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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลตําบลรูสะมิแล 

เรื่อง  การควบคุมสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พทุธศักราช 2561 
------------------------------------------- 

 
หลักการ 

 
ใหยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตําบลรูสะมิแล เรื่อง สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

พุทธศักราช 2556 และใหตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลรูสะมิแล เรื่อง การควบคุมสถานที่จําหนายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหาร พทุธศกัราช 2561 นั้น สําหรับใชบังคับในเขตเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
 
 

เหตุผล 
 

          เนื่องจากการดําเนินกิจการสถานที่ จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร ที่ ไม ถูกตองดวย
สุขลักษณะ อาจเปนอันตรายตอสุขภาพของประชาชน และกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอมอีกดวย เพื่อ
ประโยชนในการควบคุมและกํากับดูแลสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารที่ไดรับใบอนุญาตหรือ
ไดรับหนังสือรับรองการแจงภายในเขตตําบลรูสะมิแล อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ 
แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13 ) พ.ศ.2552 ประกอบมาตรา ๔๐ 
มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560 เพ่ือประโยชนในการควบคุม
สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร จึงตราเทศบัญญัตินี้ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เทศบัญญตัเิทศบาลตําบลรูสะมิแล 
การควบคมุสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

พุทธศักราช 2561 
................................................................ 

โดยท่ีเปนการสมควรใหมีเทศบัญญัติวาดวยการควบคุมสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่
สะสมอาหาร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล         
พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13 ) พ.ศ.2552 ประกอบมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ 
มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข        
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 เทศบาลตําบลรูสะมิแลโดยความเห็นชอบของสภา
เทศบาลตําบลรูสะมิแลและผูวาราชการจังหวัดปตตานี จึงตราเทศบัญญัติไวดังตอไปนี ้

ขอ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกวา“เทศบัญญัติเทศบาลตําบลรูสะมิแลควบคุมสถานที่จําหนายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2561” 

ขอ ๒ เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตเทศบาลตําบลรูสะมิแลตั้งแตเมื่อไดประกาศไวโดยเปดเผยที่
สํานักงานเทศบาลตําบลรูสะมิแลแลวเจ็ดวัน 

ขอ 3 ใหยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตําบลรูสะมิแล เรื่อง สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสม
อาหาร พ.ศ. 2556 

 

หมวด 1 
บทท่ัวไป 

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

ขอ 4 บรรดาเทศบัญญัติ  ขอบัญญัติ ขอบังคับ กฎ ระเบียบหรือคําสั่งอื่นใดที่บัญญัติไวแลว           
ในเทศบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับเทศบัญญัตินี้ ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน 

ขอ 5 ในเทศบัญญัตินี ้
“สถานท่ีจําหนายอาหาร” หมายความวา อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใดๆ ที่มิใชที่หรือทางสาธารณะ 

ที่จัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถบริโภคไดทันที ทั้งนี้ ไมวาจะ
เปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค ณ ที่นั้น หรือนําไปบริโภคท่ีอื่นก็ตาม 

“สถานที่สะสมอาหาร” หมายความวา อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ท่ีมิใชที่หรือทางสาธารณะ  
ที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะอ่ืนใด ซึ่งผูซื้อตองนําไป
ทําประกอบหรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง 

“อาหารสด” หมายความวา อาหารประเภทสัตว เนื้อสัตว ผัก ผลไม และของอ่ืนๆ ที่มีสภาพเปน   
ของสด 
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“อาหารประเภทปรุงสําเร็จ” หมายความวา อาหารที่ไดผานการทําประกอบหรือปรุงสําเร็จพรอมที ่
จะรับประทานได รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดตางๆ 

“อาหารแหง” หมายความวา อาหารที่ผานกระบวนการทําใหแหงโดยการอบ รมควัน ตากแหง หรือ
วิธีการอ่ืนใด เพ่ือลดปริมาณความชื้นที่มีอยูในอาหารลงและเก็บรักษาไวไดนานขึ้น 

