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บนัทึกหลกัการและเหตผุล 

ประกอบเทศบญัญัตเิทศบาลต าบลไผด่ าพฒันา 

เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร   
************************** 

 
หลักการ 

 

 ให้มีเทศบัญญัติเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา  ว่าด้วย เรื่องสถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานท่ี 
สะสมอาหาร  เพื่อปฏิบัติการควบคุม ก ากับดูแล ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ.2535
บังคับใช้ในเขตเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา 

 

 

เหตผุล 
 

  เพื่อประโยชน์ในการควบคุมหรือก ากับดูแลสถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร       
ท่ีได้รับใบอนุญาตหรือได้รับหนังสือรับรองการแจ้งภายในเขตเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนาให้เป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อย  ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535   ให้กระท าได้โดยการตราเป็นเทศบัญญัติ 
จึงจ าเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้ 

 
 
           



เทศบญัญัตเิทศบาลต าบลไผด่ าพฒันา 
เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559 

******************************* 
 
 โดยท่ีเป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนาว่าด้วยสถานท่ีจ าหน่ายอาหารและ
สถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. 2559 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 รวมท้ังท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับท่ี 13) พ.ศ.2552 ประกอบมาตรา 40 มาตรา 48 มาตรา 50 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 
58 มาตรา 63 และมาตรา 65 มาตร 72 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 อันเป็น
พระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 
ประกอบกับ 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบล                  
ไผ่ด าพัฒนา โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา และผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง                  
จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้  

 ข้อ 1  เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา  เรื่อง สถานท่ีจ าหน่าย
อาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. 2559” 

 ข้อ 2  เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา ต้ังแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดย
เปิดเผย ณ ส านักงานเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา แล้วเจ็ดวัน 

 ข้อ 3  บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือค าส่ังอื่นใดในส่วนท่ีได้ตราไว้แล้วใน
เทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 

หมวด 1 
บททั่วไป 

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

 ข้อ 4  ในเทศบัญญัตินี้ 

 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลไผ่ด าพัฒนา 
 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งต้ังให้ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 “ผู้ซึ่งได้รับแต่งต้ังจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น  ซึ่ง
ไ ด้รับการแต่ง ต้ังจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่ อให้ปฏิบั ติการตามมาตรา 44 แห่ งพระราชบัญญั ติ 
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 “อาหาร” หมายความว่า ของกินหรือเครื่องค้ าจุนชีวิต ได้แก่ 

      (๑) วัตถุทุกชนิดท่ีคน กิน ด่ืม อม หรือน าเข้าสู่ร่างกาย ไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ หรือในรูปลักษณะใด ๆ   
แต่ไม่รวมถึง ยา วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท หรือยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นแล้วแต่
กรณี 
         (๒) วัตถุท่ีมุ่งหมายส าหรับใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร 
สี และเครื่องปรุงแต่ง กล่ิน รส 
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 “สถานท่ีจ าหน่ายอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานท่ีหรือบริเวณใดๆ ท่ีมิใช่ท่ีหรือทาง
สาธารณะ ท่ีจัดไว้เพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนส าเร็จและจ าหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้ทันที ท้ังนี้
ไม่ว่าจะเป็นการจ าหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้ส าหรับการบริโภค ณ ท่ีนั้น หรือน าไปบริโภคท่ีอื่นก็ตาม 
 “สถานท่ีสะสมอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานท่ีหรือบริเวณใดๆ ท่ีมิใช่ท่ีหรือทางสาธารณะ 
ท่ีจัดไว้ส าหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือของแห้งหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใดซึ่งผู้ซื้อต้องน าไปท า
ประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง 
 “ตลาด” หมายความว่า สถานท่ีซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นท่ีชุมนุมเพื่อจ าหน่ายสินค้าประเภท
สัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือของเสียง่าย ท้ังนี้ไม่ว่า
จะมีการจ าหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้ส าหรับให้ผู้ค้าใช้
เป็นท่ีชุมนุมเพื่อจ าหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจ าหรือครั้งคราวหรือตามวันท่ีก าหนด 
 “ส่ิงปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใดซึ่งเป็นส่ิง
โสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 
 “มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุถุงพลาสติก 
ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเล้ียงสัตว์  หรือท่ีอื่น และ
หมายความรวมถึงมูลฝอยติดเช้ือ มูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
 “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน หรือส่ิงท่ีสร้างขึ้น
อย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

 “ท่ีหรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

หมวด 2 
หลักเกณฑ์เก่ียวกับการจัดต้ัง ใช้ ดูแลรักษาสถานที่ 

และสุขลักษณะบริเวณที่ใช้จ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 
--------------------------- 

 ข้อ 5 ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดต้ังสถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานท่ี
สะสมอาหารจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

   5.1 สถานที่สะสมอาหาร  ต้องมีลักษณะต่าง ๆ ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้า
พนักงานสาธารณสุขหรือผู้ซึ่งได้รับแต่งต้ังจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ 
  (1)  ไม่ต้ังอยู่ในบริเวณท่ีน่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
  (2)  พื้นและผนังเพดาน ท าด้วยวัตถุคงทนถาวร ท าความสะอาดง่าย ไม่มีน้ าท่วมขัง  

