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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบเทศบญัญัติเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

เร่ือง สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร   
************************** 

 

หลักการ 
 

 ใหมีเทศบัญญัติเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา  วาดวย เรื่องสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่ 
สะสมอาหาร  เพื่อปฏิบัติการควบคุม กํากับดูแล ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
บังคับใชในเขตเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

 

 

เหตุผล 

 
  เพื่อประโยชนในการควบคุมหรือกํากับดูแลสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร      
ที่ไดรับใบอนุญาตหรือไดรับหนังสือรับรองการแจงภายในเขตเทศบาลตําบลไผดําพัฒนาใหเปนไปดวย 
ความเรียบรอย  ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535   ใหกระทําไดโดยการตราเปนเทศบัญญัติ 
จึงจําเปนตองตราเทศบัญญัตนิี้ 

 
 
           



เทศบัญญติัเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 
เร่ือง สถานทีจ่ําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559 

******************************* 
 
 โดยที่เปนการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลไผดําพัฒนาวาดวยสถานที่จําหนายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  60 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 รวมทั้งที่แกไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 ประกอบมาตรา 40 มาตรา 48 มาตรา 50 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 
มาตรา 63 และมาตรา 65 มาตร 72 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 อันเปนพระราชบัญญัติที่
มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับ 32 มาตรา 
33 มาตรา 34 มาตรา 41 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัติให
กระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เทศบาลตําบล                  ไผดําพัฒนา โดยความ
เห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา และผูวาราชการจังหวัดอางทอง                  จึงตราเทศบัญญัติ
ไวดังตอไปนี้  

 ขอ 1  เทศบัญญัตินี้เรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา  เรื่อง สถานท่ีจําหนาย
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559” 

 ขอ 2  เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา ตั้งแตเมื่อไดประกาศไวโดย
เปดเผย ณ สํานักงานเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา แลวเจ็ดวัน 

 ขอ 3  บรรดาเทศบัญญัติ ขอบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวใน
เทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับเทศบัญญัตินี้ ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน 

หมวด 1 
บททั่วไป 

-------------------------- 

 ขอ 4  ในเทศบัญญัตินี้ 

 “เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกเทศมนตรีตําบลไผดําพัฒนา 
 “เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 “ผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถ่ิน” หมายความวา ขาราชการหรือพนักงานทองถ่ิน  ซึ่ง
ไดรับการแต งตั้ งจากเจาพนักงานทอง ถ่ิน เพื่อ ใหปฏิบัติการตามมาตรา  44 แหงพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 “อาหาร” หมายความวา ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต ไดแก 

      (๑) วัตถุทุกชนิดที่คน กิน ดื่ม อม หรือนําเขาสูรางกาย ไมวาดวยวิธีใด ๆ หรือในรูปลักษณะใด ๆ   
แตไมรวมถึง ยา วัตถุออกฤทธ์ิตอจิตและประสาท หรือยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยการนั้นแลวแต
กรณ ี

         (๒) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชหรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร 

สี และเครื่องปรุงแตง กลิ่น รส 
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 “สถานที่จําหนายอาหาร” หมายความวา อาคาร สถานที่หรือบริเวณใดๆ ที่มิใชท่ีหรือทาง
สาธารณะ ที่จัดไวเพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถบริโภคไดทันที ทั้งนี้
ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค ณ ที่นั้น หรือนําไปบริโภคท่ีอื่นก็ตาม 
 “สถานที่สะสมอาหาร” หมายความวา อาคาร สถานที่หรือบริเวณใดๆ ที่มิใชท่ีหรือทางสาธารณะ 
ที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะอ่ืนใดซึ่งผูซื้อตองนําไปทํา
ประกอบหรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง 
 “ตลาด” หมายความวา สถานที่ซึ่งปกติจัดไวใหผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคาประเภท
สัตว เนื้อสัตว ผัก ผลไม หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด ประกอบหรือปรุงแลว หรือของเสียงาย ท้ังนี้ไมวา
จะมีการจําหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไวสําหรับใหผูคาใช
เปนที่ชุมนุมเพื่อจําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจําหรือครั้งคราวหรือตามวันท่ีกําหนด 
 “สิ่งปฏิกูล” หมายความวา อุจจาระหรือปสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่งเปนสิ่ง
โสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 
 “มูลฝอย” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา เศษวัตถุถุงพลาสติก 
ภาชนะที่ใสอาหาร เถา มูลสัตว ซากสัตว หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว  หรือที่อ่ืน และ
หมายความรวมถึงมูลฝอยตดิเชื้อ มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
 “อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน หรือสิ่งท่ีสรางขึ้น
อยางอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

 “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน
สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

หมวด 2 
หลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดต้ัง ใช ดูแลรักษาสถานที่ 

และสุขลักษณะบริเวณที่ใชจําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร 
--------------------------- 

 ขอ 5 ผูขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานที่
สะสมอาหารจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังตอไปนี้ 

   5.1 สถานที่สะสมอาหาร  ตองมีลักษณะตาง ๆ ตามคําแนะนําของเจาพนักงานทองถิ่น เจา
พนักงานสาธารณสุขหรือผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถ่ิน ดังตอไปนี้ 
  (1)  ไมตั้งอยูในบริเวณที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ  
  (2)  พื้นและผนังเพดาน ทําดวยวัตถุคงทนถาวร ทําความสะอาดงาย ไมมีน้ําทวมขัง  

