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เทศบัญญัติต าบลส าราญ 
เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๘ 

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

โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลส าราญ  เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่
สะสมอาหาร  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม ประกอบมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และ
มาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕  และแก้ไขเพ่ิมเติม  เทศบาลต าบลส าราญ           
โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลส าราญ  และผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้  
 

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลส าราญ เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๘”  

 

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลเทศบาลต าบลส าราญ นับแต่วันที่ได้ประกาศ
ไว้โดยเปิดเผย ที่ส านักงานเทศบาลต าบลส าราญแล้วเจ็ดวัน   

 

ข้อ ๓  บรรดาเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ  ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งอื่นใดในส่วนที่         
ได้ตราไว้แล้วซึ่งขัด หรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 

 

ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้ 

“อาหาร” หมายความว่า อาหารตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.๒๕๒๒ 
  “สถานที่จ าหน่ายอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใดๆ ที่มิใช่ที่หรือ     

ทางสาธารณะ ที่จัดไว้เพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนส าเร็จและจ าหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภค       
ได้ทันที ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการจ าหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้ส าหรับการบริโภค ณ ที่นั้น หรือน าไปบริโภค              
ที่อ่ืนก็ตาม  

 “สถานที่สะสมอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใดๆ ที่มิใช่ที่หรือ         
ทางสาธารณะ ที่จัดไว้ส าหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือของแห้ง  หรืออาหารในรูปลักษณะอ่ืนใด 
ซึ่งผู้ซื้อต้องน าไปท า ประกอบ หรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง 
  “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน หรือสิ่งที่สร้างขึ้น
อย่างอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลส าราญ 

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕   

 

 

 

 

 



 
-๒- 

“พนักงานเจ้าหน้าที่ ” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และเทศบัญญัตินี ้

 

ข้อ ๕ ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใด
ซึ่งมีพ้ืนที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นถ้าสถานที่ดังกล่าวมีพ้ืนที่
ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง 

ข้อ ๖ ผู้จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร ต้องจัดสถานที่ให้ถูกสุขลักษณะ
และเงื่อนไขตามลักษณะของกิจการ ดังต่อไปนี้ 

ก. สถานที่สะสมอาหาร 
(๑) ไม่ตั้งอยู่ในบริเวณท่ีอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ 
(๒) พ้ืนที่ท าด้วยวัตถุถาวร ท าความสะอาดง่าย 
(๓) จัดให้มีระบบระบายน้ าอย่างเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานที่

เทศบาลต าบลส าราญก าหนด 
(๔) จัดให้มีแสงสว่างและทางระบายน้ าเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามเกณฑ์

มาตรฐานที่เทศบาลต าบลส าราญก าหนด 
(๕) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

พนักงานเจ้าหน้าที่ และค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่ง
เทศบาลต าบลส าราญ 
 

ข. สถานที่จ าหน่ายอาหาร 
(๑) จัดสถานที่ตามที่ก าหนดไว้ใน ข้อ ก. (๑)-(๖) 
(๒) จัดให้มีโต๊ะ เก้าอ้ีหรือที่นั่งอย่างอ่ืนซึ่งมีสภาพแข็งแรง สะอาด และเป็นระเบียบ 

เรียบร้อยอยู่เสมอ 
(๓) ผนังและบริเวณที่ปรุงอาหารต้องมีพ้ืนผิวที่ท าความสะอาดง่าย 
(๔) จัดให้มีภาชนะและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ที่ใช้ในการท า ประกอบ ปรุง เก็บ และการ

บริโภคอาหารไว้ให้เพียงพอ ปลอดภัยและถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐาน
ที่เทศบาลต าบลส าราญก าหนด 

(๕) จัดให้มีบริเวณและที่ส าหรับท าความความสะอาดภาชนะ ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องใช้
ต่างๆ ให้เพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะเพ่ือใช้การนั้นโดยเฉพาะ 

(๖) จัดให้มีที่ส าหรับล้างมือพร้อมอุปกรณ์จ านวนเพียงพอ 
(๗) จัดให้มีการป้องกันอันตรายแก่สุขภาพ รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร าคาญเนื่องจาก

การจ าหน่าย ท า ประกอบ ปรุงและเก็บอาหาร 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๓- 

(๘) จัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสีย และหรือบ่อดักไขมันตามค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข พนักงานเจ้าหน้าที่ และค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

(๙) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
พนักงานเจ้าหน้าที่ และค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และ
ค าสั่งของเทศบาลต าบลส าราญ 