(3)  จัดให้มีระบบระบายน้ าอย่างเพียงพอ และถูกต้องด้วยสุขลักษณะ  
(4)  จัดให้มีแสงสว่าง และทางระบายอากาศเพียงพอ และถูกต้องด้วยสุขลักษณะ  
(5)  จัดให้มีส้วมจ านวนเพียงพอ และถูกต้องด้วยสุขลักษณะ  
(6)  จัดให้มีท่ีรองรับมูลฝอย และส่ิงปฏิกูลท่ีถูกต้องด้วยสุขลักษณะและเพียงพอ 
(7)  ถ้าจะขยายหรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีประกอบการและท าให้สุขลักษณะของสถานท่ี

เปล่ียนแปลงไปด้วยแล้วจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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(8) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และ
ค าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมท้ังระเบียบ ข้อบังคับ และค าส่ังเทศบาลต าบลไผด าพัฒนา 

 5.2 สถานที่จ าหน่ายอาหาร 
  (1)  สถานท่ีและปฏิบัติให้มีลักษณะตามก าหนดไว้ใน ข้อ 5.1 
  (2)  จัดให้มีโต๊ะ เก้าอี้ หรือท่ีนั่งอย่างอื่นมีสภาพแข็งแรง สะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย
อยู่เสมอ 
  (3)  ผนังและบริเวณท่ีปรุงอาหารต้องมีพื้นผิวที่ท าความสะอาดง่าย 
  (4)  จัดให้มีภาชนะและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ท่ีใช้ในการท า ประกอบ ปรุง เก็บอาหารไว้ให้
เพียงพอ ปลอดภัย และถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนาก าหนด 
  (5)  จัดให้มีบริเวณและท่ีส าหรับท าความสะอาดภาชนะตลอดจนอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ให้
เพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะเพื่อใช้ในการนั้นโดยเฉพาะ 
  (6)  จัดให้มีท่ีส าหรับล้างมือพร้อมอุปกรณ์จ านวนเพียงพอ 
  (7)  จัดให้มีการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ รวมท้ังป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร าคาญเนื่องจากการ
จ าหน่าย ท า ประกอบ ปรุงและเก็บอาหาร 
  (8)  จัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสีย และหรือบ่อดักไขมันตามค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข พนักงานเจ้าหน้าท่ี และค าส่ังเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  (9)  ปฏิบัติการอื่นใด เกี่ยวเนื่องด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
และค าส่ังเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมท้ังระเบียบ ข้อบังคับ และค าส่ังของเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา 
 ข้อ 6  อาคารที่ใช้เป็นสถานท่ีประกอบการต้องมีหลักฐานแสดงว่า สามารถใช้ประกอบการนั้นได้
โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
 ข้อ 7 ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือได้รับหนังสือรับรองการแจ้งให้จัดต้ังสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือ
สถานท่ีสะสมอาหารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้  
 (1)  รักษาสถานท่ีให้สะอาดอยู่เสมอรวมทั้งจัดให้มีการป้องกันและก าจัดสัตว์และแมลงน าโรค 
 (2)  ต้องมีการดูแลรักษาความสะอาดท่ีรองรับขยะมูลฝอย และส่ิงปฏิกูลมิให้เป็นท่ีเพาะพันธุ์
แมลงและสัตว์น าโรคได้ และต้องมีการก าจัดขยะมูลฝอย และส่ิงปฏิกูลท่ีถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 
 (3)  รักษาส้วมให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอยู่เสมอ 
 (4)  จัดส่ิงของเครื่องใช้ และอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และรักษาให้สะอาดอยู่เสมอ 
 (5)  ถ้ามีสัตว์ที่จะฆ่าเป็นอาหารต้องแยกให้อยู่ในท่ีเหมาะสม 
 (6)  ปฏิบัติการอื่นใด เกี่ยวเนื่องด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน า ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
พนักงานเจ้าหน้าท่ี และค าส่ังเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมท้ังระเบียบ ข้อบังคับและค าส่ังของเทศบาลต าบล 
ไผ่ด าพัฒนา 

หมวด ๓ 
สุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหารและผู้ให้บริการ 

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

ข้อ ๘ ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง  จ าหน่าย ท า ประกอบ ปรุง สะสมอาหาร 
เมื่อมีเหตุควรเช่ือว่าตนเป็นโรคติดต่อหรือซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ตรวจแล้ว ปรากฏว่าเป็นพาหะและ
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือว่าตนเป็นพาหะของโรคติดต่อ 
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ข้อ ๙ ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง จ้างหรือใช้บุคคลท่ีป่วยหรือมีเหตุ 
อันควรเช่ือว่าเป็นโรคติดต่อ จ าหน่าย ท า ประกอบ ปรุง เก็บอาหารหรือให้การบริการ 

ข้อ ๑๐ ผู้จ าหน่ายอาหาร ผู้ปรุงอาหาร และผู้ให้บริการต้องมีสุขลักษณะส่วนบุคคล ดังนี้ 
(๑) ขณะเตรียมปรุงอาหารหรือเครื่องด่ืม ต้องแต่งกายสะอาด สวมเส้ือมีแขน ผูกผ้ากันเปื้อน

สวมหมวกหรือตาข่ายคลุมผม 
(๒) เจ้าของหรือผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมด้านสุขาภิบาลอาหาร

จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือองค์กรอื่นๆ ตามหลักสูตรท่ีผ่านการรับรองจาก 
กรมอนามัย 

