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หลักการและเหตุผล 
ประกอบร�างเทศบัญญตัิเทศบาลตําบลร�อนพิบูลย� 

เร่ืองสถานที่จําหน�ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 
พ.ศ.2558 

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

หลักการ 

ให�มีเทศบัญญัติเทศบาลตําบลร�อนพิบูลย� ว�าด�วยสถานท่ีจําหน�ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 
สําหรับบังคับใช�ในเขตเทศบาลตําบลร�อนพิบูลย� เพ่ือกําหนดประเภท หลักเกณฑ�เก่ียวกับการจัดต้ัง ใช�  
และดูแลรักษาสถานท่ี ตลอดถึงการจําหน�าย ประกอบ ปรุง 

 
 

เหตุผล 

เพ่ือประโยชน�ในการควบคุมหรือกํากับดูแลสถานท่ีจําหน�ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร อาศัย
อํานาจตามความในมาตรา 60 แห�งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 13) 
พ.ศ. 2552 ประกอบกับมาตรา 40 แห�งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให�กระทําได�โดยการ
ตราเป?นเทศบัญญัติ จึงจําเป?นต�องตราเทศบัญญัตินี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
เทศบัญญัติเทศบาลตําบลร�อนพิบูลย�ตําบลร�อนพิบูลย� 
เรื่องสถานท่ีจําหน�ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  

พ.ศ.2558 
********************* 

โดยท่ีเป?นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลร�อนพิบูลย�  ว�าด�วยสถานท่ีจําหน�ายอาหารและ
สถานท่ีสะสมอาหาร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60 มาตรา 61 มาตรา 62 มาตรา 63 แห�งพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ.2496 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552 ประกอบกับมาตรา 4 แห�งพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ. 2522 ประกอบมาตรา 40 มาตรา มาตรา 48 มาตรา 50 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58  
มาตรา 63 และมาตรา 65 แห�งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535 อันเป?นพระราชบัญญัติท่ีมี
บทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 บัญญัติให�กระทําได�โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห�งกฎหมาย  เทศบาล
ตําบลร�อนพิบูลย� โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลร�อนพิบูลย�และผู�ว�าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
จึงตราเทศบัญญัติไว�ดังต�อไปนี้  

ข+อ 1  เทศบัญญัตินี้เรียกว�า “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลร�อนพิบูลย� เรื่องสถานท่ีจําหน�ายอาหารและ
สถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ.2558” 

ข+อ 2   เทศบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับในเขตเทศบาลตําบลร�อนพิบูลย� เม่ือได�ประกาศไว�โดยเปIดเผย  
ณ สํานักงานเทศบาลตําบลร�อนพิบูลย� แล�วเจ็ดวัน 

ข+อ 3   บรรดาเทศบัญญัติ ข�อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งอ่ืนใดในส�วนท่ีได�ตราไว�แล�วใน 
เทศบัญญัติอ่ืนซ่ึงขัดหรือแย�งกับเทศบัญญัตินี้ ให�ใช�เทศบัญญัตินี้แทน  
 ข+อ 4   ในเทศบัญญัตินี้ 

“อาหาร” หมายความว�า ของกินหรือเครื่องคํ้าจุนชีวิต ได�แก�  
(๑)  วัตถุทุกชนิดท่ีคนกิน ด่ืม อม หรือนําเข�าสู�ร�างกายไม�ว�าด�วยวิธีใดๆ หรือในรูปลักษณะใดๆ 

แต�ไม�รวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ต�อจิตและประสาท หรือยาเสพติดให�โทษตามกฎหมายว�าด�วยการนั้น แล�วแต�กรณี  
(๒)  วัตถุท่ีมุ�งหมายสําหรับใช�หรือใช�เป?นส�วนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร 

สี และเครื่องปรุงแต�งกลิ่นรส 
“สถานท่ีจําหน�ายอาหาร” หมายความว�า อาคาร สถานท่ีหรือบริเวณใดๆ ท่ีมิใช�ท่ีหรือ 

ทางสาธารณะ ท่ีจัดไว�เพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหน�ายให�ผู�ซ้ือสามารถบริโภคได�ทันที 
ท้ังนี้ไม�ว�าจะเป?นการจําหน�ายโดยจัดให�มีบริเวณไว�สําหรับการบริโภค ณ ท่ีนั้น หรือนําไปบริโภคท่ีอ่ืนก็ตาม 

“สถานท่ีสะสมอาหาร” หมายความว�า อาคาร สถานท่ีหรือบริเวณใดๆ ท่ีมิใช�ท่ี 
หรือทางสาธารณะ ท่ีจัดไว�สําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป?นของสดหรือของแห�งหรืออาหารในรูปลักษณะอ่ืนใด 
ซ่ึงผู�ซ้ือต�องนําไปทํา ประกอบหรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง 

“เจ+าพนักงานท+องถ่ิน” หมายความว�า นายกเทศมนตรีตําบลร�อนพิบูลย� หรือผู�ท่ีได�รับ 
การแต�งต้ังจากนายกเทศมนตรีให�ทําการแทน 