(3)  จัดใหมีระบบระบายน้ําอยางเพียงพอ และถูกตองดวยสุขลักษณะ  

(4)  จัดใหมีแสงสวาง และทางระบายอากาศเพียงพอ และถูกตองดวยสุขลักษณะ  

(5)  จัดใหมีสวมจํานวนเพียงพอ และถูกตองดวยสุขลักษณะ  

(6)  จัดใหมีท่ีรองรับมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลท่ีถูกตองดวยสุขลักษณะและเพียงพอ 

(7)  ถาจะขยายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ประกอบการและทําใหสุขลักษณะของสถานท่ี
เปลี่ยนแปลงไปดวยแลวจะตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 
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(8) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนาํของเจาพนักงานสาธารณสุข และ
คําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน รวมทั้งระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งเทศบาลตาํบลไผดําพัฒนา 

 5.2 สถานที่จําหนายอาหาร 
  (1)  สถานที่และปฏิบัติใหมีลักษณะตามกําหนดไวใน ขอ 5.1 
  (2)  จัดใหมีโตะ เกาอี้ หรือที่นั่งอยางอ่ืนมีสภาพแข็งแรง สะอาด และเปนระเบียบเรียบรอยอยู
เสมอ 
  (3)  ผนังและบริเวณที่ปรุงอาหารตองมีพ้ืนผิวที่ทําความสะอาดงาย 
  (4)  จัดใหมีภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ ที่ใชในการทํา ประกอบ ปรุง เก็บอาหารไวให
เพียงพอ ปลอดภัย และถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐานท่ีเทศบาลตําบลไผดําพัฒนากําหนด 
  (5)  จัดใหมีบริเวณและที่สําหรับทําความสะอาดภาชนะตลอดจนอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ ให
เพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะเพื่อใชในการนั้นโดยเฉพาะ 
  (6)  จัดใหมีที่สําหรับลางมือพรอมอุปกรณจํานวนเพียงพอ 
  (7)  จัดใหมีการปองกันอันตรายตอสุขภาพ รวมทั้งปองกันไมใหเกิดเหตุรําคาญเนื่องจากการ
จําหนาย ทํา ประกอบ ปรงุและเก็บอาหาร 
  (8)  จัดใหมีระบบบําบัดนํ้าเสีย และหรือบอดักไขมันตามคําแนะนําของเจาพนักงาน
สาธารณสุข พนักงานเจาหนาที่ และคําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน 
  (9)  ปฏิบัติการอื่นใด เกี่ยวเนื่องดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 
และคาํสั่งเจาพนกังานทองถ่ิน รวมท้ังระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งของเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 
 ขอ 6  อาคารท่ีใชเปนสถานที่ประกอบการตองมีหลักฐานแสดงวา สามารถใชประกอบการนั้นได
โดยถูกตองตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
 ขอ 7 ผูไดรับใบอนุญาตหรือไดรับหนังสือรับรองการแจงใหจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือ
สถานที่สะสมอาหารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้  
 (1)  รักษาสถานท่ีใหสะอาดอยูเสมอรวมทั้งจัดใหมีการปองกันและกําจัดสัตวและแมลงนําโรค 
 (2)  ตองมีการดูแลรักษาความสะอาดที่รองรับขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลมิใหเปนที่เพาะพันธุ
แมลงและสัตวนําโรคได และตองมีการกําจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลท่ีถูกตองดวยสุขลักษณะ 
 (3)  รักษาสวมใหถูกตองดวยสุขลักษณะอยูเสมอ 
 (4)  จัดสิ่งของเครื่องใช และอุปกรณใหเปนระเบียบเรยีบรอย และรักษาใหสะอาดอยูเสมอ 
 (5)  ถามีสัตวที่จะฆาเปนอาหารตองแยกใหอยูในที่เหมาะสม 
 (6)  ปฏิบัติการอ่ืนใด เก่ียวเนื่องดวยสุขลักษณะตามคําแนะนํา ของเจาพนักงานสาธารณสุข 
พนักงานเจาหนาที่ และคําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน รวมท้ังระเบียบ ขอบังคับและคําสั่งของเทศบาลตําบล 
ไผดําพัฒนา 

หมวด ๓ 
สุขลักษณะสวนบุคคลของผูสัมผัสอาหารและผูใหบริการ 

------------------- 

ขอ ๘ หามมิใหผูรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง  จําหนาย ทํา ประกอบ ปรุง สะสมอาหาร 
เมื่อมีเหตุควรเชื่อวาตนเปนโรคติดตอหรือซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขไดตรวจแลว ปรากฏวาเปนพาหะและ
ไดรับแจงเปนหนังสือวาตนเปนพาหะของโรคติดตอ 
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ขอ ๙ หามมิใหผูรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง จางหรือใชบุคคลที่ปวยหรือมีเหตุ 
อันควรเชื่อวาเปนโรคติดตอ จําหนาย ทํา ประกอบ ปรงุ เก็บอาหารหรือใหการบริการ 

ขอ ๑๐ ผูจําหนายอาหาร ผูปรุงอาหาร และผูใหบริการตองมีสุขลักษณะสวนบุคคล ดังนี้ 
(๑) ขณะเตรียมปรุงอาหารหรือเครื่องด่ืม ตองแตงกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน ผูกผากันเปอน