(๓) ผู้สัมผัสอาหารต้องมีสุขอนามัยส่วนบุคคลท่ีดี ดังนี้ 
ก. ล้างมือด้วยน้ าและสบูทุ่กครั้งหลังจากเข้าหอ้งน้ าหรือสัมผัสส่ิงสกปรก 
ข. ตัดเล็บให้ส้ันและไม่ทาเล็บ ไม่ล้วง แคะ แกะ เกาหรือสัมผัสอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายขณะ

เตรียมปรุงและตักอาหาร 
ค. ใช้วัสดุอุปกรณ์ช่วยในการหยิบจับอาหารสุก ไม่ใช้มือหยิบจากอาหารโดยตรง 
ง. ไม่สูบบุหรี่หรือพูดคุยขณะปฏิบัติงาน 
จ. ไม่ชิมอาหารจากภาชนะท่ีใช้ปรุงโดยตรงและควรแยกช้อนชิมออกจากช้อนปรุงอาหาร  

การชิมอาหารจะต้องไม่ก่อใหเ้กิดการปนเป้ือนกับอาหาร 
ฉ. ผู้สัมผัสอาหารที่มีบาดแผลท่ีมือต้องปกปิดแผลให้มิดชิด หลีกเล่ียงการปฏิบัติงานท่ีมีโอกาส

สัมผัสอาหาร 

หมวด 4 
สุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการจ าหน่าย ท า ประกอบ ปรุง เก็บรักษา หรือสะสมอาหาร 

------------------- 
         ข้อ  11  ผู้ได้รับได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง จัดต้ังสถานท่ีจ าหน่ายอาหารต้องปฏิบัติ 
ใหถู้กต้องตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการจ าหน่าย ท า ประกอบ ปรุง เก็บอาหาร 
ตลอดจนสุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ น้ าใช้และของใช้อื่น ๆ ดังนี้ 

(๑) วาง เก็บอาหารก่อนปรุงในท่ีสะอาดถูกสุขลักษณะ รวมท้ังให้จัดให้มีการป้องกันสัตว์น าโรคใน
สถานท่ีนั้น 

(๒) ไม่เตรียมปรุงอาหารบนพื้น และบริเวณหน้า หรือในห้องน้ า ห้องส้วม และต้องเตรียมปรุงอาหาร
บนโตะ๊ท่ีสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม. 

(๓) ใช้สารปรุงแต่งอาหารท่ีมีความปลอดภัย มีเครื่องหมายรับรองของทางราชการ เช่น เลขสารบบ
อาหาร (อย.) เครื่องหมายรับรองมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.) และมีการตรวจสอบ 
วันหมดอายุ 

(๔) ต้องไม่ใช้สารปลอมปน สารท่ีไม่ใช่อาหาร หรือสารท่ีไม่ปลอดภัยในการบริโภคมาปรุง ประกอบ
อาหาร 

(๕) อาหารสดต้องล้างให้สะอาดก่อนน ามาปรุง หรือเก็บ การเก็บอาหารประเภทต่างๆ ต้องแยกเก็บ
เป็นสัดส่วน อาหารประเภทเนื้อสัตว์ดิบเก็บในอุณหภูมิท่ีต่ ากว่า 5 องศาเซลเซียส 

(๖) อาหารที่ปรุงส าเร็จแล้ว เก็บในภาชนะท่ีสะอาด มีการปกปิด วางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม. 
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(๗) น้ าแข็งบริโภคต้องสะอาด และต้องจัดเก็บไว้ในภาชนะท่ีถูกสุขลักษณะสามารถป้องกันส่ิงปนเปื้อน

ได้มีอุปกรณ์ท่ีมีด้ามส าหรับคีบหรือตัก และหา้มน าอาหารหรือส่ิงอื่นใดแช่หรือเก็บรวมไว้ด้วยกัน 
(๘) การล้างภาชนะ ต้องล้างด้วยน้ ายาล้างภาชนะแล้วล้างด้วยน้ าสะอาด 2 ครั้งหรือล้างด้วยน้ าไหล

และท่ีล้างภาชนะต้องวางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม. 
(๙) เขียงและมีด ต้องมีสภาพดี แยกใช้ระหว่างเนื้อสัตว์สุก เนื้อสัตว์ดิบ และผัก ผลไม้ เขียงต้องมี

สภาพด ีไม่แตกร้าว ไม่เป็นร่อง สะอาด ไม่มีรา ไม่มีคราบไขมัน หรือคราบสกปรกฝังแน่น เขียงและมีดจะต้อง
แยกใช้ระหว่างเนื้อสัตว์ดิบ เนื้อสัตว์สุก ผัก ผลไม้ โดยไม่ใช้ปะปนกัน 

(๑๐) ช้อน ส้อม ตะเกียบ วางต้ังเอาด้ามข้ึนในภาชนะโปร่งสะอาด หรือวางเป็นระเบียบในภาชนะโปร่ง
สะอาดและมีการปกปิด เก็บสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม. 