“เครื่องปรุงรส” หมายความวา สิ่งที่ใชในกระบวนการปรุงอาหารใหมีรูปแบบ รสชาติ กลิ่นรสชวน
รับประทาน เชน เกลือ น้ําปลา น้ําสมสายชู ซอส ผงชูรส รวมทั้งเครื่องเทศ สมุนไพร มัสตารด เปนตน 

 “วัตถุเจอืปนอาหาร” หมายความวา วัตถุท่ีตามปกติมิไดใชเปนอาหารหรือเปนสวนประกอบที่สําคัญ
ของอาหาร ไมวาวัตถุนั้นจะมีคุณคาทางอาหารหรือไมก็ตาม แตใชเจือปนในอาหารเพ่ือประโยชนทาง
เทคโนโลยีการผลิต การแตงสีอาหาร การปรุงแตงกลิ่นรสอาหาร การบรรจุ การเก็บรักษา หรือการขนสงซึ่งมี
ผลตอคุณภาพหรือมาตรฐานหรือลักษณะของอาหาร ทั้งนี้ใหหมายความรวมถึงวัตถุที่มิไดเจือปนในอาหารแตมี
ภาชนะบรรจุไวเฉพาะแลวใสรวมอยูกับอาหารเพื่อประโยชนดังกลาวขางตนดวย เชน วัตถุกันชื้น วัตถุดูด
ออกซิเจน เปนตน 

ความในวรรคหนึ่ง ไมรวมถึงสารอาหารท่ีเติมเพื่อเพ่ิมหรือปรับใหคงคุณคาทางโภชนาการ
ของอาหารเชน โปรตีน ไขมัน คารโบไฮเดรต วิตามิน เกลือแร 

“ผูสัมผัสอาหาร” หมายความวา บุคคลที่เก่ียวของกับอาหารตั้งแตกระบวนการเตรียม ปรุง ประกอบ 
จําหนายและเสิรฟอาหาร รวมถึงการลางและเก็บภาชนะอุปกรณ 

“ผูประกอบกิจการ” หมายความวา บุคคลหรือนิติบุคคลที่ไดรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง
จัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและใหหมายความรวมถึงผูที่ไดรับมอบหมายใหควบคุม กํากับ ดูแลการ
ดําเนินการของสถานที่จําหนายอาหารนั้น 

“ราชการสวนทองถ่ิน” หมายความวา เทศบาลตําบลรูสะมิแล 

“เจาพนักงานทองถ่ิน” หมายความวา นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล 

“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ขอ ๔ ใหนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลรูสะมิแลเปนผูรักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ และใหมี
อํานาจ ออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ 

ขอ ๕ ผูดําเนินกิจการสถานที่จําหนายอาหารตองดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขที่กําหนดตามเทศบัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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หมวด ๒ 
สุขลักษณะในการดําเนินกิจการสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

 
สวนที่ ๑ 

สถานท่ีและสุขลักษณะของบริเวณที่ใชทําประกอบหรือปรุงอาหารที่ใชจําหนายอาหาร                         
และที่จัดไวสําหรับบริโภคอาหาร 

ขอ ๖ สถานที่และบริเวณที่ใชทํา ประกอบหรือปรุงอาหาร ที่ใชจําหนายอาหาร และที่จัดไวสําหรับ
บริโภคอาหารตองมีลักษณะดังตอไปนี้ 

(๑) พ้ืนบริเวณท่ีใชทํา ประกอบ ปรุงอาหารตองทําดวยวัสดุแข็งแรง สะอาด ไมชํารุด และทํา
ความสะอาดงาย 

(๒) กรณีท่ีมีผนัง หรือเพดานตองทําดวยวัสดุแข็งแรง สะอาด ไมชํารุด 
(๓) มีการระบายอากาศเพียงพอ และในกรณีที่สถานที่จําหนายอาหารเขาขายสถานที่

สาธารณะตามกฎหมายวาดวยการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ ตองปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยการคุมครองสุขภาพของ ผูไมสูบบุหรี ่

(๔) มีความเขมของแสงสวางเพียงพอตามความเหมาะสมในแตละบริเวณ 
(๕) มีที่ลางมือและอุปกรณสําหรับลางมือที่ถูกสุขลักษณะ 
(๖) โตะที่ใชเตรียม ปรุงอาหาร หรือที่จําหนายอาหาร สูงจากพ้ืนอยางนอย ๖๐ เซนติเมตร

