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หลักการ 

ใหมีเทศบัญญัติวาดวยสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 
 
 
 
 

เหตุผล 

เพ่ือประโยชนในการควบคุมหรือกํากับดูแลสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารท่ีไดรับ
ใบอนุญาตหรือไดรับหนังสือรับรองการแจงภายในเขตเทศบาลบาลตําบลหัวรอ ซ่ึงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 ใหกระทําไดโดยการตราเปนเทศบัญญัติ จึงตราเทศบัญญัตินี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    

 
เทศบัญญัติเทศบาลตําบลหัวรอ 

เรื่อง สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๕8 
 

โดยท่ีเปนการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลหัวรอวาดวย สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสม

อาหาร 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับ

ท่ี 13 พ.ศ. 2552 ประกอบมาตรา ๔๐ มาตรา มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ 

และมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  เทศบาลตําบลหัวรอ โดยความเห็นชอบของสภา

เทศบาลตําบลหัวรอ และผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลก  จึงตราเทศบัญญัติไวดังตอไปนี้  

 ขอ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลหัวรอ เรื่อง สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ี

สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕8 ” 

 ขอ ๒ เทศบัญญัตินี้ใหมีผลบังคับใชภายในเขตเทศบาลตําบลหัวรอ เม่ือไดประกาศไวโดยเปดเผย            

ณ สํานักงานเทศบาลตําบลหัวรอแลวเจ็ดวัน 

 ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับตําบลหัวรอ เรื่อง สถานท่ี  จําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พุทธศักราช 

๒๕๔๑   

บรรดาเทศบัญญัติ ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งอ่ืนใดในสวนท่ีไดตราไวแลวในเทศบัญญัตินี้ หรือซ่ึง

ขัดหรือแยงกับเทศบัญญัตินี้ ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน  

 ขอ ๔ ในเทศบัญญัตินี้ 

 “อาหาร” หมายความวา อาหารตามกฎหมายวาดวยอาหาร 

 “สถานท่ีจําหนายอาหาร” หมายความวา อาคาร สถานท่ีหรือบริเวณใดๆ ท่ีมิใชท่ีหรือทางสาธารณะ    

ท่ีจัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซ้ือสามารถบริโภคไดทันที ท้ังนี้ไมวาจะเปนการ

จําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค ณ ท่ีนั้น หรือนําไปบริโภคท่ีอ่ืนก็ตาม 

 “สถานท่ีสะสมอาหาร” หมายความวา อาคาร สถานท่ีหรือบริเวณใดๆ ท่ีมิใชท่ีหรือทางสาธารณะ ท่ีจัด

ไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะอ่ืนใดซ่ึงผูซ้ือตองนําไปทํา ประกอบ

หรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง 

 “เจาพนักงานทองถ่ิน” หมายความวา นายกเทศมนตรีตําบลหัวรอ 

 “เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซ่ึงไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการกระทรวง

สาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 

 ขอ ๕ ผูใดจะจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนท่ีใดซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกินสอง

รอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน ถาสถานท่ีดังกลาวมี

พ้ืนท่ีไมเกินสองรอยตารางเมตรตองแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินเพ่ือขอหนังสือรับรองการแจงกอนการจัดตั้ง 
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ขอ 6 ผูจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร หรือสถานท่ีสะสมอาหาร ตองจัดสถานท่ีใหถูกตองดวยสุขลักษณะและ

เง่ือนไขตามลักษณะของกิจการ ดังนี้ 

ก. สถานท่ีสะสมอาหาร 

    (๑) ไมตั้งอยูในบริเวณท่ีนาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ 

    (๒) พ้ืนทําดวยวัตถุถาวร ทําความสะอาดงาย 

      (๓) จัดใหมีระบบการระบายน้ําอยางเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐานท่ี  

เจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถ่ินกําหนด        

                 (๔) จัดใหมีแสงสวางและทางระบายอากาศเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐานท่ี

เจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถ่ินกําหนด 

                 (๕) จัดใหมีสวมจํานวนเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐานท่ีเจาพนักงาน

สาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถ่ินกําหนด 

      (๖) จัดใหมีท่ีรองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลท่ีถูกตองดวยสุขลักษณะและเพียงพอ 

                (๗) ปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวดวยสุขลักษณะ ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขและคําสั่งเจา

