญาต 
สิ้นอายุพร�อมเสียค�าธรรมเนียมใบอนุญาต      

(มีต�อด�านหลัง)   



 ผนวก ๗ - ๒

 
รายการต�ออายุใบอนุญาตและเสียค�าธรรมเนียม 

 
วัน/เดือน/ป8 วัน/เดือน/ป8 ใบเสร็จรับเงิน 

(ลงชื่อ) 
เจ�าพนักงานท�องถ่ิน 

ท่ีออกใน ท่ีสิ้นอายุใบ 
เล�มท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป8 

อนุญาต อนุญาต 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 



ผนวก ๘ - ๑ 

 

 
 
ท่ี ..........................            สำนักงาน…………………………………. 
              ……………………………………………….. 

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

เรื่อง  คำสั่งไม�อนุญาต/ให ต�ออายุใบอนุญาตให ประกอบกิจการ 

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

อ างถึง  ใบรับคำขออนุญาต/ต�ออายุใบอนุญาต  เลขท่ี.............ลงวันท่ี..........เดือน.........................พ.ศ. .... 

ตามท่ีท�านได ยื่นคำขอรับใบอนุญาต/ต�ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ...................................
และเจ าพนักงานได มีหนังสือแจ งคำแนะนำให ท�านแก ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการให ถูกต อง
ครบถ วน ตามท่ีกำหนดไว ในข อบัญญัติท องถ่ินภายในเวลาท่ีกำหนด ตามท่ีอ างถึงนั้น  

จากการตรวจสอบปรากฏว�าท�านไม�สามารถแก ไขปรับปรุงสถาพของสภานประกอบกิจการ         
ให ถูกต อง ครบถ วน ตามท่ีกำหนดในข อบัญญัติท องถ่ิน ดังนี้ 

๑. ................................................................................................................................ 
๒. ................................................................................................................................ 
๓. ................................................................................................................................  

ดังนั ้น อาศัยอำนาจตามมาตรา ๕๖ วรรคสอง แห�งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข           
พ.ศ.๒๕๓๕ เจ าพนักงานท องถิ่นจึงมีคำสั่งไม�ออกใบอนุญาต/ไม�ต�ออายใบอนุญาตให ท�านประกอบกิจการ             
ตามท่ีได ยื่นคำขอไว  

อนึ่ง หากท�านไม�พอใจคำสั่งนี้ ท�านมีสิทธิอุทธรณ8ต�อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ8ได ภายใน
สามสิบวันนับแต�วันทราบคำสั่งนี้ 

ท้ังนี้ การอุทธรณ8ไม�เป9นเหตุทุเลาการบังคับตามคำสั่ง เว นแต�คณะกรรมการพิจารณาอุทรณ8จะ
เห็นสมควรให มีการทุเลาการบังคับตามคำสั่งนั้นไว ชั่วคราว 

     ขอแสดงความนับถือ 
 
 

           (ลงชื่อ) 
(                                   ) 

         ตำแหน�ง 
เจ าพนักงานท องถ่ิน 

 
………………………………………… 
โทร.  ……………………………….. 
โทรสาร  …………………………… 



ผนวก ๙ - ๑ 
 

 
 
 
 

แบบคำขอใบแทนใบอนุญาต 

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

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

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

 ๑. ข�าพเจ�า...................................................................... อายุ...............ป� สัญชาติ..................................

โดย.....................................................................................................................ผู�มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล

ปรากฏตาม...........................................................................................................................................................

ท่ีอยู)เลขท่ี...........................หมู)ท่ี...............ตรอก/ซอย.......................................ถนน...........................................

แขวง/ตาบล......................................เขต/อำเภอ........................................จังหวัด...............................................

หมายเลขโทรศัพท1...............................................................ผู�ขอใบแทนใบอนุญาต 

 ๒. พร�อมคำขอนี้ข�าพเจ�าได�แนบเอกสารหลักฐานต)าง ๆ มาด�วยแล�ว ดังนี้ 

 ๒.๑ กรณีใบอนุญาตสูญหาย  

  � บัตรประจำตัวประชาชน 

     � สำเนาบันทึกการแจ�งความต)อพนักงานเจ�าหน�าท่ีแห)งท�องท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหาย 

  ๒.๒ กรณีใบถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระท่ีสำคัญ 

     � บัตรประจำตัวประชาชน 

    � ใบอนุญาตเดิมเท)าท่ีเหลืออยู) 

ขอรับรองว)าข�อความในคำขอนี้เป<นความจริงทุกประการ  

 
 
 

               (ลงชื่อ)......................................................ผู�ขอใบแทนใบอนุญาต 
   (......................................................) 