“เจ+าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว�า เจ�าพนักงานซ่ึงได�รับการแต�งต้ังให�ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
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ข+อ 5  ผู�ใดจะจัดต้ังสถานท่ีจําหน�ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนท่ีใด ซ่ึงมีพ้ืนท่ี
เกินสองร�อยตารางเมตรและมิใช�เป?นการขายของในตลาดต�องได�รับใบอนุญาตจากเจ�าพนักงานท�องถ่ิน ถ�า
สถานท่ีดังกล�าวมีพ้ืนท่ีไม�เกินสองร�อยตารางเมตรต�องแจ�งต�อเจ�าพนักงานท�องถ่ินเพ่ือขอหนังสือรับรอง 
การแจ�งก�อนการจัดต้ัง 

ข+อ 6  ผู�ได�รับใบอนุญาตหรือได�รับหนังสือรับการแจ�งให�จัดต้ังสถานท่ีจําหน�ายอาหารหรือสถานท่ี
สะสมอาหารต�องปฏิบัติตามหลักเกณฑ�ดังต�อไปนี้  

ก. สถานท่ีสะสมอาหาร 
(1) ไม�ตั้งอยู�ในบริเวณท่ีน�าจะเป?นอันตรายต�อสุขภาพ 
(2) พ้ืนท่ีทําด�วยวัสดุถาวร ทําความสะอาดง�าย 
(3) จัดให�มีระบบการระบายน้ําอย�างเพียงพอ และถูกต�องด�วยสุขลักษณะตามเกณฑ�

มาตรฐานท่ีเทศบาลตําบลร�อนพิบูลย�กําหนด 
(4) จัดให�มีแสงสว�าง และทางระบายอากาศเพียงพอ  และถูกต�องด�วยสุขลักษณะ 

ตามเกณฑ�มาตรฐานท่ีเทศบาลตําบลร�อนพิบูลย�กําหนด 
(5) จัดให�มีส�วมจํานวนเพียงพอ และถูกต�องด�วยสุขลักษณะตามเกณฑ�มาตรฐานท่ี

เทศบาลตําบลร�อนพิบูลย�กําหนด 
(6) จัดให�มีท่ีรองรับมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลท่ีถูกต�องด�วยสุขลักษณะและเพียงพอ 
(7) ปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวด�วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ�าพนักงานสาธารณสุข 

พนักงานเจ�าหน�าท่ี และคําสั่งเจ�าพนักงานท�องถ่ิน รวมท้ังระเบียบ ข�อบังคับ และคําสั่งเทศบาลตําบลร�อนพิบูลย� 
ข. สถานท่ีจําหน�ายอาหาร 

(1) จัดสถานท่ีตามกําหนดไว�ในข�อ  ก. (1) – (7) 
(2) จัดให�มีโตUะ  เก�าอ้ี หรือท่ีนั่งอย�างอ่ืนท่ีมีสภาพแข็งแรง สะอาด และเป?นระเบียบ

เรียบร�อยอยู�เสมอ  
(3) ผนังและบริเวณท่ีปรุงอาหารต�องมีพ้ืนผิวท่ีทําความสะอาดง�าย 
(4) จัดให�มีภาชนะและอุปกรณ�เครื่องใช�ต�าง ๆ ท่ีใช�ในการทํา ประกอบ ปรุง เก็บอาหารไว�

ให�เพียงพอ ปลอดภัย และถูกต�องด�วยสุขลักษณะตามเกณฑ�มาตรฐานท่ีเทศบาลตําบลร�อนพิบูลย�กําหนด 
(5) จัดให�มีบริเวณและท่ีสําหรับทําความสะอาดภาชนะ ตลอดจนอุปกรณ�เครื่องใช�ต�างๆ 

ให�เพียงพอ และถูกต�องด�วยสุขลักษณะเพ่ือใช�ในการนั้นโดยเฉพาะ 
(6) จัดให�มีท่ีสําหรับล�างมือพร�อมอุปกรณ�จํานวนเพียงพอ 
(7) จัดให�มีการปVองกันอันตรายต�อสุขภาพรวมท้ังปVองกันไม�ให�เกิดเหตุรําคาญ 

เนื่องจากการจําหน�าย  ทํา  ประกอบ  ปรุงและเก็บอาหาร 
(8) จัดให�มีระบบบําบัดน้ําเสีย และหรือบ�อดักไขมันตามคําแนะนําของ 

เจ�าพนักงานสาธารณสุข พนักงานเจ�าหน�าท่ี  และคําสั่งเจ�าพนักงานท�องถ่ิน 
(9) ปฏิบัติการอ่ืนใด เก่ียวเนื่องด�วยสุขลักษณะตามคําแนะนํา ของ 

เจ�าพนักงานสาธารณสุข พนักงานเจ�าหน�าท่ี  และคําสั่งเจ�าพนักงานท�องถ่ิน  รวมท้ังระเบียบ  ข�อบังคับและ
คําสั่งของเทศบาลตําบลร�อนพิบูลย� 