(๑๑) ใช้ภาชนะหรือวัตถุท่ีสะอาด ปลอดภัย ส าหรับปรุง ใส่ หรือห่ออาหารหรือน ้าแข็ง โดยรักษาให้ 
สะอาดอยู่เสมอ 

(๑๒) ปฏิบัติการอื่นใดให้ถูกสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือค าส่ัง 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

หมวด 5 
ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง 

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

          ข้อ 12 ผู้ใดจะจัดต้ังสถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพื้นท่ีใด  ซึ่งมี
พื้นท่ีเกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
มาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ถ้าสถานท่ีดังกล่าวมีพื้นท่ีไม่เกินสองร้อย 
ตารางเมตรต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อขอหนังสือรับรองการแจ้งตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ก่อนการจัดต้ัง 

 ข้อ 13 ความในข้อ 12 ไม่ใช้บังคับแก่การประกอบกิจการ ดังนี้ 
 (1)  การประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 (2)  การขายของในตลาด 
 (3)  การจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ 

 ข้อ 14  ผู้ใดประสงค์จะขอจัดต้ังสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือ
พื้นท่ีใดซึ่งมีพื้นท่ีเกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดจะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตตาม
แบบท่ีก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 
 (1)  แบบค าขอรับใบอนุญาตหรือแบบขอรับหนังสือรับรองการแจ้งแล้วแต่กรณี 
 (2)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 (3)  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 (4)  หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด กรณีนิติบุคคล 
 (5)  หนังสือมอบอ านาจ พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบ
อ านาจและผู้รับมอบอ านาจ กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่สามารถยื่นค าขอได้ด้วยตนเอง 
 (6)  ใบอนุญาตฉบับเดิม กรณีต่ออายุใบอนุญาต 
 (7) อื่น ๆ ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควร 
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 ข้อ 15  เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของค าขออนุญาตแล้ว
ปรากฎว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ ให้ออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง
แล้วแต่กรณี ภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีได้รับค าขอ  หรือมีหนังสือแจ้งค าส่ังไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบ   ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขท่ี
ก าหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นท้ังหมด และ
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจ าเป็นท่ีจะต้องส่งคืนค าขอแก่ผู้
ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมท้ังแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
ได้รับค าขอ 
  ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าส่ังไม่
อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน  
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนส้ินก าหนดเวลาตามวรรค
หนึ่งหรือตามท่ีได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 16  ผู้ได้รับใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองการแจ้ง ต้องช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้าย
เทศบัญญัตินี้ภายในก าหนด ๑๕ วันนับแต่วันท่ีผู้ได้รับใบอนุญาตหรือรับหนังสือรับรองการแจ้ง ได้รับหนังสือ
แจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากมิได้ช าระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาท่ีก าหนดจะต้องช าระค่าปรับเพิ่มขึ้น
อีกร้อยละ ๒๐ ของจ านวนค่าธรรมเนียมท่ีค้างช าระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้แจ้งจะได้บอกเลิกการ
ด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการท่ีจะต้องช าระค่าธรรมเนียมดังกล่าว    
 การแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือ 
ผู้แจ้งทราบ ในกรณีไม่พบตัวหรือไม่ยอมรับหนังสือ ให้ส่งหนังสือการแจ้งหรือค าส่ังโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ
หรือปดิหนังสือนั้นไว้ในท่ีเปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของผู้ต้องรับหนังสือและให้ถือว่า
ผู้นั้นได้รับทราบหนังสือดังกล่าวแล้ว ต้ังแต่เวลาท่ีหนังสือไปถึงหรือวันปิดหนังสือแล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๗  ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งให้ใช้เฉพาะสถานท่ีเดียวท่ีระบุไว้ในใบอนุญาต 
หรือหนังสือรับรองการแจ้งและต้องแสดงไว้ในท่ีเปิดเผย  เห็นได้ชัดและให้ใช้เฉพาะผู้รับใบอนุญาตหรือหนังสือ
รับรองการแจ้งเท่านั้น 

ข้อ ๑๘  บรรดาใบอนุญาตท่ีออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปี นับแต่วันท่ีออกใบอนุญาตและให้
ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจของเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา 

ข้อ ๑๙ การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ   เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับ
ช าระค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะส่ังไม่ต่ออายุใบอนุญาต หาก
มิได้ช าระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาท่ีก าหนดจะต้องช าระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวน
ค่าธรรมเนียมท่ีค้างช าระ  เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้แจ้งจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึง
ก าหนดการท่ีจะต้องช าระค่าธรรมเนียมดังกล่าว 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและ
เงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ตามข้อ ๕ และขอ้ ๗ โดยอนุโลม 

ในกรณีท่ีผู้ขอใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า๒ ครั้ง ให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจส่ังให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้ช าระค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 
จนครบจ านวน 
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ข้อ ๒๐ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของเทศบาลต าบล 

ไผ่ด าพัฒนา 
ข้อ ๒๑ ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระท่ีส าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นค า

ขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการแจ้งความต่อ
พนักงานเจ้าหน้าท่ีแห่งท้องท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระท่ีส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาต 
น าใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ ๒๒ การออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาตใหม่ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขดังนี้ 

(๑) การออกใบแทนใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง ให้ใช้แบบท่ีเทศบาลประกาศก าหนดโดย
ประทับตราสีแดงค าว่า “ใบแทน” ก ากับไว้ด้วย และให้มีวัน เดือน ปี ท่ีออกใบแทนพร้อมท้ังลงลายมือช่ือเจ้า
พนักงานท้องถิ่นหรือผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน 