และทําดวยวัสดุที่ทําความสะอาดงาย มีสภาพด ี
(๗) โตะเกาอี้ที่จัดไวสําหรับบริโภคอาหารทําดวยวัสดุแข็งแรง สะอาด ไมชํารุด 
(๘) น้ําใชเปนน้ําประปา ยกเวนกรณีที่ไมมีน้ําประปาใหใชน้ําที่มีคุณภาพเทียบเทาน้ําประปา

หรือเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 
(๙) ภาชนะบรรจุน้ําใชตองสะอาด ปลอดภัย และสภาพดี 

ขอ ๗ สถานที่จําหนายอาหารตองมีการจัดการเก่ียวกับมูลฝอย โดยมีถังรองรับมูลฝอยท่ีมีสภาพด ี   
ไมรั่วซึม ไมดูดซับน้ํามีฝาปดมิดชิด แยกเศษอาหารจากมูลฝอยประเภทอ่ืน และตองดูแลรักษาความสะอาด  
ถังรองรับมูลฝอยและบริเวณโดยรอบตัวถังรองรับมูลฝอยอยางสม่ําเสมอ ทั้งนี้การจัดการเก่ียวกับมูลฝอยและ
ถังรองรับมูลฝอยใหเปนไปตามขอกําหนดของทองถิ่นเรื่องการจัดการมูลฝอย 

ขอ ๘ สถานที่จําหนายอาหารตองมีการจัดการเก่ียวกับสวมดังตอไปนี ้
(๑) ตองจัดใหมีหรือจัดหาหองสวมที่มีสภาพดี พรอมใช ไวบริการ และมีจํานวนเพียงพอ 
(๒) หองสวมตองสะอาด มีการระบายอากาศท่ีดี มีแสงสวางเพียงพอ 
(๓) มีอางลางมือที่ถูกสุขลักษณะและมีอุปกรณสําหรับลางมือจํานวนเพียงพอ 
(๔) หองสวมตองแยกเปนสัดสวน โดยประตูไมเปดโดยตรงสูบริเวณท่ีเตรียม ทําประกอบ ปรุง

อาหารที่เก็บ ที่จําหนายและที่บริโภคอาหาร ที่ลางและที่เก็บภาชนะอุปกรณ เวนแตจะมีการ
จัดการหองสวมใหสะอาด อยูเสมอ และมีฉากปดก้ันที่เหมาะสม ทั้งนี้ ประตูหองสวมตองปด
ตลอดเวลา 
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ขอ ๙ จัดใหมีมาตรการ อุปกรณ หรือเครื่องมือสําหรับปองกันอัคคีภัยจากการใชเชื้อเพลิงในการทํา
ประกอบ ปรุงอาหาร 

สวนที่ ๒ 
สุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการทํา ประกอบ ปรุง การเก็บรักษาและการจําหนายอาหาร 

 
ขอ ๑๐ สถานที่จําหนายอาหารตองมีการจัดการเก่ียวกับอาหารสดตามหลักเกณฑดังตอไปนี ้

(๑) อาหารสดที่นํามาประกอบ และปรุงอาหารตองเปนอาหารสดที่มีคุณภาพดี สะอาด และ
ปลอดภัยตอผูบริโภค 

(๒) อาหารสดตองเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม และเก็บเปนสัดสวน มีการปกปด ไมวางบน
พ้ืนหรือบรเิวณที่อาจทําใหอาหารปนเปอนได 

ขอ ๑๑ สถานที่จําหนายอาหารตองมีการจัดการเก่ียวกับอาหารแหง อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท 
เครื่องปรุงรส และวัตถุเจือปนอาหาร ตามหลักเกณฑดังตอไปนี ้

(๑) อาหารแหงตองสะอาด ปลอดภัย ไมมีการปนเปอนและมีการเก็บอยางเหมาะสม 
(๒) อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท เครื่องปรุงรส วัตถุเจือปนอาหาร และสิ่งอ่ืนที่นํามาใชใน

กระบวนการประกอบหรือปรุงอาหารตองปลอดภัย ไดมาตรฐานตามกฎหมายวาดวยอาหาร 

ขอ ๑๒ สถานที่จําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารประเภทปรุงสําเร็จตามหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้ 