ข+อ 7  ผู�ใดประสงค�จะขอจัดต้ังสถานท่ีจําหน�ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนท่ีใด
ซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกินสองร�อยตารางเมตรและมิใช�เป?นการขายของในตลาดจะต�องยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ 
ท่ีกําหนดไว�ท�ายเทศบัญญัตินี้ พร�อมกับเอกสารและหลักฐานดังต�อไปนี้ 

(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือข�าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 



 

(2) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง 
(3) อ่ืนๆ ตามท่ีเทศบาลตําบลร�อนพิบูลย�ประกาศกําหนด 

ข+อ 8  ผู�ขอรับใบอนุญาตจะต�องปฏิบัติตามหลักเกณฑ� วิธีการและเง่ือนไข ดังต�อไปนี้ 
(1) รักษาสถานท่ีให�สะอาดอยู�เสมอ รวมท้ังจัดให�มีการปVองกัน และกําจัดสัตว�  

และแมลงนําโรค 
(2) ต�องมีการดูแลรักษาความสะอาดท่ีรองรับขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลมิให�เป?นท่ีเพาะพันธุ�

แมลงและสัตว�นําโรคได� และต�องมีการกําจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลท่ีถูกต�องด�วยสุขลักษณะ 
(3) รักษาส�วมให�ถูกต�องด�วยสุขลักษณะอยู�เสมอ 
(4) จัดสิ่งของเครื่องใช� และอุปกรณ�ให�เป?นระเบียบเรียบร�อย และรักษาให�สะอาดอยู�เสมอ 
(5) ปฏิบัติการอ่ืนใด เก่ียวเนื่องด�วยสุขลักษณะตามคําแนะนํา ของเจ�าพนักงานสาธารณสุข 

พนักงานเจ�าหน�าท่ี  และคําสั่งเจ�าพนักงานท�องถ่ิน รวมท้ังระเบียบ ข�อบังคับและคําสั่งของเทศบาลตําบล 
ร�อนพิบูลย� 

ข+อ 9  ผู�ได�รับการอนุญาตต�องมารับใบอนุญาตภายในสิบห�าวันนับแต�วันท่ีได�รับหนังสือแจ�ง 
การอนุญาตจากเจ�าพนักงานท�องถ่ิน หากไม�มารับภายในกําหนดเวลาดังกล�าวโดยไม�มีเหตุอันสมควรให�ถือว�า 
สละสิทธิ์ 

ข+อ 10  เม่ือได�รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต�ออายุใบอนุญาตให�เจ�าพนักงานท�องถ่ินตรวจ 
ความถูกต�องและความสมบูรณ�ของคําขอ ถ�าปรากฏว�าคําขอดังกล�าวไม�ถูกต�องหรือไม�สมบูรณ�ตามหลักเกณฑ� 
วิธีการ หรือเง่ือนไขท่ีกําหนดไว�ในเทศบัญญัตินี้ ให�เจ�าพนักงานท�องถ่ินรวบรวมความไม�ถูกต�องหรือ 
ความไม�สมบูรณ�นั้นท้ังหมด และแจ�งให�ผู�ขออนุญาตแก�ไขให�ถูกต�องและสมบูรณ�ในคราวเดียวกัน และในกรณี
จําเป?นท่ีจะต�องส�งคืนคําขอแก�ผู�ขออนุญาต ก็ให�ส�งคืนคําขอพร�อมท้ังแจ�งความไม�ถูกต�องหรือความไม�สมบูรณ� 
ให�ทราบภายในสิบห�าวันนับแต�วันได�รับคําขอ 

เจ�าพนักงานท�องถ่ินต�องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ�งคําสั่งไม�อนุญาตพร�อมด�วยเหตุผลให� 
ผู�ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต�วันได�รับคําขอซ่ึงมีรายละเอียดถูกต�องหรือครบถ�วนตามท่ีกําหนด 
ในเทศบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเป?นท่ีเจ�าพนักงานท�องถ่ินไม�อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม�อาจมีคําสั่งไม�อนุญาตได�
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ให�ขยายเวลาออกไปได�อีกไม�เกินสองครั้ง ครั้งละไม�เกินสิบห�าวัน แต�ต�องมี
หนังสือแจ�งการขยายเวลาและเหตุจําเป?นแต�ละครั้งให�ผู�ขออนุญาตทราบก�อนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสอง 
หรือตามท่ีได�ขยายเวลาไว�แล�วนั้น แล�วแต�กรณี 

ข+อ 11  ใบอนุญาตให�มีอายุหนึ่งปWนับแต�วันท่ีออกใบอนุญาต และให�ใช�ได�เพียงในเขตอํานาจของ
เทศบาลตําบลร�อนพิบูลย�เท�านั้น 

การขอต�ออายุใบอนุญาตจะต�องยื่นคําขอก�อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เม่ือได�ยื่นคําขอพร�อมกับเสีย
ค�าธรรมเนียมแล�วให�ประกอบกิจการต�อไปได�จนกว�าเจ�าพนักงานท�องถ่ินจะสั่งไม�ต�ออายุใบอนุญาต 