ข้อ ๗ อาคารที่ใช้เป็นสถานที่ประกอบการต้องมีหลักฐานแสดงว่าสามารถใช้ประกอบการนั้น
ได้โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

ข้อ ๘ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจผ่อนผันให้ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ขอรับหนังสือรับรอง
การแจ้ง งดเว้นการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในข้อ ๖ และข้อ ๗ เพียงเท่าที่เห็นสมควร หรือจะ
เปลี่ยนแปลงอย่างใด เพื่อให้เหมาะสมแก่กิจการซึ่งให้ควบคุมนั้น ทั้งนี้การผ่อนผันนั้นต้องไม่เป็นเหตุ
กระทบกระเทือนถึงสุขภาพอนามัยของประชาชน 

ข้อ ๙ ผู้ได้รับใบอนุญาต หรือผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องดูแลรักษาสถานที่จ าหน่าย
อาหาร และสถานที่สะสมอาหารให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

(๑) รักษาสถานที่ให้สะอาดอยู่เสมอ รวมทั้งจัดให้มีการป้องกันและก าจัดสัตว์และแมลงน าโรค 
(๒) ต้องมีการรักษาความสะอาดที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลไม่ให้เป็นที่เพาะพันธุ์

แมลงและสัตว์น าโรคได้ และต้องมีการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะ 
(๓) รักษาส้วมให้ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ 
(๔) จัดสิ่งของเครื่องใช้และอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและรักษาให้สะอาดอยู่เสมอ 
(๕) ปฏิบัติการอ่ืนใดด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข พนักงาน

เจ้าหน้าที่ และค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบข้อบังคับและค าสั่งของ
เทศบาลต าบลส าราญ 

ข้อ ๑๐ ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ได้รับหนังสือการแจ้งจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร ต้อง
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการจ าหน่าย ท า ประกอบ ปรุง เก็บ
รักษาอาหาร ตลอดจนสุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ น้ าใช้และของใช้อื่นๆ รวมทั้งสุขลักษณะส่วนของ
บุคคลของผู้จ าหน่ายอาหาร ผู้ปรุงอาหาร และผู้ใช้บริการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) วาง เก็บอาหารก่อนปรุงในที่สะอาดถูกสุขลักษณะ รวมทั้งจัดให้มีการจัดการและก าจัด
สัตว์น าโรคในสถานที่นั้น 

(๒) ใช้เครื่องปกปิดอาหารรวมทั้งภาชนะและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ที่ใช้ในการท า ประกอบ 
ปรุง เก็บอาหาร เพ่ือป้องกันฝุ่นละอองและสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตลอดจนรักษา
เครื่องปกปิดนั้นให้สะอาดและใช้การได้ดีอยู่เสมอ 

(๓) น้ าแข็งส าหรับบริโภคต้องจัดเก็บไว้ในภาชนะท่ีถูกสุขลักษณะ สามารถป้องกันสิ่งเปรอะเปื้อนได้ 
และห้ามน าอาหารหรือสิ่งของอ่ืนใดแช่หรือเก็บรวมไว้ด้วยกัน 

 
 
 
 
 
 



 
 

-๔- 
(๔) การทุบ บดน้ าแข็ง ต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะและสะอาดอยู่เสมอ รวมทั้งป้องกันมิให้

มีเสียงอันเป็นเหตุร าคาญแก่ผู้อ่ืน 
(๕) ในกรณีที่มีผ้าเช็ดหน้าให้บริการต้องท าให้สะอาด และผ่านความร้อนฆ่าเชื้อโรค หรือ

กรรมวิธีอ่ืนๆ ให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 
(๖) จัดให้มีน้ าสะอาดไว้ให้เพียงพอ 
(๗) ใช้ภาชนะหรือวัตถุท่ีสะอาด ปลอดภัยส าหรับปรุง ใส่หรือห่ออาหารหรือน้ าแข็งโดย

รักษาให้สะอาดอยู่เสมอ 
(๘) ผู้จ าหน่ายอาหาร ผู้ปรุง และผู้ให้บริการต้องแต่งกายให้สะอาดและปฏิบัติตนให้ถูกต้อง

ด้วยสุขลักษณะส่วนบุคคล 
(๙) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

พนักงานเจ้าหน้าที่ และค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับและค าสั่ง
ของเทศบาลต าบลส าราญ 