(๒) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง ระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกท าลาย 
หรือช ารุด ในสาระส าคัญของหนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาตเดิมและเล่มท่ี เลขท่ี ปี พ.ศ. ของหนังสือ
รับรองการแจ้งหรือใบอนุญาตเดิม 

(๓) ใบแทนใบอนุญาตให้ใช้ได้เท่ากับเวลาท่ีเหลืออยู่ของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 

หมวด ๖ 
อ านาจหน้าที่ของเจา้พนักงานท้องถ่ินและเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

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

ข้อ 2๓ ใหเ้จ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งต้ังขา้ราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ปฏิบัติหน้าท่ี
ตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ในเขตอ านาจของเทศบาลต าบล 
ไผ่ด าพัฒนาในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้ 

ข้อ ๒๔ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และเทศบัญญัตินี้ 
ใหเ้จ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข และพนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจดังนี้ 

(1) มีหนังสือเรียกบุคคลใดๆ มาใหถ้้อยค า หรือแจ้งขอ้เท็จจริงหรือท าค าช้ีแจงเป็นหนังสือหรือให้ส่ง
เอกสารหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบพิจารณา 

 (๒) เข้าไปในอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกหรือในเวลา
ท าการเพื่อตรวจสอบ หรือควบคุมให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ หรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕ ในการนี้ให้มีอ านาจสอบถามข้อเท็จจริง หรือเรียกหนังสือรับรองการแจ้ง หรือหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องจาก
เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีนั้น 

(๓) แนะน าให้ผู้ได้รับใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไขในใบอนุญาต 
หรือหนังสือรับรองการแจ้ง หรือตามเทศบัญญัตินี้ หรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(๔) ยึดหรืออายัดส่ิงของใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน เพื่อประโยชน์ในการ
ด าเนินคดี หรือเพื่อน าไปท าลายในกรณีท่ีจ าเป็น 
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(๕) เก็บหรือน าสินค้าหรือส่ิงของใด ๆ ท่ีสงสัยว่าจะไม่ถูกสุขลักษณะหรือจะก่อให้เกิดเหตุร าคาญจาก
อาคารหรือสถานท่ีใดๆ เป็นปริมาณตามสมควรเพื่อเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบ ตามความจ าเป็นได้โดยไม่
ต้องใช้ราคา 

ข้อ ๒๕  หากผู้จัดต้ังสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร หรือสถานท่ีสะสมอาหาร ปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  หรือเทศบัญญัตินี้ หรือค าส่ังเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดไว้เกี่ยวกับการด าเนิน
กิจการนั้น  ใหเ้จ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจส่ังให้ผู้ด าเนินกิจการนั้นแก้ไข หรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้  และถ้าผู้
ด าเนินกิจการไม่แก้ไขหรือถ้าด าเนินกิจการนั้นจะก่อให้เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดอันตรายอย่าง
ร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะส่ังให้ผู้นั้นหยุดด าเนินกิจการไว้ทันทีเป็นการช่ัวคราว
จนกว่าจะเป็นท่ีพอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าปราศจากอันตรายแล้วก็ได้ 

ข้อ ๒๖ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
(๑) ถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตต้ังแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุท่ีจะต้องถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตอีก 
(๒) ต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535 
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 

กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้ใน
ใบอนุญาตในเรื่องท่ีก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้และการไม่
ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อ
สภาวะความเป็นอยู่ท่ีเหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน 

ข้อ 2๗ ค าส่ังพักใช้ใบอนุญาตและค าส่ังเพิกถอนใบอนุญาตให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาต
ทราบ ในกรณีท่ีไม้พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าส่ังดังกล่าว ให้ส่งค าส่ังโดยทางไปรษณีย์
ตอบรับ หรือให้ปิดค าส่ังนั้นไว้ในท่ีเปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของผู้รับใบอนุญาต 
และใหถ้ือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าส่ังแล้วตั้งแต่เวลาท่ีค าส่ังไปถึง หรือวันปดิค าส่ังแล้วแต่กรณี 

ข้อ 2๘ ผู้ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันท่ีถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 
 

หมวด ๗ 
บทก าหนดโทษ 

------------------------------ 
ข้อ ๒๙ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษตามท่ีก าหนดไว้ในความผิดฐาน

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

หมวด ๘ 
บทเฉพาะกาล 

--------------------------- 
ข้อ ๓๐ ผู้ใดต้ังหรือใช้สถานท่ีเป็นท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารอยู่แล้วก่อนใช้เทศบัญญัติ

นี้ ต้องขอใบอนุญาตหรือขอรับหนังสือรับรองการแจ้งภายในก าหนด ๙๐วัน นับแต่วันท่ีใช้เทศบัญญัตินี้ 
 
 



 



บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 
หนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา 
เร่ือง  สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559 

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

ล าดับ
ท่ี 

ประเภทกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

ฉบับละ 
(บาท/ป)ี 

1. สถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร ให้จัดเก็บค่าธรรมเนียม 
ตามพื้นท่ีของสถานท่ีประกอบการ  ดังนี้ 
   มีพื้นท่ีไม่เกิน  10  ตารางเมตร 
   มีพื้นท่ีเกิน     10  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน     20  ตารางเมตร 
   มีพื้นท่ีเกิน     20  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน     40  ตารางเมตร 
   มีพื้นท่ีเกิน     40  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน   100  ตารางเมตร 
   มีพื้นท่ีเกิน   100  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน   200  ตารางเมตร 
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 
ใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา 
เร่ือง  สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559 