 
 
 
 
 



 ผนวก ๙ - ๒

 
ส�วนของเจ�าหน�าท่ี 

ใบรับคำขอใบแทนใบอนุญาต 

 

เลขท่ี............................ได�รับเรื่องเม่ือวันท่ี..............เดือน.............................. พ.ศ. .......... 

ตรวจสอบแล�ว เอกสารหลักฐาน � ครบ  
    � ไม)ครบ คือ  
    ๑)....................................................................... 
    ๒)....................................................................... 
    ๓)....................................................................... 
    ๔)....................................................................... 

 
          (ลงชื่อ) ................................................  
                  (...............................................) 
    ตำแหน)ง ........................................................................... 

 
 

ส�วนของผู�ขอใบแทนใบอนุญาต 

ใบรับคำขอใบแทนใบอนุญาต 

 

เลขท่ี............................ได�รับเรื่องเม่ือวันท่ี..............เดือน.............................. พ.ศ. .......... 

ตรวจสอบแล�ว เอกสารหลักฐาน � ครบ  
    � ไม)ครบ คือ  
    ๑)....................................................................... 
    ๒)....................................................................... 
    ๓)....................................................................... 
    ๔)....................................................................... 

ดังนั้น กรุณานาเอกสารหลักฐานท่ียังไม.ครบท้ังหมดมาย.นต.อเจ�าพนักงานท�องถ่ินภายใน..........วันนับต้ังแต. 
วันนี้เป2นต�นไป 

 

          (ลงชื่อ) ................................................  
                  (...............................................) 
    ตำแหน)ง ........................................................................... 

 



ผนวก ๑๐ - ๑ 

 

 
 
 

 
 

ใบแทนใบอนุญาต 

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

เล�มท่ี..........เลขท่ี............./................ 

 (๑) เจ�าพนักงานท�องถ่ินออกใบแทนใบอนุญาตให�..................................................สัญชาติ.......................
อยู�บ�านเลขท่ี..............หมู�ท่ี........ตำบล.............................อำเภอ.........................จังหวัด......................................
หมายเลขโทรศัพท/........................................... 
ชื่อสถานประกอบกิจการ..........................................................ประเภท..............................................ต้ังอยู�เลขท่ี
..............หมู�ที่........ตำบล.............................อำเภอ..........................จังหวัด.............................................
หมายเลขโทรศัพท/........................................... 
แทนใบอนุญาตฉบับเดิมท่ีสูญหาย หรือถูกทำลาย/ชำรุดในสาระท่ีสำคัญ  เล�มท่ี..............เลขท่ี.........../...............
ซ่ึงออกให�เม่ือวันท่ี......... เดือน...................พ.ศ. .........และจะสิ้นอายุในวันท่ี......... เดือน...................พ.ศ. .........  

 (๒) ผู�รับใบแทนใบอนุญาตต�องปฏิบัติให�ถูกต�อง ครบถ�วน ตามหลักเกณฑ/ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกำหนด
ในข�อบัญญัติท�องถ่ิน 

 (๓) ใบแทนใบอนุญาตฉบับนี้ออกให�เม่ือวันท่ี......... เดือน...................พ.ศ. ......... 

 (๔) ใบแทนใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุตามใบอนุญาตฉบับเดิม คือ วันท่ี......... เดือน...................พ.ศ. ......... 

  
 

               (ลงชื่อ) 
  (                                   ) 

             ตำแหน�ง 
เจ�าพนักงานท�องถ่ิน 

 
 
 
 
 
 
คำเตือน  (๑) ผู�รับใบแทนใบอนุญาตต�องแสดงใบอนุญาตนี้ไว�โดยเป-ดเผยและเห็นได�ง�าย ณ สถานท่ีประกอบ  
กิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ หากฝ1าฝ2นมีโทษปรับไม�เกินสองพันห�าร�อยบาท 
            (๒) หากประสงค7จะประกอบกิจการในป8ต�อไปต�องยื่นคำขอต�ออายุใบอนุญาตก�อนวันท่ีใบอนุญาต 
สิ้นอายุพร�อมเสียค�าธรรมเนียมใบอนุญาต      

(มีต�อด�านหลัง)   
 



 ผนวก ๑๐ - ๒

 
รายการต�ออายุใบอนุญาตและเสียค�าธรรมเนียม 

 
วัน/เดือน/ป8 วัน/เดือน/ป8 ใบเสร็จรับเงิน 

(ลงชื่อ) 
เจ�าพนักงานท�องถ่ิน 

ท่ีออกใน ท่ีสิ้นอายุใบ 
เล�มท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป8 