ข้อ ๑๑ ผู้ได้รับอนุญาตหรือผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องไม่เป็นโรคติดต่อ และไม่จ้าง
หรือให้บุคคลที่ป่วยหรือมีเหตุควรเชื่อว่าเป็นโรคติดต่อ จ าหน่าย ท า ประกอบ ปรุง เก็บอาหาร 

ข้อ ๑๒ ผู้ใดประสงค์จะจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร ซึ่งมีพ้ืนที่
เกินกว่าสองร้อยตารางเมตร ให้ยื่นค าขอตามแบบ เงื่อนไข พร้อมด้วยหลักฐานที่เทศบาลต าบลส าราญก าหนด 
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ในกรณีสถานที่ตามวรรคหนึ่งมีพ้ืนที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นเพ่ือขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง พร้อมกับหลักฐานต่างๆ เช่นเดียวกับท่ีก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ก่อน
จัดตั้งเมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้งให้ออกใบรับแจ้งการจัดตั้งสถานที่แก่ผู้แจ้ง เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการ
ประกอบกิจการ ตามท่ีแจ้งเป็นการชั่วคราว ในระหว่างที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังมิได้ออกหนังสือรับรองการ
แจ้งให้ตามท่ีขอ 

ข้อ ๑๓ เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ
อนุญาตแล้ว ปรากฏว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ ให้ออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือ
แจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล ให้ผู้ขออนุญาตทราบ กรณีที่ไม่อาจออกใบอนุญาตได้ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับค าขอ แต่ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวม
ความถูกต้อง หรือความไม่สมบูรณ์ทั้งหมดแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน 
และในกรณีจ าเป็นจะต้องส่งคืนค าขอแก่ผู้ขออนุญาต ให้ส่งค าขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้อง หรือความ     
ไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๕- 
ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่ง     

ไม่อนุญาตได้ภายในก าหนด ตามวรรคหนึ่ง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินลองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน 
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขอขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้ง ให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดตาม  
วรรคหนึ่ง หรือตามท่ีได้ขอขยายเวลาไว้แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๔ เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ได้ตรวจสอบการแจ้งแล้วปรากฏว่าถูกต้องตามแบบ        
ที่ก าหนดไว้ ให้ออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้งภายในเจ็ดวันท าการ นับแต่วันที่ได้รับการแจ้ง 

ในใบรับแจ้งหรือหนังสือรับรองการแจ้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะก าหนดเงื่อนไขให้ผู้แจ้งหรือ  
ผู้ได้หนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้ 

กรณีการแจ้งไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น แจ้งให้ผู้แจ้งทราบภายใน    
เจ็ดวันท าการ นับแต่วันที่ได้รับการแจ้ง ถ้าผู้แจ้งไม่ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันท าการ นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้การแจ้งของผู้แจ้งเป็นอันสิ้นผล แต่ถ้าผู้
แจ้งได้ด าเนินการแก้ไขภายในเวลาที่ก าหนดแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้อถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้ง ให้ผู้แจ้ง
ภายในเจ็ดวันท าการ นับแต่วันที่ได้รับการแจ้ง 
  ข้อ ๑๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้แจ้งต้องช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้ายเทศบัญญัตินี้ 
ภายในก าหนดสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต ผู้แจ้ง ผู้แทน หรือผู้รับมอบอ านาจจากผู้ได้รับอนุญาต
หรือผู้แจ้งแล้วแต่กรณี ได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากมิได้ช าระค่าธรรมเนียมภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดจะต้องช าระค่าปรับเพ่ิมข้ึนอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ เว้นแต่ผู้
ได้รับใบอนุญาตหรือผู้แจ้งจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการที่จะต้องช าระค่าธรรมเนียม
ดังกล่าว 
  ถ้าผู้จัดตั้งสถานที่จ าหน่าย หรือสถานที่สะสมอาหารค้างช าระ ค่าธรรมเนียมติดต่อกัน    
เกินกว่าสองครั้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการจนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจ านวน 

 
 ข้อ ๑๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงใบอนุญาตหรือหนังสือ

รับรองการแจ้งไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
 ข้อ ๑๗ เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตจะขอต่ออายุใบอนุญาตให้ยื่นค าขอตามแบบและเงื่อนไข 

พร้อมด้วยหลักฐานที่เทศบาลต าบลส าราญก าหนดต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุเม่ือได้ยื่นค า
ขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปจนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุ
ใบอนุญาต การพิจารณาต่อใบอนุญาตปฏิบัติตามข้อ ๑๓ 