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

ล าดับ
ท่ี 

ประเภทกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

ฉบับละ 
(บาท/ป)ี 

1. สถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร ให้จัดเก็บค่าธรรมเนียม 
ตามพื้นท่ีของสถานท่ีประกอบการ  ดังนี้ 
มีพื้นท่ีเกิน  200  ตารางเมตร 
    

 
 

200 

 
หมายเหตุ ส าหรับอัตราค่าธรรมเนียมใบแทนหนังสือรับรองหรือใบแทนใบอนุญาต  ฉบับละ  10  บาท 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบค าขอรับใบอนญุาต/ต่ออายุใบอนญุาต 
ประกอบกิจการสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

 
 

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

 
 1. ข้าพเจ้า..................................................................... อายุ...............ปี สัญชาติ...........................  

โดย......................................................................................................................ผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม.............................................................................................................ท่ีอยู่เลขท่ี...............................
หมู่ท่ี...............ตรอก/ซอย...............................ถนน......................................แขวง/ต าบล......................................
เขต/อ าเภอ..................................จังหวัด.................................หมายเลขโทรศัพท์.................................................
ผู้ขออนุญาต 

 2. พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้วดังนี้ 
  ส าเนาบัตรประจ าตัว(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่นๆ ระบ.ุ..................) 

    ส าเนาทะเบียนบ้าน 
    ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร 

  หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม หรือใบอนุญาตตาม 
     กฎหมายอื่นท่ีจ าเป็น 

  ใบมอบอ านาจ(ในกรณีท่ีมีการมอบอ านาจ) 
    ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 

    หลักฐานท่ีแสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
    เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามท่ีเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนาประกาศก าหนด คือ 

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

      แผนผังแสดงที่ต้ังสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 

 
     ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
     (ลงช่ือ) .............................................. ผู้ขอรับใบอนุญาต 
              (............................................) 

ค าขอเลขท่ี.........../........... 
(เจ้าหน้าท่ีกรอก) 



 (ด้านหลังค าขอรับใบอนุญาต) 

 
ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตามล าดับ 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ 
(                                     ) 

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

ลงช่ือ 
(                                     ) 

 
ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 

(    ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
(    ) ไม่อนญุาตให้ประกอบกิจการ 

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

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

วันท่ี................/................/...................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบรบัค าขอรับใบอนญุาต/ต่ออายุใบอนญุาต 
 
เลขท่ี............................ได้รับเรื่องเมื่อวันท่ี.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
        ไม่ครบ คือ 

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

 
      (ลงช่ือ) ...........................................  
                (.......................................) 
      ต าแหน่ง........................................... 
 

ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต 

ใบรบัค าขอรับใบอนญุาต/ต่ออายุใบอนญุาต 

 
เลขท่ี..........................ได้รับเรื่องเมื่อวันท่ี.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน   ครบ 
         ไม่ครบ คือ 

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

ดังนั้น กรุณาน าเอกสารหลักฐานท่ียังไม่ครบท้ังหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน...............วันนับต้ังแต่
วันนี้เป็นต้นไป 
 
      (ลงช่ือ) ...........................................  
             (.......................................) 
      ต าแหน่ง.......................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

ใบอนญุาต 
ประกอบกิจการสถานที่จ าหน่ายอาหารหรอืสถานที่สะสมอาหาร 

เล่มท่ี...........เลขท่ี............/................. 

(1)เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้.................................................................................................. 
สัญชาติ....................เลขประจ าตัวประชาชน............................................อยู่บา้นเลขท่ี................หมู่ท่ี.............
ต าบล....................อ าเภอ..........................จังหวัด........................หมายเลขโทรศัพท์......................................... 

ช่ือสถานประกอบกิจการ................................................ประเภท...................................................... 
ต้ังอยู่เลขท่ี...............หมู่ท่ี............ต าบล.........................อ าเภอ............................จังหวัด................................... 
หมายเลขโทรศัพท์................................................................... 

เสียค่าธรรมเนียมปีละ............................บาท (...............................................) ตามใบเสร็จรับเงิน 
เล่มท่ี..........................เลขท่ี........................ลงวันท่ี............................................................................................ 

(2)ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขท่ีก าหนดในเทศบัญญัติของท้องถิ่น 
(3)หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการท่ีได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่นท่ี

เกี่ยวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 
(4)ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย  คือ 

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

(5)ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันท่ี  เดือน   พ.ศ.          

(6)ใบอนุญาตฉบับนี้ส้ินอายุวันท่ี  เดือน   พ.ศ.         . 
 