อนุญาต อนุญาต 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 



ผนวก ๑๑ - ๑ 
 

 

 

 

 

แบบคำขอแจ	ง 

จัดตั้งสถานท�จำหน�ายอาหาร/สถานท่ีสะสมอาหาร 

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

   ๑. ข�าพเจ�า.................................................................... อายุ...............ป� สัญชาติ.................................... 
โดย.........................................................................................................................ผู�มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคลปรากฏ
ตาม.......................................................................................................................................ท่ีอยู*เลขท่ี...........................
หมู*ท ี่...............ตรอก/ซอย.......................................ถนน...........................................แขวง/ตาบล.................................
เขต/อำเภอ........................................จังหวดั............................หมายเลขโทรศัพท1..........................................ผู�ขออนุญาต 

  ๒. ชื่อสถานประกอบกิจการ........................................................... ประเภท.......................................... 
มีพื้นท่ี................ ตารางเมตร ตั้งอยู*เลขที่ หมู*ท ี่............... ตำบล.................................อำเภอ........................................
จังหวัด............................หมายเลขโทรศัพท1.......................................... 

  ๒. พร�อมคำขอนี้ข�าพเจ�าได�แนบเอกสารหลักฐานต*าง ๆ มาด�วยแล�ว ดังนี้ 
   � บัตรประจำตัวประชาชน  
   � สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง ได�แก*................................................................. 
............................................................................................................................................................................................ 
   � ใบมอบอำนาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอำนาจ) 
   � สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป=นนิติบุคคล (กรณีท่ีเป=นนิติบุคคล) 
   � หลักฐานท่ีแสดงการเป=นผู�มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรณีท่ีเป=นนิติบุคคล) 
   � เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ ตามข�อบัญญัติท�องถ่ิน  คือ 
    ๑)....................................................................... 
    ๒)....................................................................... 
    ๓)....................................................................... 
    ๔)....................................................................... 

ขอรับรองว*าข�อความในคำขอนี้เป=นความจริงทุกประการ 
 
 
         (ลงชื่อ) .............................................. ผู�ขออนุญาต 
                         (...............................................) 

 

 

 
คำขอเลขท่ี............./............... 

(เจ�าหน�าท่ีกรอก) 



ผนวก ๑๑ - ๒ 
 

ส�วนของเจ	าหน	าท่ี 

ใบรับแจ	ง 
 

ชื่อสถานประกอบกิจการ........................................................... ประเภท........................................................................... 
มีพื้นท่ี................ ตารางเมตร ตั้งอยู*เลขที่ หมู*ท ี่............... ตำบล.................................อำเภอ........................................
จังหวัด............................หมายเลขโทรศัพท1.......................................... เลขท่ี..............................................ได�รับเรื่องเม่ือ 
วันท่ี................... เดือน............................................... พ.ศ. ................. 
ตรวจสอบแล�ว เอกสารหลักฐาน � ครบ  
    � ไม*ครบ ได�แก* ....................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................  
 
          (ลงชื่อ) ................................................  
                          (...............................................) 
                  ตำแหน*ง ........................................................................... 
          เจ�าพนักงานท�องถ่ิน 

 

 
ส�วนของผู	แจ	ง 

ใบรับแจ	ง 
 

ชื่อสถานประกอบกิจการ........................................................... ประเภท........................................................................... 
มีพื้นท่ี................ ตารางเมตร ตั้งอยู*เลขที่ หมู*ท ี่............... ตำบล.................................อำเภอ........................................
จังหวัด............................หมายเลขโทรศัพท1.......................................... เลขท่ี..............................................ได�รับเรื่องเม่ือ 
วันท่ี................... เดือน............................................... พ.ศ. ................. 
ตรวจสอบแล�ว เอกสารหลักฐาน � ครบ  
    � ไม*ครบ ได�แก* ....................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................  
 

          (ลงชื่อ) ................................................  
                          (...............................................) 
                  ตำแหน*ง ........................................................................... 

          เจ�าพนักงานท�องถ่ิน 



ผนวก ๑๒ - ๑ 

 

 
 
 

 
 

หนังสือรับรองการแจ�ง 

จัดตั้งสถานที่จำหน�ายอาหาร/สถานที่สะสมอาหาร 

เล�มท่ี..........เลขท่ี............./................ 