 ข้อ ๑๘ ให้ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้ง ช าระค่าธรรมเนียมเป็นรายปี นับตั้งแต่วันออก
หนังสือรบรองการแจ้ง หรือวันครบก าหนดวันครบช าระค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

 
 
 
 
 
 



 
-๖- 

 ข้อ ๑๙ ใบอนุญาตให้มีอายุ ๑ ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  
 ข้อ ๒๐ เมื่อผู้ได้รับอนุญาตหรือผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้ง ไม่ประสงค์จะประกอบกิจการ

ต่อไป หรือโอนกิจการให้แก่บุคคลอื่น ให้ยื่นค าร้องบอกเลิกการด าเนินกิจการหรือการโอนกิจการต่อ         
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 ข้อ ๒๑ หากผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งประสงค์จะแก้ไขรายการใน
ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง ให้ยื่นค าร้องขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 ข้อ ๒๒ หากปรากฏว่าใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งสูญหายถูกท าลายหรือช ารุด  
ในสาระส าคัญ ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งแล้วแต่กรณี จะต้องยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น เพ่ือขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งใหม่ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่   
ได้รับแจ้งการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระส าคัญแล้วแต่กรณีพร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้ 

(๑) เอกสารการแจ้งความต่อสถานีต ารวจ กรณีสูญหาหรือถูกท าลาย หรือ 
(๒) ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งเดิม กรณีช ารุดในสาระส าคัญ 
ข้อ ๒๓ การออกใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง ให้พนักงาน

ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้ 
(๑) การออกใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง ให้ประทับตราสีแดง    

ค าว่า “ใบแทน” ก ากับไว้ด้วย และให้มีวัน เดือน ปี ที่ออกใบแทน พร้อมทั้งลงลายมือ
ชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทน และ
ต้นขั้วใบแทน 

(๒) บันทึกด้านหลังชั้นใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งเดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย     
ถูกท าลาย หรือช ารุด ในสาระส าคัญของใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งเดิมแล้วแต่
กรณี และเล่มที่ เลขท่ี ปี พ.ศ. ของใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง 

ข้อ ๒๔  ผู้ใดจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ที่มี
พ้ืนที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร โดยมิได้แจ้งพนักงานท้องถิ่น และเคยได้รับโทษในความผิดนี้มาแล้วครั้งหนึ่ง 
ยังฝ่าฝืนด าเนินกิจการโดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นต่อไป ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุด
ด าเนินกิจการไว้ จนกว่าจะได้ด าเนินการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตาม ข้อ ๑๒ วรรคสอง ถ้ายังฝ่าฝืนอีกให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งห้ามการด าเนินกิจการนั้นไว้ตามเวลาที่ก าหนดซึ่งต้องไม่เกินสองปี 

ข้อ ๒๕ เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และ        
เทศบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข และพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจดังนี้ 

(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใดๆ มาให้ถ้อยค าหรือแจ้งข้อเท็จจริงหรือท าค าชี้แจงเป็นหนังสือ
หรือให้ส่งเอกสารหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๗- 

(๒) เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใดๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก หรือ
ในเวลาท าการเพ่ือตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้หรือตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ในการนี้ ให้มีอ านาจสอบถามข้อเท็จจริง
หรือเรียกหนังสือรับรองการแจ้งหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของ หรือผู้ครอบครอง
อาคารหรือสถานที่นั้น 

(๓) แนะน าให้ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง ปฏิบัติให้ถูกต้องตามเง่ือนไข  
ในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งตามเทศบัญญัตินี้ หรือตามพระราชบัญญัติ  
การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 

(๔) ยึดหรืออายัดสิ่งของใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน            
เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินคดีหรือเพ่ือน าไปท าลายในกรณีจ าเป็น 

(๕) เก็บหรือน าสินค้าหือสิ่งของใดๆ ที่สงสัยว่าจะไม่ถูกสุขลักษณะหรือจะก่อให้เกิด        
เหตุร าคาญจากอาการหรือสถานที่ใดๆ ที่เป็นปริมาณตามสมควรเพื่อเป็นตัวอย่างในการ
ตรวจสอบตามความจ าเป็นได้โดยไม่ต้องใช้ราคา 