สวมหมวกหรือตาขายคลุมผม 
(๒) เจาของหรือผูประกอบการและผูสัมผัสอาหารตองผานการอบรมดานสุขาภิบาลอาหาร

จากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานราชการหรือองคกรอื่นๆ ตามหลักสูตรท่ีผานการรับรองจาก 
กรมอนามัย 

(๓) ผูสัมผัสอาหารตองมีสุขอนามัยสวนบุคคลที่ดี ดังนี้ 
ก. ลางมือดวยน้ําและสบูทุกครั้งหลังจากเขาหองน้ําหรือสัมผัสสิ่งสกปรก 
ข. ตัดเล็บใหสั้นและไมทาเล็บ ไมลวง แคะ แกะ เกาหรือสัมผัสอวัยวะตาง ๆ ของรางกายขณะ

เตรียมปรงุและตักอาหาร 
ค. ใชวัสดุอุปกรณชวยในการหยิบจับอาหารสุก ไมใชมือหยิบจากอาหารโดยตรง 
ง. ไมสูบบุหรี่หรือพูดคยุขณะปฏิบัติงาน 
จ. ไมชิมอาหารจากภาชนะที่ใชปรุงโดยตรงและควรแยกชอนชิมออกจากชอนปรุงอาหาร  

การชิมอาหารจะตองไมกอใหเกิดการปนเปอนกับอาหาร 
ฉ. ผูสัมผัสอาหารที่มีบาดแผลที่มือตองปกปดแผลใหมิดชิด หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานที่มีโอกาส

สัมผัสอาหาร 

หมวด 4 
สุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการจําหนาย ทํา ประกอบ ปรงุ เก็บรักษา หรือสะสมอาหาร 

------------------- 
         ขอ  11  ผูไดรับไดรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง จัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารตองปฏิบัติ 
ใหถูกตองตามหลักเกณฑเก่ียวกับสุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการจําหนาย ทํา ประกอบ ปรุง เก็บอาหาร 
ตลอดจนสุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ น้ําใชและของใชอ่ืน ๆ ดังนี้ 

(๑) วาง เก็บอาหารกอนปรุงในที่สะอาดถูกสุขลักษณะ รวมทั้งใหจัดใหมีการปองกันสัตวนําโรคใน
สถานที่นั้น 

(๒) ไมเตรียมปรุงอาหารบนพื้น และบริเวณหนา หรือในหองน้ํา หองสวม และตองเตรียมปรุงอาหาร
บนโตะที่สูงจากพื้นอยางนอย 60 ซม. 

(๓) ใชสารปรุงแตงอาหารที่มีความปลอดภัย มีเครื่องหมายรับรองของทางราชการ เชน เลขสารบบ
อาหาร (อย.) เครื่องหมายรับรองมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.) และมีการตรวจสอบ 
วันหมดอายุ 

(๔) ตองไมใชสารปลอมปน สารที่ไมใชอาหาร หรือสารที่ไมปลอดภัยในการบริโภคมาปรุง ประกอบ
อาหาร 

(๕) อาหารสดตองลางใหสะอาดกอนนํามาปรุง หรือเก็บ การเก็บอาหารประเภทตางๆ ตองแยกเก็บ
เปนสัดสวน อาหารประเภทเนื้อสตัวดิบเก็บในอุณหภูมิที่ต่ํากวา 5 องศาเซลเซียส 

(๖) อาหารที่ปรุงสําเร็จแลว เก็บในภาชนะที่สะอาด มีการปกปด วางสูงจากพื้นอยางนอย 60 ซม. 
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(๗) น้ําแข็งบริโภคตองสะอาด และตองจัดเก็บไวในภาชนะท่ีถูกสุขลักษณะสามารถปองกันสิ่งปนเปอน

ไดมีอุปกรณท่ีมีดามสําหรับคีบหรือตัก และหามนาํอาหารหรือสิ่งอ่ืนใดแชหรือเก็บรวมไวดวยกัน 
(๘) การลางภาชนะ ตองลางดวยน้ํายาลางภาชนะแลวลางดวยนํ้าสะอาด 2 ครั้งหรือลางดวยน้ําไหล

และที่ลางภาชนะตองวางสูงจากพื้นอยางนอย 60 ซม. 
(๙) เขียงและมีด ตองมีสภาพดี แยกใชระหวางเนื้อสัตวสุก เนื้อสัตวดิบ และผัก ผลไม เขียงตองมี

สภาพดี ไมแตกราว ไมเปนรอง สะอาด ไมมีรา ไมมีคราบไขมัน หรือคราบสกปรกฝงแนน เขียงและมีดจะตอง
แยกใชระหวางเนื้อสัตวดิบ เนื้อสัตวสุก ผัก ผลไม โดยไมใชปะปนกัน 

(๑๐) ชอน สอม ตะเกียบ วางต้ังเอาดามขึ้นในภาชนะโปรงสะอาด หรือวางเปนระเบียบในภาชนะโปรง
สะอาดและมีการปกปด เก็บสูงจากพื้นอยางนอย 60 ซม. 