พนักงานทองถ่ิน รวมท้ังระเบียบ ขอบังคับ และประกาศเทศบาลตําบลหัวรอ 

ข. สถานท่ีจําหนายอาหาร 

(๑) จัดใหมีสถานท่ีตามกําหนดไวในขอ ก. (๑) - (๖) 

(๒) จัดใหมีโตะ เกาอ้ี หรือท่ีนั่งอยางอ่ืนซ่ึงมีสภาพแข็งแรง สะอาด และเปนระเบียบเรียบรอยอยูเสมอ 

(๓) ผนังและบริเวณท่ีปรุงอาหารตองเปนพ้ืนท่ีทําความสะอาดงาย 

(๔) จัดใหมีภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ ท่ีใชในการทํา ประกอบ ปรุง เก็บ และการบริโภคไวให

เพียงพอ ปลอดภัย และถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐานท่ีเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถ่ิน

กําหนด 

(๕) จัดใหมีบริเวณและท่ีสําหรับทําความสะอาดภาชนะ ตลอดจนอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ ใหเพียงพอ

และถูกตองดวยสุขลักษณะเพ่ือใชในการนั้นโดยเฉพาะ 

(๖) จัดใหมีท่ีลางมือ พรอมอุปกรณจํานวนเพียงพอ 

(๗) จัดใหมีการปองกันอันตรายตอสุขภาพ รวมท้ังปองกันไมใหเกิดเหตุรําคาญเนื่องจากการจําหนาย  

ทํา ประกอบ ปรุงและเก็บอาหาร 

(๘) จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือคําสั่งของเจาพนักงาน

ทองถ่ิน 

(๙) ปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวดวยสุขลักษณะ ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขและคําสั่ง        

เจาพนักงานทองถ่ิน รวมท้ังระเบียบ ขอบังคับ และประกาศเทศบาลตําบลหัวรอ 
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ขอ 7 ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองดูแลรักษา สถานท่ีจําหนายอาหารและ

สถานท่ีสะสมอาหารใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาล 

ขอ 8 ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงจัดตั้ง สถานท่ีจําหนายอาหาร ตองปฏิบัติให

ถูกตองตามหลักเกณฑเก่ียวกับสุขลักษณะในการใชกรรมวิธีการจําหนาย ทํา ประกอบ ปรุง เก็บ หรือสะสมอาหาร 

รวมท้ังการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้ําใช และของใชอ่ืนๆดังตอไปนี้ 

(1) สถานท่ีรับประกอบอาหาร ตองใชโตะ เกาอ้ี สะอาด แข็งแรง 

(๒) สถานท่ีเตรียม ปรุง ประกอบอาหาร ตองสะอาดเปนระเบียบ และจัดเปนสัดสวน 

(๓) การจําหนาย ทํา ประกอบ ปรุง เก็บ สะสมอาหาร และการลาง การเก็บภาชนะ ตองสูงจากพ้ืนไม

นอยกวา ๖๐ ซ.ม. และไมเตรียม ปรุงอาหารในบริเวณหองน้ํา หองสวม หรือใน บริเวณท่ีอาจทําใหอาหารปนเปอนสิ่ง

สกปรกได 

(๔) อาหารและเครื่องดื่ม ในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทตองมีเลขทะเบียนตํารับอาหาร เครื่องหมาย  

รับรองมาตรฐานอาหารของกระทรวงอุตสาหกรรม 

(๕) อาหารสดตองลางใหสะอาดกอนนํามาปรุง หรือเก็บ การเก็บอาหาร ประเภทตางๆ ตองแยก  

เก็บเปนสัดสวน อาหารประเภทเนื้อสัตวดิบ เก็บในอุณหภูมิไมสูงกวา ๗.๒ องศาเซลเซียส 

(๖) อาหารท่ีปรุงสําเร็จแลว เก็บในภาชนะท่ีสะอาดมีการปกปดและเก็บในระยะเวลาท่ีเหมาะสมท่ีจะไม

ทําใหเกิดการเจริญของเชื้อโรคท่ีเปนอันตรายในอาหารแตละชนิด 

(๗) น้ําดื่ม เครื่องดื่ม น้ําผลไม ตองสะอาด ใสภาชนะท่ีสะอาด มีฝาปด มีกอกหรือทางเดินน้ํา หรือมี