ข้อ ๒๖ หากผู้จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕  กฎหระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดไว้เกี่ยวกับการด าเนิน
กิจการนั้น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้ด าเนินกิจการนั้นแก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้ และถ้า    
ผู้ด าเนินกิจการไม่แก้ไขหรือถ้าการด าเนินกิจการนั้นจะก่อให้เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดอันตราย
อย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งให้ผู้นั้นหยุดด าเนินกิจการไว้ทันทีเป็นการ
ชั่วคราว จนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าปราศจากอันตรายแล้วก็ได้ 

 ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ก าหนดระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติตามค าสั่งไว้      
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันเว้นแต่เป็นกรณีที่มีค าสั่งให้หยุดด าเนินกิจการทันที  

ข้อ ๒๗ ถ้าเจ้าพนักงานสาธารณสุขตรวจพบเหตุที่ไม่ถูกต้องหรือมีการกระท าใดๆ ที่ฝ่าฝืน
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ในอันท่ีจะมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่
เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน หรือจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนส่วนรวม 
ซึ่งสมควรจะด าเนินแก้ไขโดยเร่งด่วน ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอ านาจออกค าสั่งให้ผู้กระท าการไม่ถูกต้อง
หรือฝ่าผืนดังกล่าวแก้ไข หรือระงับเหตุนั้นหรือให้ด าเนินการใดๆ เพื่อแก้ไขหรือระงับเหตุนั้นได้ตามสมควร 
แล้วแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ 

ข้อ ๒๘ ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารไม่ปฏิบัติ
หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัติหรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตนั้นเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจ   
สั่งพักใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่สมควร แต่ไม่เกินสิบห้าวัน 

 
 
 
 
 
 



 
 

-๘- 
ข้อ ๒๙ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อปรากฏว่าผู้รับ

ใบอนุญาต 
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้

ใบอนุญาตอีก 
(๒) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารสุข 

พ.ศ.๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ 
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 

กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ หรือ    
เทศบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบบไว้ในใบอนุญาตในเรื่องท่ีก าหนดไว้เกี่ยวกับ
การประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตและการไม่ปฏิบัติหรือการปฏิบัติไม่ถูกต้อง
นั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบ
ต่อภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน 

ข้อ ๓๐ การแจ้งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามข้อ ๑๕ ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาต ผู้แทนหรือผู้รับมอบอ านาจจากผู้ได้รับใบอนุญาตทราบ 

ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ผู้จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร
หยุดด าเนินกิจการ ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพื่อถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ด าเนิน
กิจการหรือผู้ได้รับใบอนุญาตทราบ แล้วแต่กรณี 

ในกรณีไม่พบตัวหรือไม่ยอมรับหนังสือดังกล่าว ให้ส่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือให้ปิด
หนังสือนั้นไว้ในที่เปิดเผยให้เห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักงานของผู้ต้องรับหนังสือและให้ถือว่าผู้นั้นได้
ทราบหนังสือ ตั้งแต่เวลาที่หนังสือไปถึงหรือวันปิดหนังสือแล้วแต่กรณี 

ข้อ ๓๑ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนึ่งปี นับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ ๓๒ เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีค าสั่งตามข้อ ๑๔ วรรคสาม ข้อ ๑๕ วรรคสอง ข้อ ๒๔  
ข้อ ๒๖ หรือมีค าสั่งไม่ออกใบอนุญาต ตามข้อ ๑๓  หรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ตามข้อ ๑๗ หรือ  
เพิกถอนใบอนุญาตตามข้อ ๒๙ หรือในกรณีที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขมีค าสั่งตามข้อ ๒๗ ถ้าผู้ที่ได้รับค าสั่ง   
ไม่พอใจค าสั่งดังกล่าว ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขภายในสามสิบวันนับแต่  
วันที่ทราบค าสั่ง 

การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามค าสั่งเว้นแต่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขจะเห็นสมควรให้มีการทุเลาการบังคับตามค าสั่งนั้นไว้ชั่วคราวค าสั่งของรัฐมนตรี
กระทรวงสาธารณสุขให้เป็นที่สุด 

ข้อ ๓๓ ผู้ใดจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองร้อย
ตารางเมตร โดยไม่ได้รับอนุญาตมีความผิดตามมาตรา ๗๒ วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   
พ.ศ.๒๕๓๕  

-๙- 
ผู้ใดจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ซึ่งมีพ้ืนที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร 

โดยไม่มีหนังสือรับรองการแจ้ง มีความผิดตามมาตรา ๗๒ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕ 



 
ข้อ ๓๔ ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัติข้อ ๖ และข้อ ๙ มีความผิดตามมาตรา ๗๓ วรรคแรก แห่ง