การขอต�ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให�ต�ออายุใบอนุญาตให�เป?นไปตามหลักเกณฑ� วิธีการและ
เง่ือนไขท่ีกําหนดไว�ตามข�อ 7 และข�อ 8 ด�วย 

ข+อ 12  ผู�ได�รับใบอนุญาตต�องเสียค�าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว�ท�าย 
เทศบัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเป?นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก�อนใบอนุญาตสิ้น
อายุสําหรับกรณีท่ีเป?นการขอต�ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น ถ�ามิได�เสียค�าธรรมเนียม
ภายในเวลาท่ีกําหนด ให�ชําระค�าปรับเพ่ิมข้ึนอีกร�อยละยี่สิบของจํานวนค�าธรรมเนียมท่ีค�างชําระ เว�นแต� 
ผู�ได�รับใบอนุญาตจะได�บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก�อนถึงกําหนดการเสียค�าธรรมเนียมครั้งต�อไป 
 

/ในกรณี... 
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ในกรณีท่ีผู�มีหน�าท่ีต�องเสียค�าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค�างชําระค�าธรรมเนียมติดต�อกันเกินกว�า 
สองครั้ง ให�เจ�าพนักงานท�องถ่ินมีอํานาจสั่งให�ผู�นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว�จนกว�าจะได�เสียค�าธรรมเนียม 
และค�าปรับจนครบจํานวน 

ข+อ 13  ผู�ได�รับใบอนุญาตต�องแสดงใบอนุญาตไว�โดยเปIดเผยและเห็นได�ง�าย ณ สถานท่ีประกอบ
กิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ข+อ 14  ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ ให�ผู�ได�รับใบอนุญาต 
ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห�าวันนับแต�วันท่ีได�ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด  
ตามแบบท่ีกําหนดไว�ท�ายเทศบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให�เป?นไปตามหลักเกณฑ�  วิธีการ  และ
เง่ือนไขดังต�อไปนี้ 

(1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให�ผู�ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 
การแจ�งความต�อพนักงานเจ�าหน�าท่ีแห�งท�องท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต�อเจ�าพนักงานท�องถ่ินประกอบด�วย 

(2) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ ให�ผู�ยื่นคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเท�าท่ีเหลืออยู� มาแสดงต�อเจ�าพนักงานท�องถ่ินประกอบด�วย 

ข+อ 15  ในกรณีท่ีปรากฏว�าผู�รับใบอนุญาตไม�ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม�ถูกต�องตามบทแห�งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเง่ือนไขท่ีระบุไว�ในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว�เก่ียวกับการประกอบกิจการตามท่ีได�รับ
ใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจ�าพนักงานท�องถ่ินมีอํานาจสั่งพักใช�ใบอนุญาตได�ภายในเวลาท่ีเห็นสมควร 
แต�ต�องไม�เกินสิบห�าวัน 

ข+อ 16  เจ�าพนักงานท�องถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏว�าผู�รับใบอนุญาต 
(1) ถูกสั่งพักใช�ใบอนุญาตต้ังแต�สองครั้งข้ึนไปและมีเหตุท่ีจะต�องถูกสั่งพักใช�ใบอนุญาตอีก 
(2) ต�องคําพิพากษาถึงท่ีสุดว�าได�กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ. 2535 
(3) ไม�ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม�ถูกต�องตามบทแห�งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเง่ือนไขท่ีระบุไว�ใน
ใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว�เก่ียวกับการประกอบกิจการตามท่ีได�รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และ 
การไม�ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม�ถูกต�องนั้นก�อให�เกิดอันตรายอย�างร�ายแรงต�อสุขภาพของประชาชน หรือมี 
ผลกระทบต�อสภาวะความเป?นอยู�ท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ข+อ 17  คําสั่งพักใช�ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให�ทําเป?นหนังสือแจ�งให�ผู�รับใบอนุญาต
ทราบ ในกรณีท่ีไม�พบผู�รับใบอนุญาต หรือผู�รับใบอนุญาตไม�ยอมรับคําสั่งดังกล�าว ให�ส�งคําสั่งโดยทางไปรษณีย�
ตอบรับ หรือให�ปIดคําสั่งนั้นไว�ในท่ีเปIดเผยเห็นได�ง�าย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผู�รับใบอนุญาต 
และให�ถือว�าผู�รับใบอนุญาตนั้นได�รับทราบคําสั่งแล�วต้ังแต�เวลาท่ีคําสั่งไปถึง หรือวันปIดคําสั่ง แล�วแต�กรณี 