อุปกรณท่ีมีดามสําหรับตักโดยเฉพาะ 

(๘) น้ําแข็งท่ีใชบริโภคตองสะอาด ใสภาชนะท่ีสะอาด มีฝาปด มีอุปกรณท่ีมีดามสําหรับคีบ หรือ ตัก

โดยเฉพาะและตองไมมีสิ่งของอ่ืนแชรวมไว 

(๙) เขียง หรือมีด ตองมีสภาพดี แยกใชระหวางเนื้อสัตวสุก เนื้อสัตวดิบ และผัก ผลไม 

(๑๐) ภาชนะท่ีบรรจุอาหารหรือเครื่องดื่ม หรือใสเครื่องปรุงรสตางๆ ตองใชวัสดุและมีการออกแบบท่ี

ถูกตองตามหลักสุขาภิบาลอาหาร และปลอดภัย 

(๑๑) ภาชนะอุปกรณตองลางและเก็บใหถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร 

(๑๒) ภาชนะท่ีใชสําหรับบริการน้ําดื่มแกผูบริโภค ประเภทใชแลวท้ิง หามนํากลับมาใชใหม และ

ประเภทท่ีใชแลวนํากลับมาใชใหม ใหลางใหถูกหลักสุขาภิบาลอาหารทุกครั้งหลังจากใชงานแลว 

(๑๓) ผูประกอบการรานคาตองมีท่ีรองรับมูลฝอย ท่ีไมรั่วซึมมีฝาปด หลังการจําหนายแตละวันตองมีการ

เก็บรวบรวมมูลฝอยไปกําจัดหรือนําไปท้ิงในท่ีรวบรวมมูลฝอย และทําความ สะอาดบริเวณพ้ืนท่ีรางระบายน้ําให

สะอาด ไมใหมีกลิ่นเหม็น มูลฝอย และคราบไขมันตกคาง 

(๑๔) จัดใหมีการปองกันอันตรายตอสุขภาพ และเหตุรําคาญอ่ืนเนื่องมาจากการปรุง ประกอบ จําหนาย 

และเก็บอาหาร 
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(๑๕) ไมนําสัตวเลี้ยง เชน สุนัข หรือ แมว เขามาในสถานท่ีจําหนายอาหาร 

(๑6) การปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวกับสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข และคําสั่งของ

เจาพนักงานทองถ่ิน รวมถึงระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งของเทศบาลตําบลหัวรอ 

   ขอ 9 ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนท่ีใดซ่ึงมี

พ้ืนท่ีเกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดจะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไวทาย

เทศบัญญัตินี้ พรอมกับเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้ 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

  (๓) อ่ืนๆ ตามท่ีเทศบาลตําบลหัวรอประกาศกําหนด 

 ขอ 10 ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 

  (๑) ตองรักษาสถานท่ีและของใชใหสะอาดเรียบรอย 

  (๒) ตองมีท่ีรองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลท่ีไดสุขลักษณะและตองไมถายเท ท้ิง หรือปลอยใหมีการถายเท  

มูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในบริเวณสถานท่ีนอกจากท่ีรองรับ  

  (๓) ตองกําจัดสิ่งปฏิกูลตามท่ีเทศบัญญัติตําบลหัวรอกําหนด 

  (๔) ตองรักษาสุขาใหถูกสุขลักษณะ 

  (๕) ตองมีแสงไฟสวางอยางเพียงพอ ในกรณีประกอบกิจการในเวลากลางคืน  

  (๖) ถามีสัตวท่ีฆาเปนอาหารตองแยกไวตางหาก 

  (๗) ตองจัดวางสิ่งของใหเปนระเบียบและรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

  (๘) อ่ืนๆ ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

ขอ ๑๑ ผูไดรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองแจงสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร ตองมี

ใบรับรองแพทย ตามหลักเกณฑการตรวจสุขภาพประจําป ระบุไวไมปวย เปนโรคติดตอหรือเปนพาหะนําโรคติดตอ   

ท่ีระบุไวในกฎหมายวาดวยโรคติดตอ รวมถึงโรคพยาธิ และโรคไวรัสตับอักเสบชนิดเอ 

ผูรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงสถานท่ีจําหนายอาหาร ตองผานการอบรมดานสุขาภิบาล และ

ความรูอ่ืนท่ีจําเปนโดยเจาหนาท่ีเทศบาลตําบลหัวรอเปนผูจัด 

ขอ ๑๒ ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจผอนผันผูขอรับใบอนุญาต ผูขอรับหนังสือรับรองการแจง ใหงดเวน

การปฏิบัติตามหลักเกณฑเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเทศบัญญัตินี้ได ท้ังนี้ การผอนผัน ตองไมเปนเหตุกระทบกระเทือนถึง

สุขภาพ หรือสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ใหเทศบาลตําบลหัวรอมีอํานาจออกขอบังคับกําหนดหลักเกณฑเง่ือนไขเพ่ิมเติมจากท่ีกําหนดไวในเทศ

บัญญัตินี้ได 

 ขอ 13 ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงการอนุญาตจาก

เจาพนักงานทองถ่ิน หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควรใหถือวาสละสิทธิ์ 
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 ขอ ๑4 เม่ือไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถ่ินตรวจความถูกตอง

และความสมบูรณของคําขอ ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือเง่ือนไข 

ท่ีกําหนดไวในเทศบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถ่ินรวบรวมความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นท้ังหมด และแจงให

ผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ให

สงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

 เจาพนักงานทองถ่ินตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขออนุญาต

ทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซ่ึงมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ีกําหนดในเทศบัญญัตินี้ 

 ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถ่ินไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตไดภายใน

กําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบหาวัน แตตองมีหนังสือแจงการ

ขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไว

แลวนั้น แลวแตกรณี 

 ขอ ๑5 ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจของเทศบาล

ตําบลหัวรอเทานั้น 

 การขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เม่ือไดยื่นคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียม

แลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถ่ินจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต 

 การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไข 

ท่ีกําหนดไวตามขอ 6 ขอ ๗ ขอ ๘ และขอ 10 ดวย 

 ขอ ๑6 ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้ใน

วันท่ีมารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือกอนใบอนุญาตสิ้นอายุสําหรับกรณีท่ีเปนการ

ขอตออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนด ใหชําระคาปรับ

เพ่ิมข้ึนอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการ

นั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

 ในกรณีท่ีผูมีหนาท่ีตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวาสองครั้ง ให

เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและคาปรับจนครบ

จํานวน 

  ขอ ๑7 ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานท่ีประกอบกิจการ

ตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

  ขอ ๑8 ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ ใหผูไดรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบ

แทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด ตามแบบท่ีกําหนดไวทายเทศ

บัญญัตินี้ 
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 การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ และเง่ือนไข

ดังตอไปนี้ 

 (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงาน

เจาหนาท่ีแหงทองท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ินประกอบดวย 

 (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาต

เดิมเทาท่ีเหลืออยู มาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ินประกอบดวย 

 ขอ ๑9 ในกรณีท่ีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือ

เง่ือนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเก่ียวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ 

เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาท่ีเห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

 ขอ 20 เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

 (๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งข้ึนไปและมีเหตุท่ีจะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก 

 (๒) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงท่ี

ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเง่ือนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ี

กําหนดไวเก่ียวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง

นั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับ

การดํารงชีพของประชาชน 

 ขอ 21 คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับใบอนุญาตทราบใน

กรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาวใหสงคําสั่งโดยทางไปรษณียตอบรับหรือใหปด

คําสั่งนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาต

นั้นไดรับทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาท่ีคําสั่งไปถึงหรือวันปดคําสั่ง แลวแตกรณี 

 ขอ 22 ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาต

อีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันท่ีถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

 ขอ 23 ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนท่ีใดซ่ึงมี

พ้ืนท่ีไมเกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดจะตองแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินตามแบบท่ีกําหนด

ไวทายเทศบัญญัตินี้ พรอมกับเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้ 

 (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

 (๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

 (๓) อ่ืนๆ ตามท่ีเทศบาลตําบลหัวรอประกาศกําหนด 

  



 

    

7 

 เม่ือเจาพนักงานทองถ่ินไดรับแจง ใหออกใบรับแกผูแจงเพ่ือใชเปนหลักฐานในการประกอบกิจการตามท่ี

แจงไดชั่วคราวในระหวางเวลาท่ีเจาพนักงานทองถ่ินยังมิไดออกหนังสือรับรองการแจง 

 ใหเจาพนักงานทองถ่ินตรวจการแจงใหถูกตองตามแบบท่ีกําหนดในเทศบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง ถาการแจง