(๑๑) ใชภาชนะหรือวัตถุที่สะอาด ปลอดภัย สําหรับปรุง ใส หรือหออาหารหรือนํ้าแข็ง โดยรักษาให 
สะอาดอยูเสมอ 

(๑๒) ปฏิบัติการอ่ืนใดใหถูกสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือคําสั่ง 
เจาพนักงานทองถิ่น 

หมวด 5 
ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง 

------------------- 

          ขอ 12 ผูใดจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพื้นท่ีใด  ซึ่งมี
พื้นที่เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนกังานทองถ่ินตาม
มาตรา 56 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ถาสถานที่ ดังกลาวมีพื้นที่ ไมเกินสองรอย 
ตารางเมตรตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นเพื่อขอหนังสือรับรองการแจงตามมาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กอนการจัดตั้ง 

 ขอ 13 ความในขอ 12 ไมใชบังคับแกการประกอบกิจการ ดังนี้ 
 (1)  การประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 
 (2)  การขายของในตลาด 
 (3)  การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 

 ขอ 14  ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือ
พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นท่ีเกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตาม
แบบท่ีกําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้ พรอมกับเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้ 
 (1)  แบบคาํขอรับใบอนุญาตหรือแบบขอรับหนังสือรับรองการแจงแลวแตกรณี 
 (2)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 (3)  สําเนาทะเบียนบาน 
 (4)  หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือหางหุนสวนจํากัด กรณนีิติบุคคล 
 (5)  หนังสือมอบอํานาจ พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูมอบ
อํานาจและผูรับมอบอํานาจ กรณีผูขอรับใบอนุญาตไมสามารถย่ืนคําขอไดดวยตนเอง 
 (6)  ใบอนุญาตฉบับเดิม กรณีตออายุใบอนุญาต 
 (7) อื่น ๆ ตามที่เจาพนักงานทองถ่ินเห็นสมควร 
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 ขอ 15  เมื่อเจาพนักงานทองถ่ินไดตรวจสอบความถูกตองและสมบูรณของคําขออนุญาตแลว
ปรากฎวาถูกตองตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดไว ใหออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง
แลวแตกรณี ภายใน 15 วันนับแตวันท่ีไดรับคําขอ  หรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอ
อนุญาตทราบ   ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่
กําหนดไวในเทศบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด และ
แจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผู
ขออนุญาต ก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวัน
ไดรับคําขอ 
  ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถ่ินไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไม
อนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบหาวัน  
แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตจุําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรค
หนึ่งหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี 
  ขอ 16  ผูไดรับใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองการแจง ตองชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทาย
เทศบัญญัตินี้ภายในกําหนด ๑๕ วันนับแตวันที่ผูไดรับใบอนุญาตหรือรับหนังสือรับรองการแจง ไดรับหนังสือ
แจงจากเจาพนักงานทองถิ่น หากมิไดชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะตองชําระคาปรับเพิ่มขึ้น
อีกรอยละ ๒๐ ของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ เวนแตผูไดรับใบอนุญาตหรือผูแจงจะไดบอกเลิกการ
ดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการที่จะตองชําระคาธรรมเนียมดังกลาว    
 การแจงตามวรรคหนึ่ง ใหเจาพนักงานทองถิ่นทําเปนหนังสือแจงใหผูไดรับใบอนุญาตหรือ 
ผูแจงทราบ ในกรณีไมพบตัวหรือไมยอมรับหนังสือ ใหสงหนังสือการแจงหรือคําสั่งโดยทางไปรษณียตอบรับ
หรือปดหนังสือนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูตองรับหนังสือและใหถือวา
ผูนั้นไดรับทราบหนังสือดังกลาวแลว ตั้งแตเวลาท่ีหนังสือไปถึงหรอืวันปดหนังสือแลวแตกรณ ี

ขอ ๑๗  ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงใหใชเฉพาะสถานที่เดียวท่ีระบุไวในใบอนุญาต 
หรือหนังสือรับรองการแจงและตองแสดงไวในที่เปดเผย  เห็นไดชัดและใหใชเฉพาะผูรับใบอนุญาตหรือหนังสือ
รับรองการแจงเทานั้น 

ขอ ๑๘  บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามเทศบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งป นับแตวันท่ีออกใบอนุญาตและให
ใชไดเพียงในเขตอํานาจของเทศบาลตําบลไผดาํพัฒนา 

ขอ ๑๙ การขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ   เมื่อไดยื่นคําขอพรอมกับ
ชําระคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต หาก
มิไดชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะตองชําระคาปรับเพิ่มข้ึนอีกรอยละยี่สิบของจํานวน
คาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแตผูไดรับใบอนุญาตหรือผูแจงจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึง
กําหนดการที่จะตองชําระคาธรรมเนียมดังกลาว 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการและ
เงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ ๕ และขอ ๗ โดยอนุโลม 

ในกรณีที่ผูขอใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา๒ ครั้ง ให
เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูน้ันหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดชําระคาธรรมเนียมและคาปรับ 
จนครบจํานวน 
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ขอ ๒๐ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามเทศบัญญัตินี้ ใหเปนรายไดของเทศบาลตําบล 

ไผดําพัฒนา 
ขอ ๒๑ ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูไดรับใบอนุญาตย่ืนคํา

ขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด ตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขดังตอไปน้ี 

(1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจงความตอ
พนักงานเจาหนาท่ีแหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต 
นําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๒๒ การออกใบแทนหนังสือรับรองการแจงหรือใบอนุญาตใหม ใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการ
ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขดังนี้ 