ข+อ 18  ผู�ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม�ได�จนกว�าจะพ�นกําหนดหนึ่งปWนับแต�วันท่ีถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ข+อ 19  ผู�ใดประสงค�จะขอจัดต้ังสถานท่ีจําหน�ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือ 
พ้ืนท่ีใดซ่ึงมีพ้ืนท่ีไม�เกินสองร�อยตารางเมตรและมิใช�เป?นการขายของในตลาดจะต�องแจ�งต�อเจ�าพนักงานท�องถ่ิน
ตามแบบท่ีกําหนดไว�ท�ายเทศบัญญัตินี้ พร�อมกับเอกสารและหลักฐานดังต�อไปนี้ 

 
/(1) สําเนา... 
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(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือข�าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(2) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง 
(3) อ่ืนๆ ตามท่ีเทศบาลตําบลร�อนพิบูลย�ประกาศกําหนด 

เม่ือเจ�าพนักงานท�องถ่ินได�รับแจ�ง ให�ออกใบรับแก�ผู�แจ�งเพ่ือใช�เป?นหลักฐานในการประกอบกิจการ
ตามท่ีแจ�งได�ชั่วคราวในระหว�างเวลาท่ีเจ�าพนักงานท�องถ่ินยังมิได�ออกหนังสือรับรองการแจ�ง 

ให�เจ�าพนักงานท�องถ่ินตรวจการแจ�งให�ถูกต�องตามแบบท่ีกําหนดในเทศบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง ถ�าการแจ�ง
เป?นไปโดยถูกต�องให�เจ�าพนักงานท�องถ่ินออกหนังสือรับรองการแจ�งให�ผู�แจ�งภายในเจ็ดวันทําการนับแต� 
วันท่ีได�รับแจ�ง 

ในใบรับแจ�งหรือหนังสือรับรองการแจ�ง เจ�าพนักงานท�องถ่ินจะกําหนดเง่ือนไขให�ผู�แจ�งหรือ 
ผู�ได�รับหนังสือรับรองการแจ�งปฏิบัติเป?นการเฉพาะรายก็ได� 

ในกรณีท่ีการแจ�งไม�ถูกต�องหรือไม�สมบูรณ�ให�เจ�าพนักงานท�องถ่ินแจ�งให�ผู�แจ�งทราบภายในเจ็ดวัน 
ทําการนับแต�วันท่ีได�รับแจ�ง ถ�าผู�แจ�งไม�ดําเนินการแก�ไขให�ถูกต�องภายในเจ็ดวันทําการนับแต�วันท่ีได�รับแจ�งจาก
เจ�าพนักงานท�องถ่ิน ให�เจ�าพนักงานท�องถ่ินมีอํานาจสั่งให�การแจ�งของผู�แจ�งเป?นอันสิ้นผล แต�ถ�าผู�แจ�งได�
ดําเนินการแก�ไขภายในเวลาท่ีกําหนดแล�ว ให�เจ�าพนักงานท�องถ่ินออกหนังสือรับรองการแจ�งให�ผู�แจ�ง 
ภายในเจ็ดวันทําการนับแต�วันท่ีได�รับการแจ�งซ่ึงมีรายละเอียดถูกต�องตามแบบท่ีกําหนดในเทศบัญญัตินี้ 
ตามวรรคหนึ่ง 

ข+อ 20  ผู�ได�รับหนังสือรับรองการแจ�งต�องแสดงหนังสือรับรองการแจ�งไว�โดยเปIดเผยและเห็นได�ง�าย  
ณ สถานท่ีดําเนินกิจการตลอดเวลาท่ีดําเนินกิจการ 

ข+อ 21  ในกรณีท่ีหนังสือรับรองการแจ�งสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ ให�ผู�ได�รับ
หนังสือรับรองการแจ�งยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ�งภายในสิบห�าวันนับแต�วันท่ีได�ทราบถึง 
การสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด ตามแบบท่ีกําหนดไว�ท�ายเทศบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ�งให�เป?นไปตามหลักเกณฑ�  วิธีการ  และ
เง่ือนไขดังต�อไปนี้ 

(1) ในกรณีหนังสือรับรองการแจ�งสูญหาย ให�ผู�ยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ�ง 
นําสําเนาบันทึกการแจ�งความต�อพนักงานเจ�าหน�าท่ีแห�งท�องท่ีท่ีหนังสือรับรองการแจ�งสูญหายมาแสดงต�อ 
เจ�าพนักงานท�องถ่ินประกอบด�วย 

(2) ในกรณีหนังสือรับรองการแจ�งถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ ให�ผู�ยื่นขอรับ 
ใบแทนหนังสือรับรองการแจ�งนําใบอนุญาตเดิมเท�าท่ีเหลืออยู� มาแสดงต�อเจ�าพนักงานท�องถ่ินประกอบด�วย 

ข+อ 22  เม่ือผู�แจ�งประสงค�จะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินกิจการให�แก�บุคคลอ่ืนให�แจ�งให� 
เจ�าพนักงานท�องถ่ินทราบด�วย 