              (ลงช่ือ) 
 
                       (.....................................................) 
                      นายกเทศมนตรีต าบลไผ่ด าพัฒนา 
                               เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
(ด้านหลัง) 

 
ค าเตือน  

  (1)ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานท่ีประกอบ   
  กิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท 
(2) หากผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อน
ใบอนุญาตส้ินอายุ หากมิได้ช าระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาท่ีก าหนดจะต้องช าระค่าปรับเพิ่มขึ้น
อีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมท่ีค้างช าระ 
(3) กรณีใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลายหรือช ารุดในสาระท่ีส าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบ 

           แทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันวัน นับแต่วันท่ีได้ทราบถึงการสูญหายถูกท าลายหรือช ารุด 

รายการต่ออายุใบอนญุาตและช าระค่าธรรมเนียม 
วัน/เดือน/ป ี

ที่ออก
ใบอนญุาต 

วัน/เดือน/ป ี
ที่สิน้อายุใบอนญุาต 

ใบเสร็จรบัเงนิ (ลงช่ือ) 
เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่น 
เล่มที ่ เลขที ่ วัน/เดือน/ป ี

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 



แบบค าขอรับใบแทนใบอนญุาต 
ประกอบกิจการสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

 
 

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

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

 1. ข้าพเจ้า........................  .......................................... อายุ...............ปี สัญชาติ...........................  

โดย................................................................................................................ ผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม................................................................................................................ท่ีอยู่เลขท่ี...........................
หมู่ท่ี..............ตรอก/ซอย.....................................ถนน.................................แขวง/ต าบล......................................
เขต/อ าเภอ.......................จังหวัด.........................หมายเลขโทรศัพท์............................ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต 

 2. พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้วดังนี้ 
    ส าเนาบัตรประจ าตัว(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่นๆ ระบ.ุ..................) 
    ส าเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
    ใบอนุญาตฉบับเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่ 
    ใบมอบอ านาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอ านาจ) 
 

      แผนผังแสดงที่ต้ังสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 

 

    ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
     (ลงช่ือ) ....................................................... ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต 
             (.......................................................) 
 
 
 
 
 



(ด้านหลังค าขอรับใบแทนใบอนุญาต) 

 
ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตามล าดับ 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ 
(                                     ) 

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

ลงช่ือ 
(                                     ) 

 
ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 

(    ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
(    ) ไม่อนญุาตให้ประกอบกิจการ 
 

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

      เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
วันที่................/................/...................... 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนของเจ้าหน้าที ่

ใบรบัค าขอรับใบแทนใบอนญุาต 
 
เลขท่ี............................ได้รับเรื่องเมื่อวันท่ี.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน   ครบ 
         ไม่ครบ คือ 

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

 
      (ลงช่ือ) ...........................................  
             (.......................................) 
      ต าแหน่ง........................................... 
 
 

ส่วนของผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต 

ใบรบัค าขอรับใบแทนใบอนญุาต 
 

เลขท่ี..........................ได้รับเรื่องเมื่อวันท่ี.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน     ครบ 
           ไม่ครบ คือ 

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

ดังนั้น กรุณาน าเอกสารหลักฐานท่ียังไม่ครบท้ังหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน...............วันนับต้ังแต่
วันนี้เป็นต้นไป 
 
      (ลงช่ือ) ...........................................  
                (.......................................) 
      ต าแหน่ง.......................................... 

 

 

 

 

 



แบบค าขอแจ้งจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
เขียนท่ี................................................................ 

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

1. ข้าพเจ้า...................................................................... อายุ...............ปี สัญชาติ..................................  
โดย................................................................................................................ ผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม..................................................................................................................................................ท่ีอยู่
เลขท่ี...........................หมู่ท่ี...............ตรอก/ซอย.......................................ถนน......................................แขวง/
ต าบล......................................เขต/อ าเภอ........................................จังหวัด........................................หมายเลข
โทรศัพท์...............................................................ผู้ขอแจ้ง 

2. ช่ือสถานประกอบกิจการ.............................................................ประเภท........................................
มีพื้นท่ี...............ตารางเมตร ต้ังอยู่เลขท่ี..............หมู่ท่ี........ต าบล...............................อ าเภอ...........................
จังหวัด..................................หมายเลขโทรศัพท์..................................... 

3.พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้วดังนี้ 
  ส าเนาบัตรประจ าตัว(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่นๆ ระบ.ุ..................) 

    ส าเนาทะเบียนบ้าน 
    ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร 

  หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม หรือใบอนุญาตตาม 
     กฎหมายอื่นท่ีจ าเป็น 

  ใบมอบอ านาจ(ในกรณีท่ีมีการมอบอ านาจ) 
    ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 

    หลักฐานท่ีแสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
    เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามท่ีเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนาประกาศก าหนด คือ 

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

      แผนผังแสดงที่ต้ังสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 

        ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
      
 
                    (ลงช่ือ) .............................................. ผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง 
             (............................................) 



(ด้านหลังค าขอแจ้งจัดต้ังฯ) 

 
ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตามล าดับ 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ 
(                                     ) 

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

ลงช่ือ 
(                                     ) 

 
ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 

(    ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
(    ) ไม่อนญุาตให้ประกอบกิจการ 

                                                           
 

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

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
วันท่ี................/................/...................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนของเจ้าหน้าที ่
ใบรบัแจ้ง 

ช่ือสถานประกอบกิจการ................................................................ประเภท.....................................................มี
พื้นท่ี.................ตารางเมตร ต้ังอยู่เลขท่ี..............หมู่ท่ี........ต าบล..........................อ าเภอ...........................
จังหวัด..................................หมายเลขโทรศัพท์..................................... 
เลขท่ี............................ได้รับเรื่องเมื่อวันท่ี.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน   ครบ 
         ไม่ครบ ได้แก่ ................................................................................ 
........................................................................................................................................................................... 
 
      (ลงช่ือ) ...........................................  
             (.......................................) 
      ต าแหน่ง........................................... 
 