 (๑) เจ�าพนักงานท�องถ่ินออกหนังสือรับรองการแจ�งให�......................................................................
สัญชาติ.......................อยู�บ�านเลขท่ี..............หมู�ท่ี........ตำบล.............................อำเภอ...............................
จังหวัด......................................หมายเลขโทรศัพท/........................................... 
 ชื่อสถานประกอบกิจการ.......................................................ประเภท........................................................
มีพื้นที่.................. ตารางเมตร ต้ังอยู�เลขท่ี..............หมู�ที่........ตำบล.............................อำเภอ..........................
จังหวัด........................................หมายเลขโทรศัพท/........................................... 
 เสียค�าธรรมเนียมป5ละ.....................บาท (...............................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน
เล�มท่ี...........เลขท่ี.................ลงวันท่ี............................................ 

 (๒) ผู�รับหนังสือรับรองการแจ�งต�องปฏิบัติตามหลักเกณฑ/ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกำหนดในข�อบัญญัติ
ท�องถ่ิน 

 (๓) ผู�รับหนังสือรับรองการแจ�งต�องปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังต�อไปนี้อีกด�วย คือ 

 ๓.๑) ............................................................................................................................................... 

 ๓.๒) ............................................................................................................................................... 

 ๓.๓) ............................................................................................................................................... 

 (๕) หนังสือรับรองการแจ�งฉบับนี้ออกให�เม่ือวันท่ี............เดือน..................................พ.ศ. ............ 
 
 

               (ลงชื่อ) 
  (                                   ) 

             ตำแหน�ง 
เจ�าพนักงานท�องถ่ิน 

 
คำเตือน  (๑) ผู �ร ับหนังสือรับการแจ�งต�องแสดงหนังสือรับรองการแจ�งนี้ไว�โดยเป(ดเผยและเห็นได�ง �าย                       
ณ สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ หากฝ-าฝ.นมีโทษปรับไม�เกิน ๒,๕๐๐ บาท 
             (๒) ผู�รับหนังสือรับรองการแจ�งต�องเสียค�าธรรมเนียมต�อราชการส�วนท�องถิ่นทุกป8ตามกำหนดเวลา
หากฝ-าฝ.นจะต�องเสียค�าปรับเพ่ิมอีกร�อยละ ๒๐ ของค�าธรรมเนียมท่ีค�างชำระ      

(มีต�อด�านหลัง)   
 
 



 ผนวก ๑๒ - ๒

(ด�านหลัง) 
 

รายการเสียค�าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ�ง 

 
วัน/เดือน/ป8 ใบเสร็จรับเงิน 

(ลงชื่อ) 
เจ�าพนักงานท�องถ่ิน 

ท่ีชำระค�าธรรมเนียม 
เล�มท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป8 

 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



ผนวก ๑๓ - ๑ 
 

 

 

 

 

แบบคำขอใบแทนหนังสือรับรองการแจ�ง 

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

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

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

 ๑. ข�าพเจ�า...................................................................... อายุ...............ป� สัญชาติ..................................

โดย.....................................................................................................................ผู�มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล

ปรากฏตาม...........................................................................................................................................................

ท่ีอยู)เลขท่ี...........................หมู)ท่ี...............ตรอก/ซอย.......................................ถนน...........................................

แขวง/ตาบล......................................เขต/อำเภอ........................................จังหวัด...............................................

หมายเลขโทรศัพท1...............................................................ผู�ขอใบแทนหนังสือรับรองการแจ�ง 

 ๒. พร�อมคำขอนี้ข�าพเจ�าได�แนบเอกสารหลักฐานต)าง ๆ มาด�วยแล�ว ดังนี้ 

 ๒.๑ กรณีหนังสือรับรองการแจ�งสูญหาย  

  � บัตรประจำตัวประชาชน 

     � สำเนาบันทึกการแจ�งความต)อพนักงานเจ�าหน�าท่ีแห)งท�องท่ีท่ีหนังสือรับรองการแจ�งสูญหาย 

  ๒.๒ กรณีใบถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระท่ีสำคัญ 

     � บัตรประจำตัวประชาชน 

    � หนังสือรับรองการแจ�งเดิมเท)าท่ีเหลืออยู) 

ขอรับรองว)าข�อความในคำขอนี้เป<นความจริงทุกประการ  

 
 
 

            (ลงชื่อ)......................................................ผู�ขอใบแทนหนังสือรับรองการแจ�ง
                  (......................................................) 

 
 

 

 

 



 ผนวก ๑๓ - ๒

 

ส�วนของเจ�าหน�าท่ี 

ใบรับคำขอใบแทนรับหนังสือรับรองการแจ�ง 

 

เลขท่ี............................ได�รับเรื่องเม่ือวันท่ี..............เดือน.............................. พ.ศ. .......... 