ข+อ 23  ในกรณีท่ีผู�ดําเนินกิจการใดดําเนินกิจการตามท่ีระบุไว�ในเทศบัญญัตินี้โดยมิได�แจ�งต�อ 
เจ�าพนักงานท�องถ่ินและเคยได�รับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เพราะเหตุท่ีฝXาฝYน
ดําเนินกิจการโดยมิได�แจ�งต�อเจ�าพนักงานท�องถ่ินมาแล�วครั้งหนึ่ง ยังฝXาฝYนดําเนินกิจการโดยมิได�แจ�งต�อ 
เจ�าพนักงานท�องถ่ินต�อไป ให�เจ�าพนักงานท�องถ่ินมีอํานาจสั่งให�ผู�นั้นหยุดดําเนินกิจการไว�จนกว�าจะได�
ดําเนินการแจ�งต�อเจ�าพนักงานท�องถ่ิน ถ�ายังฝXาฝYนอีกให�เจ�าพนักงานท�องถ่ินมีอํานาจสั่งห�ามการดําเนิน 
กิจการนั้นไว�ตามเวลาท่ีกําหนดซ่ึงต�องไม�เกินสองปWก็ได� 
 
 

/ข�อ 24… 
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ข+อ 24  ผู�แจ�งมีหน�าท่ีต�องเสียค�าธรรมเนียมการแจ�งตามอัตราท่ีกําหนดไว�ท�ายเทศบัญญัตินี้ 
ในวันท่ีมาแจ�ง และภายในระยะเวลาสามสิบวันก�อนวันครบรอบปWของทุกปWตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น  
ถ�ามิได�เสียค�าธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนด ให�ชําระค�าปรับเพ่ิมข้ึนอีกร�อยละยี่สิบของจํานวนค�าธรรมเนียม 
ท่ีค�างชําระ เว�นแต�ผู�แจ�งจะได�บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก�อนถึงกําหนดการเสียค�าธรรมเนียมครั้งต�อไป 

ในกรณีท่ีผู�มีหน�าท่ีต�องเสียค�าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค�างชําระค�าธรรมเนียมติดต�อกัน 
เกินกว�าสองครั้ง ให�เจ�าพนักงานท�องถ่ินมีอํานาจสั่งให�ผู�นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว�จนกว�าจะได�เสีย
ค�าธรรมเนียมและค�าปรับจนครบจํานวน 

ข+อ 25  บรรดาค�าธรรมเนียมและค�าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให�เป?นรายได�ของเทศบาลตําบลร�อนพิบูลย� 
ข+อ 26  ผู�ใดฝXาฝYนหรือไม�ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต�องระวางโทษตามท่ีกําหนดไว�ในบทกําหนดโทษ

แห�งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

ข+อ 27  ให�นายกเทศมนตรีตําบลร�อนพิบูลย� รักษาการให�เป?นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให�มีอํานาจ
ออกข�อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพ่ือปฏิบัติการให�เป?นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558 
 
       
 

 
(ลงชื่อ)        อัศวิน  จินตวร 

                        (นายอัศวิน  จินตวร) 
              นายกเทศมนตรีตําบลร�อนพิบูลย� 
 

               เห็นชอบ 
 

(ลงชื่อ)              พินิจ  บุญเลิศ 
                   (นายพินิจ บุญเลิศ) 
    รองผู�ว�าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน 
        ผู�ว�าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บัญชีอัตราค�าธรรมเนียม 
ท+ายเทศบัญญัติเทศบาลตําบลร�อนพิบูลย� 

เรื่องสถานท่ีจําหน�ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. 2558 
ลําดับ รายการ อัตราค�าธรรมเนียม 

(บาทต�อป=) 
 
 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
 

อัตราค�าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ+งการจัดตั้งสถานท่ี
จําหน�ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนท่ีใดซ่ึงมี
พ้ืนท่ีไม�เกินสองร+อยตารางเมตรและมิใช�เปCนการขายของในตลาด 
พ้ืนท่ีประกอบการไม�เกิน 10 ตารางเมตร 
พ้ืนท่ีประกอบการเกิน 10 ตารางเมตร แต�ไม�เกิน 50 ตารางเมตร 
พ้ืนท่ีประกอบการเกิน 50 ตารางเมตร แต�ไม�เกิน 100 ตารางเมตร 
พ้ืนท่ีประกอบการเกิน 100 ตารางเมตร แต�ไม�เกิน 200 ตารางเมตร 
 

 
 
 

200 
300 
500 
700 

 
 
 

1. 
2. 

อัตราค�าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหน�ายอาหาร
หรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนท่ีใดซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกินสองร+อย
ตารางเมตรและมิใช�เปCนการขายของในตลาด 
พ้ืนท่ีประกอบการเกิน 200 ตารางเมตร แต�ไม�เกิน 800 ตารางเมตร 
พ้ืนท่ีประกอบการเกิน 800 ตารางเมตร ข้ึนไป 
 

 
 
 

1,000 
1,400 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

  แบบสอ. 1  
คําขอรับ 

ใบอนุญาตจัดตั้ง สถานทีจ่ําหน�ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
 
                                                                                   เขียนท่ี..................................................... 
                                                                  วันท่ี...................เดือน...............................พ.ศ. ............ 