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัติข้อ ๗ ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๑ มีความผิดตามมาตรา ๗๓ วรรคสองแห่ง

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
ข้อ ๓๕ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกหรือไม่ยอมแจ้งข้อเท็จจริงหรือไม่ส่งเอกสารหรือ

หลักฐาน หรือขัดขวางหรือไมอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือ           
เจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามเทศบัญญัติ ข้อ ๒๕ มีความผิดตามมาตรา ๗๙           
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 

ข้อ ๓๖ ผู้ใดจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารผู้ใดด าเนินกิจการใน
ระหว่างที่มีค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้หยุดด าเนินกิจการ หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามข้อ ๑๕ วรรคสอง ข้อ ๒๔ หรือข้อ ๒๖ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร มีความผิดตามมาตรา ๘๐    
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 

ข้อ ๓๗ ผู้รับใบอนุญาตตั้งหรือใช้สถานที่เอกชนเป็นสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหารก่อนใช้เทศบัญญัตินี้ ให้ผู้นั้นยังคงประกอบกิจการนั้นต่อไปได้เสมือนเป็นผู้รับใบอนุญาตหรือเป็น
ผู้ได้แจ้งและได้รับหนังสือรับรองการแจ้งตามเทศบัญญัตินี้แล้ว แต่เมื่อใบอนุญาตดังกล่าวสิ้นอายุ และผู้นั้น
ยังคงประสงค์จะด าเนินกิจการต่อไป ผู้นั้นจะต้องมาด าเนินการขอรับใบอนุญาตพร้อมแจ้งตามเทศบัญญัตินี้
ก่อนด าเนินการ 

ข้อ ๓๘   ให้นายกเทศมนตรีต าบลส าราญ รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้และให้มี
อ านาจออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้  

 

 ประกาศ  ณ  วันที่  8     เดือน   พฤษภาคม    พ.ศ.2558 
 
      (ลงชื่อ)      นายไพโรจน์  โคตรสมบัติ 
         (นายไพโรจน์  โคตรสมบัติ) 
                นายกเทศมนตรีต าบลส าราญ 
 
     
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บัญชีค่าธรรมเนียมต่อท้าย เทศบัญญัติเทศบาลต าบลส าราญ 
เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

ล าดับ รายการ 
อัตราค่าธรรมเนียมต่อปี 

(บาท) 
อัตราค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่      

สะสมอาหาร ในอาคารหรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่ ไม่เกินสองร้อย ตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาด 
1 พ้ืนที่ประกอบการไม่เกิน 10 ตารางเมตร 100 
2 พ้ืนที่ประกอบการเกิน 10 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 25 ตารางเมตร 300 
3 พ้ืนที่ประกอบการเกิน 25 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร 500 
4 พ้ืนที่ประกอบการเกิน 50 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 100 ตาราง

เมตร 
800 

5 พ้ืนที่ประกอบการเกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตาราง
เมตร 

1000 

อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตการจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร
หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่ เกินสองร้อย ตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาด 

1 พ้ืนที่ประกอบการเกิน 200 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 500 ตาราง
เมตร 

1500 

2 พ้ืนที่ประกอบการเกิน 500 ตารางเมตร ตารางเมตรข้ึนไป 2000 
 

 
  



 
แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

 
เขียนที.่................................ 

วันที่................เดือน..........................พ.ศ................... 
  ข้าพเจ้า..............................................................อายุ.................ปี สัญชาติ....................... 
อยู่บ้านเลขท่ี...........หมู่ที.่..........ตรอก/ซอย..........................ถนน........................แขวง/ต าบล................... 
อ าเภอ/เขต.....................................จังหวัด.......................................หมายเลขโทรศัพท์............................. 
  ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 
  (     )  สถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ประเภท................................................ 
โดยมีพ้ืนที่ประกอบการ....................................ตารางเมตร 
  (     )  ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท................................................  
มีคนงาน................คน เครื่องจักรกลขนาด.....................แรงม้า พ้ืนที่ด าเนินการ.....................ตารางเมตร 
  (     )  ประกอบกิจการ ตลาดที่มีการจ าหน่าย...................................................................  
เป็นประจ า/เป็นครั้งคราว/ตามวันนัด พื้นที่ด าเนินการ.............................ตารางเมตร 
  (     )  กิจการจ าหน่ายสินค้าในที่ / ทางสาธารณะ จ าหน่ายสินค้าประเภท.......................  
...................................บริเวณ..................................................โดยวิธีการ.................................................. 
  (     )  กิจการรับท าการเก็บ ขนหรือก าจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย โดยท าเป็นธุรกิจ ประเภท  
     เก็บขนส่งปฏิกูล โดยมีแหล่งก าจัดที่.......................................................... 
     เก็บ ขนและก าจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีระบบก าจัดอยู่ที่.................................... 
     เก็บ ขน มูลฝอย โดยมีแหล่งก าจัดที่........................................................... 
     เก็บ ขนและก าจัดมูลฝอย โดยมีแหล่งก าจัดที่............................................ 
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารประกอบการขอรับใบ อนุญาต 
ดังนี้ 