(๑) การออกใบแทนใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง ใหใชแบบท่ีเทศบาลประกาศกําหนดโดย
ประทับตราสีแดงคําวา “ใบแทน” กํากับไวดวย และใหมีวัน เดือน ป ที่ออกใบแทนพรอมท้ังลงลายมือชื่อเจา
พนักงานทองถ่ินหรือผูไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

(๒) บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง ระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกทําลาย 
หรือชํารุด ในสาระสําคัญของหนังสือรับรองการแจงหรือใบอนุญาตเดิมและเลมที่ เลขที่ ป พ.ศ. ของหนังสือ
รับรองการแจงหรือใบอนุญาตเดิม 

(๓) ใบแทนใบอนุญาตใหใชไดเทากับเวลาท่ีเหลืออยูของอายุใบอนุญาตเดิมน้ัน 

หมวด ๖ 
อํานาจหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่นและเจาพนักงานสาธารณสุข 

---------------------------------- 

ขอ 2๓ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพื่อใหปฏิบัติหนาที่
ตามมาตรา 44 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ในเขตอํานาจของเทศบาลตําบล 
ไผดําพัฒนาในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ ๒๔ เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และเทศบัญญัตินี้ 
ใหเจาพนักงานทองถิ่น เจาพนักงานสาธารณสุข และพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดังนี ้

(1) มีหนังสือเรียกบุคคลใดๆ มาใหถอยคํา หรือแจงขอเท็จจริงหรือทําคําชี้แจงเปนหนังสือหรือใหสง
เอกสารหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบพิจารณา 

 (๒) เขาไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตกหรือในเวลา
ทําการเพื่อตรวจสอบ หรือควบคุมใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ หรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕ ในการนี้ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริง หรือเรียกหนังสือรับรองการแจง หรือหลักฐานที่เกี่ยวของจาก
เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่นั้น 

(๓) แนะนําใหผูไดรับใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติใหถูกตองตามเงื่อนไขในใบอนุญาต 
หรือหนังสือรับรองการแจง หรือตามเทศบัญญัตินี้ หรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(๔) ยึดหรืออายัดสิ่งของใด ๆ ที่กอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของประชาชน เพื่อประโยชนในการ
ดําเนินคดี หรือเพื่อนําไปทําลายในกรณีที่จําเปน 
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(๕) เก็บหรือนําสินคาหรือสิ่งของใด ๆ ที่สงสัยวาจะไมถูกสุขลักษณะหรือจะกอใหเกิดเหตุรําคาญจาก
อาคารหรือสถานท่ีใดๆ เปนปริมาณตามสมควรเพื่อเปนตัวอยางในการตรวจสอบ ตามความจําเปนไดโดยไม
ตองใชราคา 

ขอ ๒๕  หากผูจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร ปฏิบัติไมถูกตองตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  หรือเทศบัญญัตินี้ หรือคําสั่งเจาพนักงานทองถิ่นกําหนดไวเกี่ยวกับการดําเนิน
กิจการนั้น  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูดําเนินกิจการนั้นแกไข หรือปรับปรุงใหถูกตองได  และถาผู
ดําเนินกิจการไมแกไขหรือถาดําเนินกิจการนั้นจะกอใหเกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาจะเกิดอันตรายอยาง
รายแรงตอสุขภาพของประชาชน  เจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการไวทันทีเปนการชั่วคราว
จนกวาจะเปนที่พอใจแกเจาพนักงานทองถิ่นวาปราศจากอันตรายแลวก็ได 

ขอ ๒๖ เจาพนักงานทองถิ่นมอีํานาจออกคาํสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 
(๑) ถูกสั่งพักใชใบอนญุาตตั้งแตสองครั้งข้ึนไปและมีเหตุที่จะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก 
(๒) ตองคาํพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535 
(๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 กฎกระทรวง

ที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตใน
เรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้และการไมปฏิบัติหรือ
ปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบตอสภาวะความ
เปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ 2๗ คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับใบอนุญาต
ทราบ ในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหสงคําสั่งโดยทางไปรษณีย
ตอบรับ หรือใหปดคําสั่งนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูรับใบอนุญาต 
และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาที่คําสั่งไปถึง หรือวันปดคําสั่งแลวแตกรณ ี

ขอ 2๘ ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
 

หมวด ๗ 
บทกําหนดโทษ 

------------------------------ 
ขอ ๒๙ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในความผิดฐาน

เดียวกันตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ (แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๐) 
 

หมวด ๘ 
บทเฉพาะกาล 

--------------------------- 
ขอ ๓๐ ผูใดตั้งหรือใชสถานที่เปนที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารอยูแลวกอนใชเทศบัญญัติ

นี้ ตองขอใบอนุญาตหรือขอรับหนังสือรับรองการแจงภายในกําหนด ๙๐วัน นับแตวันท่ีใชเทศบัญญัตินี้ 
 
 



 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 
หนังสือรับรองการแจงสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

ทายเทศบญัญัติเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 
เร่ือง  สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559 

*************************** 
 

ลําดับ
ที ่

ประเภทกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

ฉบับละ 
(บาท/ป) 

1. สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร ใหจัดเก็บคาธรรมเนยีม 
ตามพื้นที่ของสถานที่ประกอบการ  ดังนี้ 
   มีพื้นท่ีไมเกิน  10  ตารางเมตร 
   มีพื้นท่ีเกิน     10  ตารางเมตร  แตไมเกิน     20  ตารางเมตร 
   มีพื้นท่ีเกิน     20  ตารางเมตร  แตไมเกิน     40  ตารางเมตร 
   มีพื้นท่ีเกิน     40  ตารางเมตร  แตไมเกิน   100  ตารางเมตร 
   มีพื้นที่เกิน   100  ตารางเมตร  แตไมเกิน   200  ตารางเมตร 
 

 
 

10 
20 
30 
50 
100 

 
 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

ทายเทศบญัญัติเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 
เร่ือง  สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559 

******************* 
 

ลําดับ
ที ่

ประเภทกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

ฉบับละ 
(บาท/ป) 

1. สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร ใหจัดเก็บคาธรรมเนยีม 
ตามพื้นที่ของสถานที่ประกอบการ  ดังนี้ 
มีพื้นทีเ่กิน  200  ตารางเมตร 
    

 
 

200 

 
หมายเหตุ สําหรับอัตราคาธรรมเนียมใบแทนหนังสือรับรองหรือใบแทนใบอนุญาต  ฉบับละ  10  บาท 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนญุาต 
ประกอบกิจการสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

 
 

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

 
 1. ขาพเจา..................................................................... อายุ...............ป สัญชาติ...........................  

โดย......................................................................................................................ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม.............................................................................................................ที่อยูเลขที่...............................
หมูที่...............ตรอก/ซอย...............................ถนน......................................แขวง/ตําบล......................................
เขต/อําเภอ..................................จังหวัด.................................หมายเลขโทรศัพท.................................................
ผูขออนุญาต 

 2. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลวดังนี้ 
  สาํเนาบัตรประจําตัว(ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืนๆ ระบุ...................) 

    สาํเนาทะเบียนบาน 
    สาํเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยควบคุมอาคาร 

  หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม หรือใบอนุญาตตาม 
     กฎหมายอื่นที่จําเปน 

  ใบมอบอํานาจ(ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ) 
    สําเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

    หลักฐานที่แสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
    เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามที่เทศบาลตําบลไผดาํพัฒนาประกาศกําหนด คือ 

1)....................................................................... 
2)....................................................................... 

      แผนผงัแสดงที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 

 
     ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 
     (ลงชื่อ) .............................................. ผูขอรับใบอนุญาต 
              (............................................) 

คําขอเลขที่.........../........... 
(เจาหนาที่กรอก) 



 (ดานหลังคําขอรับใบอนุญาต) 

 
ความเห็นของเจาหนาที่ตามลําดับ 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

ลงชื่อ 
(                                     ) 

ความเห็นของปลัดเทศบาล 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

ลงชื่อ 
(                                     ) 

 
คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น 

(    ) อนุญาตใหประกอบกิจการได 
(    ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

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

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

วันที.่.............../................/...................... 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบรับคําขอรับใบอนญุาต/ตออายุใบอนุญาต 

 
เลขท่ี............................ไดรับเรื่องเมื่อวันท่ี.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
        ไมครบ คือ 

1).............................................................. 
2).............................................................. 
3).............................................................. 

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

สวนของผูขอรับใบอนุญาต 

ใบรับคําขอรับใบอนญุาต/ตออายุใบอนุญาต 

 
เลขท่ี..........................ไดรบัเรื่องเม่ือวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน   ครบ 
         ไมครบ คือ 

1).............................................................. 
2).............................................................. 
3).............................................................. 

ดังนั้น กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ยังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถิ่นภายใน...............วันนับตั้งแต
วันนี้เปนตนไป 
 
      (ลงชื่อ) ...........................................  
             (.......................................) 
      ตําแหนง.......................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการสถานที่จาํหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

เลมที่...........เลขที่............/................. 

(1)เจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตให.................................................................................................. 
สัญชาติ....................เลขประจําตัวประชาชน............................................อยูบานเลขท่ี................หมูที่.............
ตําบล....................อําเภอ..........................จังหวัด........................หมายเลขโทรศัพท......................................... 

ชื่อสถานประกอบกิจการ................................................ประเภท...................................................... 
ตั้งอยูเลขที่...............หมูท่ี............ตําบล.........................อําเภอ............................จังหวัด................................... 
หมายเลขโทรศพัท................................................................... 

เสียคาธรรมเนียมปละ............................บาท (...............................................) ตามใบเสร็จรับเงิน 
เลมที่..........................เลขที่........................ลงวันท่ี............................................................................................ 

(2)ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขท่ีกําหนดในเทศบัญญัติของทองถ่ิน 
(3)หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการที่ไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืนที่

เก่ียวของโดยมิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตน้ีได 
(4)ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย  คือ 

4.1)............................................................................................................................. 
4.1)............................................................................................................................ 

(5)ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเมื่อวันท่ี  เดือน   พ.ศ.          

(6)ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่  เดือน   พ.ศ.         . 
 