เปนไปโดยถูกตองใหเจาพนักงานทองถ่ินออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันท่ีไดรับแจง 

 ในใบรับแจงหรือหนังสือรับรองการแจง เจาพนักงานทองถ่ินจะกําหนดเง่ือนไขใหผูแจงหรือผูไดรับหนังสือ

รับรองการแจงปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได 

 ในกรณีท่ีการแจงไมถูกตองหรือไมสมบูรณใหเจาพนักงานทองถ่ินแจงใหผูแจงทราบภายในเจ็ดวันทําการนับ

แตวันท่ีไดรับแจง ถาผูแจงไมดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันท่ีไดรับแจงจากเจาพนักงาน

ทองถ่ิน ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหการแจงของผูแจงเปนอันสิ้นผล แตถาผูแจงไดดําเนินการแกไขภายใน

เวลาท่ีกําหนดแลว ใหเจาพนักงานทองถ่ินออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันท่ีไดรับการ

แจงซ่ึงมีรายละเอียดถูกตองตามแบบท่ีกําหนดในเทศบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง 

 ขอ 24 ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย         

ณ สถานท่ีดําเนินกิจการตลอดเวลาท่ีดําเนินกิจการ 

 ขอ ๒5 ในกรณีท่ีหนังสือรับรองการแจงสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ ใหผูไดรับหนังสือ

รับรองการแจงยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย 

หรือชํารุด ตามแบบท่ีกําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไข

ดังตอไปนี้ 

 (๑) ในกรณีหนังสือรับรองการแจงสูญหาย ใหผูยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงนําสําเนาบันทึกการ

แจงความตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีท่ีหนังสือรับรองการแจงสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ิน

ประกอบดวย 

  (๒) ในกรณีหนังสือรับรองการแจงถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ ใหผูยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรอง

การแจงนําใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยู มาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ินประกอบดวย 

 ขอ ๒6 เม่ือผูแจงประสงคจะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินกิจการใหแกบุคคลอ่ืนใหแจงใหเจาพนักงาน

ทองถ่ินทราบดวย 

 ขอ ๒7 ในกรณีท่ีผูดําเนินกิจการใดดําเนินกิจการตามท่ีระบุไวในเทศบัญญัตินี้โดยมิไดแจงตอเจาพนักงาน

ทองถ่ินและเคยไดรับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เพราะเหตุท่ีฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิได

แจงตอเจาพนักงานทองถ่ินมาแลวครั้งหนึ่ง ยังฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินตอไป ใหเจา

พนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดดําเนินการแจงตอเจาพนักงานทองถ่ิน ถายัง    

ฝาฝนอีกใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งหามการดําเนินกิจการนั้นไวตามเวลาท่ีกําหนดซ่ึงตองไมเกินสองปก็ได 
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 ขอ ๒7 ผูแจงมีหนาท่ีตองเสียคาธรรมเนียมการแจงตามอัตราท่ีกําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้ ในวันท่ีมาแจง 

และภายในระยะเวลาสามสิบวันกอนวันครบรอบปของทุกปตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น ถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาท่ีกําหนด ใหชําระคาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ เวนแตผูแจงจะได

บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาท่ีตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวาสองครั้ง     

ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและคาปรับจนครบ

จํานวน 

  ขอ ๒9 บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามเทศบัญญัตินี้ ใหเปนรายไดของเทศบาลตําบลหัวรอ 

 ขอ 30 หากผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษแหง

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 ขอ 31 ใหนายกเทศมนตรีตําบลหัวรอรักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้และใหมีอํานาจออกขอบังคับ 

ระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 

บทเฉพาะกาล 

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

ขอ 32 ผูรับใบอนุญาตตั้งหรือใชสถานท่ีเปนสถานท่ีจําหนายอาหาร หรือสถานท่ีสะสมอาหาร กอนใช     เทศ

บัญญัตินี้ ใหผูนั้นยังคงประกอบกิจการนั้นไดตอไปเสมือนเปนผูไดรับอนุญาต หรือเปนผูไดแจงและไดรับหนังสือรับรอง

การแจงตามเทศบัญญัตินี้แลว แตเม่ือกอนใบอนุญาตดังกลาวสิ้นอายุ และผูนั้นยังคงประสงคจะดําเนินกิจการตอไป   