ตรวจสอบแล�ว เอกสารหลักฐาน � ครบ  
    � ไม)ครบ คือ  
    ๑)....................................................................... 
    ๒)....................................................................... 
    ๓)....................................................................... 
    ๔)....................................................................... 

 
          (ลงชื่อ) ................................................  
                  (...............................................) 
    ตำแหน)ง ........................................................................... 

 
 

ส�วนของผู�ขอใบแทนหนังสือรับรองการแจ�ง 

ใบรับคำขอรับหนังสือรับรองการแจ�ง 

 

เลขท่ี............................ได�รับเรื่องเม่ือวันท่ี..............เดือน.............................. พ.ศ. .......... 

ตรวจสอบแล�ว เอกสารหลักฐาน � ครบ  
    � ไม)ครบ คือ  
    ๑)....................................................................... 
    ๒)....................................................................... 
    ๓)....................................................................... 
    ๔)....................................................................... 

ดังนั้น กรุณานาเอกสารหลักฐานท่ียังไม,ครบท้ังหมดมาย,นต,อเจ�าพนักงานท�องถ่ินภายใน..........วันนับต้ังแต, 
วันนี้เป1นต�นไป 

 

          (ลงชื่อ) ................................................  
                  (...............................................) 
    ตำแหน)ง ........................................................................... 

 



ผนวก ๑๔ - ๑ 

 

 
 
 

 
 

ใบแทนหนังสือรับรองการแจ�ง 

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

เล�มท่ี..........เลขท่ี............./................ 

 (๑) เจ�าพนักงานท�องถ่ินออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ�งให�.........................................................
สัญชาติ.......................อยู�บ�านเลขท่ี..............หมู�ท่ี........ตำบล.............................อำเภอ...............................
จังหวัด......................................หมายเลขโทรศัพท/........................................... 
 ชื่อสถานประกอบกิจการ..........................................................ประเภท..............................................
ต้ังอยู�เลขท่ี..............หมู�ท่ี........ตำบล.............................อำเภอ...........................จังหวัด.......................................
หมายเลขโทรศัพท/........................................... 
 แทนหนังสือรับรองการแจ�งฉบับเดิมที่สูญหาย หรือถูกทำลาย/ชำรุดในสาระที่สำคัญ  เล�มที่..............
เลขที่.........../...............ซึ่งออกให�เมื่อวันที่......... เดือน...................พ.ศ. .........และจะสิ้นอายุในวันที่.........  
เดือน...................พ.ศ. .........  

 (๒) ผู�รับใบแทนหนังสือรับรองการแจ�งต�องปฏิบัติให�ถูกต�อง ครบถ�วน ตามหลักเกณฑ/ วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีกำหนดในข�อบัญญัติท�องถ่ิน 

 (๓) ใบแทนหนังสือรับรองการแจ�งฉบับนี้ออกให�เม่ือวันท่ี......... เดือน...................พ.ศ. ......... 

 (๔) ใบแทนหนังสือรับรองการแจ�งฉบับนี้ถือเสมือนหนังสือรับรองการแจ�งฉบับเดิมที ่ออกให�เม่ือ         
วันท่ี......... เดือน...................พ.ศ. ......... 

  
 

               (ลงชื่อ) 
  (                                   ) 

             ตำแหน�ง 
เจ�าพนักงานท�องถ่ิน 

 

 

 

คำเตือน  (๑) ผู�รับใบแทนหนังสือรับรองการแจ�งต�องแสดงหนังสือรับรองการแจ�งนี้ไว�โดยเป+ดเผยและเห็นได�
ง�าย ณ สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ หากฝ/าฝ0นมีโทษปรับไม�เกิน ๒,๕๐๐ บาท 
            (๒) ผู�รับใบแทนหนังสือรับรองการแจ�งต�องเสียค�าธรรมเนียมต�อราชการส�วนท�องถ่ินทุกป:ตาม
กำหนดเวลา หากฝ/าฝ0นจะต�องเสียค�าปรับเพ่ิมอีกร�อยละ ๒๐ ของค�าธรรมเนียมท่ีค�างชำระ  

(มีต�อด�านหลัง)   
 
 



 ผนวก ๑๔- ๒

(ด�านหลัง) 
 

รายการเสียค�าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ�ง 

 

วัน/เดือน/ป: ใบเสร็จรับเงิน 
(ลงชื่อ) 

เจ�าพนักงานท�องถ่ิน 
ท่ีชำระค�าธรรมเนียม 

เล�มท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป: 
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