              (ลงชื่อ) 
 
                       (.....................................................) 
                      นายกเทศมนตรีตําบลไผดําพัฒนา 
                               เจาพนักงานทองถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
(ดานหลัง) 

 
คําเตือน  

  (1)ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานที่ประกอบ   
  กิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน 500 บาท 
(2) หากผูไดรับใบอนุญาตประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาตกอน
ใบอนญุาตสิ้นอายุ หากมิไดชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะตองชําระคาปรับเพิ่มขึ้น
อีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ 
(3) กรณีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูไดรับใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบ 

           แทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันวัน นับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหายถูกทําลายหรือชํารุด 

รายการตออายุใบอนุญาตและชําระคาธรรมเนียม 

วัน/เดือน/ป 
ที่ออก

ใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 
ที่สิ้นอายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 
เจาพนักงาน

ทองถิ่น 
เลมที ่ เลขที ่ วัน/เดือน/ป 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 



แบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาต 

ประกอบกิจการสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
 

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

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

 1. ขาพเจา........................  .......................................... อายุ...............ป สัญชาติ...........................  

โดย................................................................................................................ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม................................................................................................................ที่อยูเลขท่ี...........................
หมูที่..............ตรอก/ซอย.....................................ถนน.................................แขวง/ตําบล......................................
เขต/อําเภอ.......................จังหวัด.........................หมายเลขโทรศพัท............................ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต 

 2. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลวดังนี้ 
    สาํเนาบัตรประจําตัว(ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืนๆ ระบุ...................) 
    สาํเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาที่ 
    ใบอนุญาตฉบับเดมิเทาที่เหลืออยู 
    ใบมอบอํานาจ (ในกรณท่ีีมีการมอบอํานาจ) 
 

      แผนผงัแสดงที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 

 

    ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 
 
     (ลงชื่อ) ....................................................... ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต 
             (.......................................................) 
 
 
 
 
 



(ดานหลังคาํขอรับใบแทนใบอนุญาต) 

 
ความเห็นของเจาหนาที่ตามลําดับ 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

ลงชื่อ 
(                                     ) 

ความเห็นของปลัดเทศบาล 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

ลงชื่อ 
(                                     ) 

 
คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น 

(    ) อนุญาตใหประกอบกิจการได 
(    ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 
 

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

      เจาพนักงานทองถ่ิน 
วันที.่.............../................/...................... 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนของเจาหนาที่ 

ใบรับคําขอรับใบแทนใบอนุญาต 

 
เลขท่ี............................ไดรับเรื่องเมื่อวันท่ี.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน   ครบ 
         ไมครบ คือ 

1).............................................................. 
2).............................................................. 
3).............................................................. 

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

 

สวนของผูขอรับใบแทนใบอนุญาต 

ใบรับคําขอรับใบแทนใบอนุญาต 

 
เลขท่ี..........................ไดรบัเรื่องเม่ือวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน     ครบ 
           ไมครบ คือ 

 1).............................................................. 
 2).............................................................. 
 3).............................................................. 

ดังนั้น กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ยังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถิ่นภายใน...............วันนับตั้งแต
วันนี้เปนตนไป 
 
      (ลงชื่อ) ...........................................  
                (.......................................) 
      ตําแหนง.......................................... 

 

 

 

 

 



แบบคําขอแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

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

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

1. ขาพเจา...................................................................... อายุ...............ป สัญชาติ..................................  
โดย................................................................................................................ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม..................................................................................................................................................ที่อยู
เลขที่...........................หมูท่ี...............ตรอก/ซอย.......................................ถนน......................................แขวง/
ตําบล......................................เขต/อําเภอ........................................จังหวัด........................................หมายเลข
โทรศพัท...............................................................ผูขอแจง 

2. ชือ่สถานประกอบกิจการ.............................................................ประเภท........................................มี
พื้นที่...............ตารางเมตร ตั้งอยูเลขที่..............หมูท่ี........ตําบล...............................อําเภอ...........................
จังหวัด..................................หมายเลขโทรศัพท..................................... 

3.พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลวดังนี้ 
  สาํเนาบัตรประจําตัว(ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืนๆ ระบุ...................) 

    สาํเนาทะเบียนบาน 
    สาํเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยควบคุมอาคาร 

  หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม หรือใบอนุญาตตาม 
     กฎหมายอื่นที่จําเปน 

  ใบมอบอํานาจ(ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ) 
    สําเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

    หลักฐานที่แสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
    เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามที่เทศบาลตําบลไผดาํพัฒนาประกาศกําหนด คือ 

1)....................................................................... 
2)....................................................................... 

      แผนผงัแสดงที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 

        ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
      
 
                    (ลงชื่อ) .............................................. ผูขอรับหนังสือรับรองการแจง 
             (............................................) 



(ดานหลังคําขอแจงจัดตั้งฯ) 

 
ความเห็นของเจาหนาที่ตามลําดับ 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

ลงชื่อ 
(                                     ) 

ความเห็นของปลัดเทศบาล 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

ลงชื่อ 
(                                     ) 

 
คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น 

(    ) อนุญาตใหประกอบกิจการได 
(    ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

                                                           
 

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

เจาพนักงานทองถิ่น 
วันที.่.............../................/...................... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สวนของเจาหนาที่ 

ใบรับแจง 

ชื่อสถานประกอบกิจการ................................................................ประเภท.....................................................มี
พื้นที่.................ตารางเมตร ตั้งอยูเลขที่..............หมูที่........ตําบล..........................อําเภอ...........................
จังหวัด..................................หมายเลขโทรศัพท..................................... 
เลขท่ี............................ไดรับเรื่องเมื่อวันท่ี.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน   ครบ 
         ไมครบ ไดแก ................................................................................ 
........................................................................................................................................................................... 
 