ผูนั้นจะตองมาดําเนินการขอรับใบอนุญาตหรือแจงตามเทศบัญญัตินี้ 

 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี  30   เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2558 
       

(ลงชื่อ)      นพคุณ  แถมพยัคฆ 

        (นายนพคุณ  แถมพยัคฆ) 

                 นายกเทศมนตรีตําบลหัวรอ 

  

        -เห็นชอบ 

          ลงชื่อ  ฐานุพงศ   เจริญสุรภิรมย 

               (นายฐานุพงศ   เจริญสุรภิรมย) 

      รองผูวาราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน 

               ผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลก 

 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ี 

จําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

 
ลําดับท่ี 

 
พ้ืนท่ีประกอบการ 

คาธรรมเนียม
ฉบับละ 

(บาทตอป) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 

พ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน ๑0 ตารางเมตร 
พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๑๐ ตารางเมตรแตไมเกิน ๒๕ ตารางเมตร 
พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๒๕ ตารางเมตร แตไมเกิน ๕๐ ตารางเมตร 
พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๕๐ ตารางเมตรแตไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร 
พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตรแตไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 
 

๑๐๐ 
๒๐๐ 
3๐๐ 
4๐๐ 
5๐๐ 

 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ี 

จําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

 
ลําดับท่ี 

 
พ้ืนท่ีประกอบการ 

คาธรรมเนียม
ฉบับละ 

(บาทตอป) 
๑. 
๒. 
3. 
4. 
5. 
 

พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๒๐๐ ตารางเมตรแตไมเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร 
พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๓๐๐ ตารางเมตรข้ึนไปแตไมเกิน 4๐๐ ตารางเมตร 
พ้ืนท่ีประกอบการเกิน 4๐๐ ตารางเมตรข้ึนไปแตไมเกิน 5๐๐ ตารางเมตร 
พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๓๐๐ ตารางเมตรข้ึนไปแตไมเกิน 6๐๐ ตารางเมตร 
พ้ืนท่ีประกอบการเกิน 6๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 
 

8๐๐ 
9๐๐ 
1,000 
1,200 
1,500 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบขอรับ / ขอตอใบอนุญาต 

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

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

ขาพเจา.....................................................อายุ..........ป สัญชาติ.....................อยูบานเลขท่ี............................. 

หมูท่ี...........ตรอก/ซอย................................ถนน..................................แขวง/ตําบล..................................................... 

เขต/อําเภอ......................................................เทศบาล/อบต........................................................................................ 

จังหวัด.....................................หมายเลขโทรศัพท.................................................................. 

              ขอยื่นขอ               รับใบอนุญาต               ขอตอใบอนุญาต 

 ประกอบกิจการ 

   (     ) สถานท่ีจําหนายอาหารหรือสะสมอาหารประเภท............................................................................... 

                    โดยมีพ้ืนท่ีประกอบกิจการ....................................................ตารางเมตร 

   (    ) กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภท............................................................................................ 

          มีคนงาน................คน ใชเครื่องจักรขนาด.................แรงมา 

   (    ) กิจการตลาดท่ีมีการจําหนาย........................................(เปนประจํา/เปนครั้งคราว/ตามวันนัด) 

   (    ) กิจการจําหนายสินคาในท่ี/ทางสาธารณะ จําหนายสินคาประเภท...................................................... 

           ณ บริเวณ...........................................................โดยวิธีการ................................................................ 

           ............................................................................................................................................................ 

   (    ) กิจการรับทําการเก็บ ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจประเภท 

                      เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหลงกําจัดท่ี...................................................................................... 

                      กําจัดสิ่งปฏิกูลโดยระบบกําจัดอยูท่ี...................................................................................... 

                      เก็บขนมูลฝอย โดยมีแหลงกําจัดอยูท่ี.................................................................................. 

                      กําจัดมูลฝอย โดยมีแหลงกําจัดอยูท่ี..................................................................................... 

ตอเทศบาลหัวรอ พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารดวย ดังนี้ 

 ๑) สําเนาบัตรประจําตัว.................(ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 

 ๒) สําเนาทะเบียนบาน 

 ๓) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ คือ 

   ๓.๑................................................................................................................................................................ 

   ๓.๒................................................................................................................................................................ 

 ๔)......................................................................................................................................................................

 ๕) ...................................................................................................................................................................... 