ข�าพเจ�า....................................................................อายุ....................ปW   สัญชาติ.................... 
อยู�บ�านเลขท่ี....................หมู�ท่ี.................ตรอก / ซอย........................................ถนน......................................... 
ตําบล / แขวง ......................................อําเภอ / เขต .........................................จังหวัด..................................... 
โทรศัพท�............................................................  

ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตจัดต้ัง   � สถานท่ีจําหน�ายอาหาร ประเภท................................ 
�  สถานท่ีสะสมอาหาร ประเภท................................... 

ต�อเจ�าพนักงานท�องถ่ินดังต�อไปนี้  โดยใช�ชื่อสถานท่ีประกอบกิจการว�า................................................................ 
พ้ืนท่ีประกอบการ.......................ตารางเมตร  เลขท่ี..................... หมู�ท่ี..............ตําบล........................................
อําเภอ...............................จังหวัด.........................................โทรศัพท�............................................... 

พร�อมคําขอนี้ ข�าพเจ�า ได�แนบเอกสารและหลักฐานต�างๆมาด�วยแล�ว คือ 
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / ข�าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผู�ขอรับ

ใบอนุญาต 
2. สําเนาทะเบียนบ�านของผู�ขอรับใบอนุญาต 
3. สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว�าด�วยการควบคุมอาคารของสถานประกอบการ  
4. ใบรับรองแพทย� ของผู�ขอรับใบอนุญาตผู�ช�วยจําหน�วยอาหารและผู�ปรุงอาหาร 
5. ใบเสร็จรับเงินค�าธรรมเนียมเก็บ ขนมูลฝอย 
6. ..................................................................................................................  

 
                                                        
 
                      
 
 
 
 
 
   

ขอรับรองว�าข�อความในแบบคําขอนี้เป?นความจริงทุกประการ  
 
                                                                (ลงชือ่).................................................ผู�ขอรับใบอนุญาต  
                                                                       (.................................................) 
 
 

แผนท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการพอสังเขป 



 

(ด�านหลัง) 
 

ความเห็นเจ�าหน�าท่ี 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

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

 

ความเห็นผู�อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

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

 

ความเห็นปลัดเทศบาล 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

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

 

 ความเห็นเจ�าพนักงานท�องถ่ิน 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

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

 

หมายเหตุ: ได�ออกใบเสร็จรับเงิน เล�มท่ี....................... เลขท่ี......................ลงวันท่ี............................................... 

      (ลงชื่อ).......................................เจ�าหน�าท่ีการเงิน /ธุรการ 
                       (.....................................) 
 

 
 



 

  แบบสอ. 2  
คําขอรับ 

หนังสือรับรองการแจ+งจัดตั้ง สถานทีจ่ําหน�ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
 
                                                                                   เขียนท่ี..................................................... 
                                                                  วันท่ี...................เดือน.............................พ.ศ................ 

ข�าพเจ�า................................................................อายุ........................ปW   สัญชาติ.................... 
อยู�บ�านเลขท่ี....................หมู�ท่ี.................ตรอก / ซอย..........................................ถนน...................................... 
ตําบล / แขวง .......................................อําเภอ / เขต ..........................................จังหวัด.................................... 
โทรศัพท�............................................................  

ขอยื่นคําขอรับหนังสือรับรองการแจ�งจัดต้ัง  � สถานท่ีจําหน�ายอาหาร ประเภท................... 
� สถานท่ีสะสมอาหาร ประเภท....................... 

ต�อเจ�าพนักงานท�องถ่ินดังต�อไปนี้  โดยใช�ชื่อสถานท่ีประกอบกิจการว�า................................................................ 
พ้ืนท่ีประกอบการ.................ตารางเมตร  เลขท่ี......................... หมู�ท่ี..............ตําบล..........................................
อําเภอ...........................จังหวดั.........................................โทรศัพท�............................................... 

พร�อมคําขอนี้ ข�าพเจ�า ได�แนบเอกสารและหลักฐานต�างๆมาด�วยแล�ว คือ 
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / ข�าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผู�ขอรับ

ใบอนุญาต 
2. สําเนาทะเบียนบ�านของผู�ขอรับใบอนุญาต 
3. สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว�าด�วยการควบคุมอาคารของสถานประกอบการ  
4. ใบรับรองแพทย� ของผู�ขอรับใบอนุญาตผู�ช�วยจําหน�วยอาหารและผู�ปรุงอาหาร 
5. ใบเสร็จรับเงินค�าธรรมเนียมเก็บ ขนมูลฝอย 
6. ..................................................................................................................  

 
                                                        
 
                      
 
 
 
 
 
   
 

ขอรับรองว�าข�อความในแบบคําขอนี้เป?นความจริงทุกประการ  
 
                                                          (ลงชื่อ)..........................................................ผู�ขอรับใบอนุญาต  
                                                                 (..........................................................) 

 

แผนท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการพอสังเขป 



 

  แบบสอ. 5  
คําขอต�ออายุ 

ใบอนุญาตจัดตั้ง สถานทีจ่ําหน�ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
 
                                                                                   เขียนท่ี..................................................... 
                                                                  วันท่ี...................เดือน............................พ.ศ................. 