ส่วนของผู้แจ้ง 

ใบรบัแจ้ง 
ช่ือสถานประกอบกิจการ................................................................ประเภท...................................................มี
พื้นท่ี.............ตารางเมตร ต้ังอยู่เลขท่ี..............หมู่ท่ี........ต าบล...............................อ าเภอ...........................
จังหวัด..................................หมายเลขโทรศัพท์..................................... 
เลขท่ี..........................ได้รับเรื่องเมื่อวันท่ี.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน   ครบ 
         ไม่ครบ ได้แก่ ................................................................................ 
........................................................................................................................................................................... 
 
      (ลงช่ือ) ...........................................  
               (.......................................) 
      ต าแหน่ง........................................... 
               เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

หนังสือรบัรองการแจ้ง 
จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 

เล่มท่ี..........เลขท่ี............./................ 

(1) เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้......................................................................
สัญชาติ.......................อยู่บ้านเลขท่ี..............หมู่ท่ี........ต าบล.............................อ าเภอ
.....................................จังหวัด...............................หมายเลขโทรศัพท์..................................... 
ช่ือสถานประกอบกิจการ....................................... ประเภท.......................มีพื้นท่ี.............ตารางเมตร 

ต้ังอยู่เลขท่ี..............หมู่ท่ี........ต าบล.............................อ าเภอ...........................จังหวัด..................................
หมายเลขโทรศัพท์..................................... 

เสียค่าธรรมเนียมปีละ...................บาท (................................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน
เล่มท่ี...........เลขท่ี.................ลงวันท่ี............................................ 

(2) ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขท่ีก าหนดในข้อก าหนด
ของท้องถิ่น 

(3) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ 
3.1) ......................................................................................... 

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

(4) หนังสือรับรองการแจ้งฉบับนี้ออกให้เมื่อวันท่ี...........เดือน.............................พ.ศ. ....................  
 
         
 
          (ลงช่ือ) 

(.................................................) 
นายกเทศมนตรีต าบลไผ่ด าพัฒนา 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

(มีต่อดา้นหลงั) 

 
 



 
 

ค าเตือน  

  (1)ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานท่ีประกอบ   
  กิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท 
(2) หากผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อน
ใบอนุญาตส้ินอายุ หากมิได้ช าระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาท่ีก าหนดจะต้องช าระค่าปรับเพิ่มขึ้น
อีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมท่ีค้างช าระ 
(3) กรณีใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลายหรือช ารุดในสาระท่ีส าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบ 

           แทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันวัน นับแต่วันท่ีได้ทราบถึงการสูญหายถูกท าลายหรือช ารุด 

รายการต่ออายุใบอนญุาตและช าระค่าธรรมเนียม 
วัน/เดือน/ป ี

ที่ออก
ใบอนญุาต 

วัน/เดือน/ป ี
ที่สิน้อายุใบอนญุาต 

ใบเสร็จรบัเงนิ (ลงช่ือ) 
เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่น 
เล่มที ่ เลขที ่ วัน/เดือน/ป ี

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

แบบค าขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง 

(ดา้นหลงั) 



จัดต้ังสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
 
 

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

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

1. ข้าพเจ้า...................................................................... อายุ...............ปี สัญชาติ...........................  

โดย................................................................................................................ ผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม..................................................................................................................................................ท่ีอยู่
เลขท่ี...........................หมู่ท่ี...............ตรอก/ซอย.......................................ถนน.......................................แขวง/
ต าบล......................................เขต/อ าเภอ........................................จังหวัด........................................หมายเลข
โทรศัพท์............................................................................ผู้ขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง 

2. พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้วดังนี้ 
ส าเนาบัตรประจ าตัว(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่นๆ ระบ.ุ.......................) 
ส าเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
หนังสือรับรองการแจ้งฉบับเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่ 
ใบมอบอ านาจ(ในกรณีท่ีมีการมอบอ านาจ) 
 

      แผนผังแสดงที่ต้ังสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 

         ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
      
 
                    (ลงช่ือ) .............................................. ผู้ขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง 
             (............................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ด้านหลังค าขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง) 



 
ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตามล าดับ 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ 
(                                     ) 

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

ลงช่ือ 
(                                     ) 

 
ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 

(    ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
(    ) ไม่อนญุาตให้ประกอบกิจการ 

                                                           
 

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

   เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
วันท่ี................/................/...................... 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ส่วนของเจ้าหน้าที ่

ใบรบัค าขอรับใบแทนหนงัสือรบัรองการแจ้ง 
 



เลขท่ี............................ได้รับเรื่องเมื่อวันท่ี.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน   ครบ 
         ไม่ครบ คือ 

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

 
      (ลงช่ือ) ...........................................  
               (.......................................) 
      ต าแหน่ง........................................... 
 
 

ส่วนของผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต 

ใบรบัค าขอรับใบแทนหนงัสือรบัรองการแจ้ง 
 

เลขท่ี..........................ได้รับเรื่องเมื่อวันท่ี.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน   ครบ 
         ไม่ครบ คือ 

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

ดังนั้น กรุณาน าเอกสารหลักฐานท่ียังไม่ครบท้ังหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน...............วันนับต้ังแต่
วันนี้เป็นต้นไป 
 
      (ลงช่ือ) ...........................................  
            (.......................................) 
      ต าแหน่ง.......................................... 
 