แผนผงัแสดงสถานทีต่ั้งประกอบกจิการโดยสังเขป 

 

 

 

 

 

   

 

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขออนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ    

  

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

         (...................................................................) 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

 (    ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเง่ือนไขดังนี้....................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 

 (    ) เห็นสมควรไมอนุญาต เพราะ..................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

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

                                                            (.............................................) 

                                                   ตําแหนง..............................................วันท่ี......./........./.......... 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 
           (    ) อนุญาตใหประกอบการได 
           (    ) ไมอนุญาตใหประกอบการ 
                                     (ลงชื่อ)..............................................เจาพนักงานทองถ่ิน 
                                   (.............................................) 
                           ตําแหนง..............................................วนัท่ี......./........./.......... 

 



 

 

เลขท่ี........./........... 

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

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

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

อยูบานเลขท่ี............หมูท่ี...........ตรอก/ซอย........................ถนน.........................แขวง/ตําบล..................................... 

เขต/อําเภอ......................................................เทศบาล/อบต........................................................................................ 

จังหวัด.........................................................หมายเลขโทรศัพท..................................................................................... 

 ๑) ขอยื่นคําขอหนังสือรับรองการแจงเพ่ือประกอบกิจการประเภท...................................................................

(สถานท่ีจําหนาย/สะสมอาหาร)...............ชื่อสถานท่ีประกอบการ.................................ตั้งอยูบานเลขท่ี....................... 

หมูท่ี.......ตรอก/ซอย...............................ถนน.........................แขวง/ตําบล................................................................... 

เขต/อําเภอ...................................................เทศบาล/อบต........................................................................................... 

จังหวัด.................................................ตอ...................(เจาพนักงานทองถ่ิน)................................................................. 

 2) ขาพเจาจะปฏิบัติตามขอกําหนดดานสุขลักษณะตามเทศบัญญัติเทศบาลตําบลหัวรอ 

พรอมคําขอนี้ ไดแนบเอกสารและหลักฐานมาดวยแลว ดังนี้คือ 

   2.1 สําเนาบัตรประจําตัว................................(ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 

   2.2 สําเนาทะเบียนบาน 

   2.3 หลักฐานอ่ืนๆ        

   ............................................................................................................................................................... 

   ................................................................................................................................................................ 

     ................................................................................................................................................................ 

 3) ................................................................................................................................................................ 

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอรับหนังสือรับรองการแจงนี้เปนจริงทุกประการ 

 

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

       (...............................................................) 

 

 

 

 

แบบขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง 



 

(ดานหลังคําขอหนังสือรับรองการแจง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบคาํขอ 

 (    ) เห็นสมควรออกหนงัสือรับรองการแจง้ได ้

 (    ) เห็นสมควรไม่ออกหนงัสือรับรองการแจง้

เพราะ................................................................................... 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

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

        (...........................................) 

ตาํแหน่ง......................................วนัท่ี........./.........../........... 

คําส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 

 (    ) อนุญาตใหป้ระกอบกิจการได ้

 (    ) ไม่อนุญาตใหป้ระกอบกิจการ 

 

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

(.................................................) 

ตาํแหน่ง......................วนัท่ี......./........./.......... 

 



 

ใบรับแจง 

 

 สํานักงาน........................................................... 

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

 ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................ตําแหนง........................................ 

..............................งาน.......................................................ฝาย.................................................................................... 

สํานัก/กอง................................................................เทศบาลตําบลหัวรอไดรับคําขอหนังสือรับรองการแจง 

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เลขท่ี.................../...................... 

จาก (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................................................................... 

 

 

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

        (...............................................................) 

ตําแหนง.............................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตราครุฑ 

ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

เลมท่ี............../เลขท่ี........../.................. 

 อนุญาตให................................................................สัญชาติ.....................อยูบานเลขท่ี.................................. 

หมูท่ี..............ตรอก/ซอย.......................................ถนน........................................แขวง/ตาํบล..................................... 

เขต/อําเภอ......................................จังหวัด........................................โทรศัพท............................................................. 

 ขอ ๑) ประกอบกิจการประเภท.............................................................โดยใชชื่อสถานประกอบการชื่อวา

.........................................ตั้งอยูเลขท่ี............หมูท่ี...........ตรอก/ซอย.........................ถนน........................................... 