ข�าพเจ�า..............................................................อายุ........................ปW   สัญชาติ....................... 
อยู�บ�านเลขท่ี....................หมู�ท่ี.................ตรอก / ซอย.........................................ถนน....................................... 
ตําบล / แขวง .................................อําเภอ / เขต ...........................................จังหวัด.........................................  
โทรศัพท�............................................................  

ขอยื่นคําขอต�ออายุใบอนุญาตจัดต้ัง  � สถานท่ีจําหน�ายอาหาร ประเภท.............................. 
  �  สถานท่ีสะสมอาหาร ประเภท................................. 

ต�อเจ�าพนักงานท�องถ่ินดังต�อไปนี้  โดยใช�ชื่อสถานท่ีประกอบกิจการว�า................................................................ 
พ้ืนท่ีประกอบการ......................ตารางเมตร  เลขท่ี......................... หมู�ท่ี..............ตําบล.....................................
อําเภอ...........................จังหวดั.........................................โทรศัพท�............................................... 

พร�อมคําขอนี้ ข�าพเจ�า ได�แนบเอกสารและหลักฐานต�างๆมาด�วยแล�ว คือ 
1. ใบอนุญาตเดิม 
2. ใบรับรองแพทย� ของผู�ขอรับใบอนุญาตผู�ช�วยจําหน�วยอาหารและผู�ปรุงอาหาร 
3.  ใบเสร็จรับเงินค�าธรรมเนียมเก็บ ขนมูลฝอย 
4. ..................................................................................................................  

ขอรับรองว�าข�อความในแบบคําขอนี้เป?นความจริงทุกประการ  
 
 

 
                                                                (ลงชือ่).................................................ผู�ขอรับใบอนุญาต  
                                                                       (.................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  แบบสอ. 6 
คําขอชําระค�าธรรมเนียมประจําป= 

หนังสือรับรองการแจ+งจัดตั้ง สถานทีจ่ําหน�ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
 
                                                                                   เขียนท่ี..................................................... 
                                                                  วันท่ี................เดือน..................................พ.ศ.............. 

ข�าพเจ�า.................................................................อายุ........................ปW   สัญชาติ................... 
อยู�บ�านเลขท่ี....................หมู�ท่ี.................ตรอก / ซอย........................................ถนน........................................ 
ตําบล / แขวง .........................................อําเภอ / เขต .........................................จังหวัด................................... 
โทรศัพท�............................................................  

ขอยื่นคําขอรับหนังสือรับรองการแจ�งจัดต้ัง  � สถานท่ีจําหน�ายอาหาร ประเภท................... 
�  สถานท่ีสะสมอาหาร ประเภท...................... 

ต�อเจ�าพนักงานท�องถ่ินดังต�อไปนี้  โดยใช�ชื่อสถานท่ีประกอบกิจการว�า................................................................ 
พ้ืนท่ีประกอบการ..........................ตารางเมตร  เลขท่ี..................... หมู�ท่ี..............ตําบล....................................
อําเภอ...........................จังหวดั.........................................โทรศัพท�............................................... 

พร�อมคําขอนี้ ข�าพเจ�า ได�แนบเอกสารและหลักฐานต�างๆมาด�วยแล�ว คือ 
1. หนังสือรับรองการแจ�งเดิม 
2. ใบรับรองแพทย� ของผู�ขอรับใบอนุญาตผู�ช�วยจําหน�วยอาหารและผู�ปรุงอาหาร 
3.  ใบเสร็จรับเงินค�าธรรมเนียมเก็บ ขนมูลฝอย 
4. ..................................................................................................................  

ขอรับรองว�าข�อความในแบบคําขอนี้เป?นความจริงทุกประการ  
 
 

 
                                                                (ลงชือ่).................................................ผู�ขอรับใบอนุญาต  
                                                                       (.................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เลขท่ีรับ……………….          แบบ สอ.7 
คําขออนุญาตต�างๆ 

เก่ียวกับสถานท่ีจําหน�ายอาหาร หรือสถานท่ีสะสมอาหาร 
 

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

ข�าพเจ�า...........................……………………………………..อายุ……………ปW สัญชาติ......................... 
เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี……………………………………..…………อยู�บ�านเลขท่ี……….….…..…หมู�ท่ี .....................
ตรอก/ซอย……………………..……ถนน………………………………….…………ตําบล…………………………….…………..……
อําเภอ………………..…….………..จังหวัด…………..…………..……….หมายเลขโทรศัพท�.......................................... 

ขอยื่นคําร�องต�อนายกเทศมนตรีตําบลร�อนพิบูลย� ด�วยข�าพเจ�ามีความประสงค� 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
  ขอรับรองว�าข�อความตามคําร�องนี้เป?นความจริงทุกประการ 
 
      ลงชื่อ……………………………….ผู�ขออนุญาต 
                    (……………….……………..) 
 
 
 

 