(1) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป 
(2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(3) หนังสือจดทะเบียน (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
(4) หนังสือมอบอ านาจ (กรณีท่ีมีการมอบอ านาจ) 
(5) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องคือ 

3.1) หนังสือรับรองการตรวจสถานประกอบการฯ (กรณีกิจการ สปา นวดเพ่ือสุขภาพ) 
3.2) ใบรับรองแพทย์ (กรณีจ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร) 
3.3) รายงานการจัดท าสิ่งแวดล้อมฯ (กรณีกฎหมายก าหนดต้องจัดท าฯ) 
3.4) ................................................................................................................ 
3.5) ................................................................................................................ 
3.6) ................................................................................................................ 

 
 
 
 
 



 
แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบโดยสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความ เอกสาร ในค าขอรับใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ  
     (ลงชื่อ).................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต  
             (................................................)  /ขอต่อใบอนุญาต 
การด าเนินการของเจ้าหน้าที่ 
 (     )  เอกสารการขออนุญาตครบถ้วน 
 (     )  เอกสารไม่ครบ และได้ด าเนินการแล้วดังนี้  
  1).....................................................................................................................................  
  2).....................................................................................................................................  
     (ลงชื่อ).................................................เจ้าหน้าที่  
                (...............................................)  
ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
 (     )  เห็นสมควรอนุญาต และก าหนดเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
  1).....................................................................................................................................  
  2).....................................................................................................................................  
 (     )  เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ...................................................................................................  
     (ลงชื่อ).............................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข  
             (...............................................)  
ค าสั่ง เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 (     )  อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
 (     )  ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ  
     (ลงชื่อ).............................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น  
             (...............................................)  
               นายกเทศมนตรีต าบลส าราญ  
 
 
 
 

-๒- (หน้าหลัง) 



 
ใบรับแจ้งการจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายหรือสถานที่สะสมอาหาร 

 
 
ที่ ....................../........................... 

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

ข้าพเจ้า....................................................................ต าแหน่ง เจ้าพนักงานท้องถิ่น ได้รับแจ้ง
จาก.......................................................................อยู่บ้านเลขท่ี......................ต าบล.......................................
อ าเภอ.......................................จังหวัด.........................................เพ่ือขอรับ 

 ใบอนุญาตจ าหน่ายอาหาร/สะสมอาหาร 
 หนังสือรับรองการแจ้ง การจ าหน่ายอาหาร/สะสมอาหาร 

แล้ว เมื่อวันที่.............เดือน......................พ.ศ.................ชื่อสถานประกอบการ “............................................”   
สถานประกอบการตั้งอยู่เลขท่ี...............หมู่ที.่...............ต าบลส าราญ อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 
 

(ลงชื่อ)    เจ้าพนักงานท้องถิ่น  
             (.......................................) 
            นายกเทศมนตรีต าบลส าราญ 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ 1.  กรณีค าขอไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ เอกสารไม่ครบถ้วน เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องแจ้ง
ผลการพิจารณาให้ผู้แจ้งทราบภายใน 15 วันนับแต่ที่ได้รับค าขอ 

2. จัดท า 2 ฉบับ มอบผู้แจ้งหนึ่งฉบับ เก็บไว้เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

          แบบ สอ.4 
 
 
 
 

ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร 
 

เล่มที.่...........เลขที.่............./...............   ส านักงาน...............................................  