แขวง/ตําบล............................เขต/อําเภอ........................จังหวัด.........................................โทรศัพท

.............................โทรสาร..............................มีพ้ืนท่ีประกอบการ..................................ตารางเมตร  

ท้ังนี้ไดเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาต...........................................บาท (............................................................) 

ใบเสร็จเลมท่ี......................เลขท่ี............... ลงวันท่ี............../....................../................ 

 ขอ ๒) ผูรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามสุขลักษณะท่ัวไปท่ีกําหนดไวในเทศบัญญัติ 

 ขอ ๓) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้ 

  ๓.๑.................................................................................................................................................... 

  ๓.๒.................................................................................................................................................... 

  ๓.๓.................................................................................................................................................... 

  ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดถึงวันท่ี...........เดือน....................พ.ศ............................ 

    ออกให ณ วันท่ี.........เดือน....................พ.ศ.......................... 

     ลงชื่อ........................................................... 

          (..........................................................) เจาพนักงานทองถ่ิน 

          ตําแหนง...................................................... 

 

รายการตอใบอนุญาตและการเสียคาธรรมเนียม 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีหมดอายุ 

ใบเสร็จรับเงิน ลายมือชื่อ 
เจาพนักงานทองถ่ิน เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

      
      
      
      

 

คําเตือน ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในท่ีเปดเผย ณ สถานท่ีท่ีไดใบอนุญาตใหประกอบกิจการ 

แบบ สอ ๑ 



ตราครุฑ 

หนังสือรับรองการแจง 

ประกอบกิจการสถานท่ีจําหนายอาหาร หรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

เลมท่ี............../เลขท่ี........../.................. 

 อนุญาตให................................................................สัญชาติ.....................อยูบานเลขท่ี.................................. 

หมูท่ี...................ตรอก/ซอย......................................ถนน.................................แขวง/ตําบล........................................ 

เขต/อําเภอ......................................จังหวัด........................................โทรศัพท............................................................. 

 ขอ ๑) ประกอบกิจการประเภท.....................................................................(สถานท่ีจําหนายอาหาร/สะสม

อาหาร)............................................โดยใชชื่อสถานประกอบการชื่อวา.........................................................................

ตั้งอยูเลขท่ี............หมูท่ี...........ตรอก/ซอย.......................................................ถนน......................................................

แขวง/ตําบล............................เขต/อําเภอ........................จังหวัด............................โทรศัพท........................................

โทรสาร........................................มีพ้ืนท่ีประกอบการ.................................ตารางเมตร 

 ขอ ๒) ผูประกอบการไดเสียคาธรรมเนียม...............................บาท/ป (..............................................) 

เลมใบเสร็จท่ี......................เลขท่ี............... ลงวันท่ี............../....................../................ 

 ขอ ๓) ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองปฏิบัติตามขอกําหนดดานสุขลักษณะท่ัวไปในเทศบัญญัติเทศบาล

ตําบลหัวรอ 

 ขอ ๔) ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้ 

  ๔.๑.................................................................................................................................................... 

  ๔.๒.................................................................................................................................................... 

 ขอ ๕) ใหชําระคาธรรมเนียมเปนรายป ภายในวันท่ี...........เดือน......................พ.ศ................... 

    ออกให ณ วันท่ี...........เดือน....................พ.ศ................................... 

   

     ลงชื่อ........................................................... 

            (..........................................................) เจาพนักงานทองถ่ิน 

              ตําแหนง....................................................... 

รายการแสดงการเสียคาธรรมเนียมประจําป 

วัน/เดือน/ป 
หนังสือรับรองการแจง 

ใบเสร็จรับเงิน ลายมือชื่อ 
เจาพนักงานทองถ่ิน เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

     
     
     
     

คําเตือน ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในท่ีเปดเผย ณ สถานท่ีท่ีประกอบกิจการ 

แบบ สอ 2 



ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบคําขอ 

 (    ) เห็นสมควรออกหนังสือรับรองการแจงได 

 (    ) เห็นสมควรไมออกหนังสือรับรองการแจง

เพราะ............................................................................... 

......................................................................................... 

......................................................................................... 

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

    (.............................................) 

ตําแหนง......................................วันท่ี......./........./........... 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

 

 (    ) อนุญาตใหประกอบกิจการได 

 (    ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

 

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

(.....................................................) 

ตําแหนง.........................วันท่ี......./........./.......... 

 

(ดานหลังคําขอหนังสือรับรองการแจง) 


	หลักการ
	เหตุผล