      (ลงชื่อ) ...........................................  
             (.......................................) 
      ตําแหนง........................................... 
 

สวนของผูแจง 

ใบรับแจง 

ชื่อสถานประกอบกิจการ................................................................ประเภท...................................................มี
พื้นที่.............ตารางเมตร ตั้งอยูเลขที่..............หมูที่........ตําบล...............................อําเภอ...........................
จังหวัด..................................หมายเลขโทรศัพท..................................... 
เลขท่ี..........................ไดรบัเรื่องเม่ือวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน   ครบ 
         ไมครบ ไดแก ................................................................................ 
........................................................................................................................................................................... 
 
      (ลงชื่อ) ...........................................  
               (.......................................) 
      ตําแหนง........................................... 
               เจาพนักงานทองถ่ิน 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

หนังสอืรับรองการแจง 

จัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร 

เลมที่..........เลขที่............./................ 

(1) เจาพนักงานทองถ่ินออกหนังสือรับรองการแจงให......................................................................
สัญชาติ.......................อยูบานเลขท่ี..............หมูที่........ตําบล.............................อําเภอ
.....................................จังหวัด...............................หมายเลขโทรศพัท..................................... 
ชื่อสถานประกอบกิจการ....................................... ประเภท.......................มีพื้นที่.............ตารางเมตร 

ตั้งอยูเลขที่..............หมูที่........ตําบล.............................อําเภอ...........................จังหวัด..................................
หมายเลขโทรศพัท..................................... 

เสียคาธรรมเนียมปละ...................บาท (................................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน
เลมที่...........เลขที่.................ลงวันที่............................................ 

(2) ผูรับหนังสือรับรองการแจงตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในขอกําหนด
ของทองถิ่น 

(3) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ 
3.1) ......................................................................................... 

3.2) ......................................................................................... 

(4) หนังสือรับรองการแจงฉบับนี้ออกใหเม่ือวันที่...........เดือน.............................พ.ศ. ....................  
 
         
 
          (ลงชื่อ) 

(.................................................) 
นายกเทศมนตรีตําบลไผดําพฒันา 

เจาพนักงานทองถ่ิน 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

(มีต่อดา้นหลงั) 

 



 
 

คําเตือน  

  (1)ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานที่ประกอบ   
  กิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน 500 บาท 
(2) หากผูไดรับใบอนุญาตประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาตกอน
ใบอนญุาตสิ้นอายุ หากมิไดชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะตองชําระคาปรับเพิ่มข้ึน
อีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ 
(3) กรณีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูไดรับใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบ 

           แทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันวัน นับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหายถูกทําลายหรือชํารุด 

รายการตออายุใบอนุญาตและชําระคาธรรมเนียม 

วัน/เดือน/ป 
ที่ออก

ใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 
ที่สิ้นอายุใบอนุญาต 

ใบเสรจ็รับเงิน (ลงชื่อ) 
เจาพนักงาน

ทองถิ่น 
เลมที ่ เลขที ่ วัน/เดือน/ป 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

(ดา้นหลงั) 



แบบคําขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจง 
จัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

 
 

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

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

1. ขาพเจา...................................................................... อายุ...............ป สัญชาติ...........................  

โดย................................................................................................................ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม..................................................................................................................................................ที่อยู
เลขที่...........................หมูท่ี...............ตรอก/ซอย.......................................ถนน.......................................แขวง/
ตําบล......................................เขต/อําเภอ........................................จังหวัด........................................หมายเลข
โทรศพัท............................................................................ผูขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจง 

2. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลวดังนี้ 
สําเนาบัตรประจาํตัว(ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่นๆ ระบุ........................) 
สําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาที่ 
หนังสือรับรองการแจงฉบับเดิมเทาที่เหลืออยู 
ใบมอบอํานาจ(ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ) 
 

      แผนผงัแสดงที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 

         ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในคาํขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
      
 
                    (ลงชื่อ) .............................................. ผูขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจง 
             (............................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ดานหลังคําขอรับใบแทนหนังสือรบัรองการแจง) 

 
ความเห็นของเจาหนาที่ตามลําดับ 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

ลงชื่อ 
(                                     ) 

ความเห็นของปลัดเทศบาล 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

ลงชื่อ 
(                                     ) 

 
คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น 

(    ) อนุญาตใหประกอบกิจการได 
(    ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

                                                           
 

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

   เจาพนักงานทองถ่ิน 
วันที.่.............../................/...................... 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 



สวนของเจาหนาที่ 

ใบรับคําขอรับใบแทนหนงัสือรับรองการแจง 

 
เลขท่ี............................ไดรับเรื่องเมื่อวันท่ี.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน   ครบ 
         ไมครบ คือ 

1).............................................................. 
2).............................................................. 
3).............................................................. 

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

 

สวนของผูขอรับใบแทนใบอนุญาต 

ใบรับคําขอรับใบแทนหนงัสือรับรองการแจง 

 
เลขท่ี..........................ไดรบัเรื่องเม่ือวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน   ครบ 
         ไมครบ คือ 

1).............................................................. 
2).............................................................. 
3).............................................................. 

ดังนั้น กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ยังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถิ่นภายใน...............วันนับตั้งแต
วันนี้เปนตนไป 
 
      (ลงชื่อ) ...........................................  
            (.......................................) 
      ตําแหนง.......................................... 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