  อนุญาตให้  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล ชื่อ................................................................... 
อายุ..............ปี สัญชาติ.....................เลขประจ าตัวประชาชนเลขท่ี.................................................................... 
อยู่บ้าน/ส านักงาน เลขท่ี...................ตรอก/ซอย....................................ถนน..................................หมู่ที.่.......... 
ต าบล...........................อ าเภอ.................................จังหวัด.....................................โทรศัพท.์............................ 
  1.  จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารประเภท.....................................สถานที่ชื่อ..........................
พ้ืนที่ประกอบการ................................ตารางเมตร 
  2.  ตั้งอยู่เลขท่ี................ตรอก/ซอย............................ถนน.................................หมู่ที่
........... 
ต าบล...........................อ าเภอ.................................จังหวัด..................................... 
  3.  ค่าธรรมเนียมฉบับละ......................บาทต่อปี ใบรับเงินเล่มที่..................เลขที่.................  
วันที่.................เดือน........................พ.ศ................ 
  4.  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้  
   4.1  ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัติเทศบาลต าบลส าราญ ว่าด้วยสถานที่จ าหน่าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร และปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวกับสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข ค าสั่ง  เจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่ง 
   4.2  
........................................................................................................................... 
 

  ออกให้ ณ วันที่........เดือน...................พ.ศ............สิ้นอายุวันที่..........เดือน.............พ.ศ.........  
 
 

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

นายกเทศมนตรีต าบลส าราญ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

(ประทับตรา เทศบาล) 
 
 
 
 



 
แบบ สอ.6 

 
 
 
 

หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร 
 

เล่มที.่...........เลขที.่............./...............   ส านักงาน...............................................  

  เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองให้      บุคคลธรรมดา     นิติบุคคล  
ชื่อ......................................................อายุ...........ปี สัญชาติ.........เลขประจ าตัวประชาชนเลขท่ี......................... 
อยู่บ้าน/ส านักงาน เลขท่ี...................ตรอก/ซอย....................................ถนน..................................หมู่ที.่.......... 
ต าบล...........................อ าเภอ.................................จังหวัด.....................................โทรศัพท.์............................ 
  1.  จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารประเภท.....................................สถานที่ชื่อ..........................
พ้ืนที่ประกอบการ................................ตารางเมตร 
  2.  ตั้งอยู่เลขท่ี................ตรอก/ซอย...........................ถนน..................................หมู่ที่
........... 
ต าบล...........................อ าเภอ.................................จังหวัด..................................... 
  3.  ค่าธรรมเนียมฉบับละ......................บาทต่อปี ใบรับเงินเล่มที่..................เลขที่.................  
วันที่.................เดือน........................พ.ศ................ 
  4.  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้  
   4.1  ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัติเทศบาลต าบลส าราญ ว่าด้วยสถานที่จ าหน่าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหารและปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวกับสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข ค าสั่ง  เจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่ง 
   4.2  ..........................................................................................................................  
   

ออกให้ ณ วันที่........เดือน...................พ.ศ............สิ้นอายุวันที่..........เดือน.............พ.ศ......... 
 

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

นายกเทศมนตรีต าบลส าราญ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

(ประทับตรา เทศบาล) 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

 
 

ค าขอรับใบแทนใบอนุญาต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

  ข้าพเจ้า...............................................................(ชื่อผู้รับอนุญาต) ซึ่งมีผู้ด าเนินการกิจการ
ชื่อ…………………………………ได้รับใบอนุญาต / ใบรับรองการแจ้ง จ าหน่ายอาหาร ประเภท............................... 
สถานประกอบการตั้งอยู่ที่เลขที่...............หมู่ที.่................ต าบล.............................อ าเภอ................................. 
จังหวัด................................โทรศัพท.์.................................... 
  มีความประสงค์ขอรับใบแทนใบอนุญาต/ใบรับรองการแจ้งจ าหน่ายอาหารประเภท.............  
.................................................................เนื่องจาก............................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
  ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานมาด้วยคือ  
   1)    ส าเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (กรณีสูญหาย) 
   2)    ใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่ (กรณีถูกท าลายหรือช ารุด) 
   3)    ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
   4)    หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
   5)    ส าเนาทะเบียนบ้าน 
   6)    รูปถ่ายผู้ด าเนินกิจการขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป 
  
      (ลงชื่อ).........................................ผู้ยื่นค าขอ  
       (...................................)  
 
 
 

หมายเหตุ  (1)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้น าใบแจ้งความของสถานีต ารวจแห่งท้องที่ท่ีใบอนุญาตนั้น   
สูญหายมาด้วย 
   (2)  ในกรณีที่ใบอนุญาตถูกท าลายในสาระส าคัญ ให้แนบใบอนุญาตนั้นมาด้วย  
   (3)  ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ / ใช้ 
 
 
 

 

เลขที.่........................................ 
วันที่.......................................... 
ลงชื่อ.......................ผู้รับค าขอ 