(๑) อาหารประเภทปรุงสําเร็จตองเก็บในภาชนะที่สะอาด ปลอดภัย และมีการปองกันการ
ปนเปอนวางสูงจากพื้นอยางนอย ๖๐ เซนติเมตร 

(๒) มีการควบคุมคุณภาพอาหารประเภทปรุงสําเร็จใหสะอาด ปลอดภัยสําหรับการบริโภคตาม
ชนิดของอาหาร 

ขอ ๑๓ น้ําดื่มและเครื่องดื่มที่ใชในสถานที่จําหนายอาหารตองมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมาย 
วาดวยอาหาร บรรจุในภาชนะที่สะอาด มีการปกปด และปองกันการปนเปอน วางสูงจากพื้นอยางนอย ๖๐ 
เซนติเมตร ในกรณีท่ีเปนน้ําดื่มหรือเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ตองวางสูงจากพื้นอยางนอย ๑๕ 
เซนติเมตร และตองทําความสะอาดพ้ืนผวิภายนอกของภาชนะบรรจุใหสะอาดกอนนํามาใหบริการ 

ขอ ๑๔ สถานที่จําหนายอาหารตองมีการจัดการเก่ียวกับน้ําแข็งตามหลักเกณฑดังตอไปนี ้
(๑) ใชน้ําแข็งที่สะอาด มีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายวาดวยอาหาร 
(๒) เก็บในภาชนะที่สะอาด สภาพดี มีฝาปด วางสูงจากพ้ืนอยางนอย ๑๕ เซนติเมตร ปากขอบ

ภาชนะ สูงจากพื้นอยางนอย ๖๐ เซนติเมตร ไมวางในบริเวณที่อาจกอใหเกิดการปนเปอน
และตองไมระบายน้ําจากถังน้ําแข็งลงสูพ้ืนบริเวณท่ีวางภาชนะ 

(๓) ใชอุปกรณที่สะอาด มีดาม สําหรับคีบหรือตักน้ําแข็งโดยเฉพาะ 
(๔) ตองไมนําอาหาร หรือสิ่งของอยางอ่ืนไปแชรวมกับน้ําแข็งสําหรับบริโภค 
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ขอ ๑๕ สถานที่จําหนายอาหารซึ่งมีท่ีจัดไวสําหรับบริโภคอาหารตองจัดใหมีชอนกลางสําหรับอาหาร 
ที่รับประทานรวมกัน 

ขอ ๑๖ สถานที่จําหนายอาหารตองจัดเก็บสารเคมี สารทําความสะอาด วัตถุมีพิษ หรือวัตถุที่อาจเปน
อันตรายตออาหารและการนําอาหารมาบริโภค แยกบริเวณเปนสัดสวนตางหากไมปะปนกับอาหารตองติด
ฉลากและปายใหเห็นชัดเจนพรอมทั้งมีคําเตือนและคําแนะนําเม่ือเกิดอุบัติภัยจากสารดังกลาวกรณีที่มีการ
เปลี่ยนถายสารเคมีจากภาชนะบรรจุเดิม 

หามนําภาชนะบรรจุสารเคมี สารทําความสะอาด วัตถุมีพิษ หรือวัตถุที่อาจเปนอันตรายตอ
อาหารและการนําอาหารมาบริโภคมาใชบรรจุอาหาร และหามนําภาชนะบรรจุอาหารมาใชบรรจุสารเคมีสาร
ทําความสะอาด วัตถุมีพิษ หรือวัตถุที่อาจเปนอันตรายตออาหารและการนําอาหารมาบริโภคโดยเด็ดขาด 
 

สวนที่ ๓ 
สุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ เครื่องใชอื่นๆ และน้ําใช 

 

ขอ ๑๗ สถานที่จําหนายอาหารตองมีการจัดการเก่ียวกับภาชนะบรรจุอาหาร อุปกรณ และเครื่องใช 
ตามหลักเกณฑดังตอไปนี ้

(๑) ภาชนะบรรจุอาหาร อุปกรณและเครื่องใชตางๆ ตองสะอาดและทําจากวัสดุที่ปลอดภัย
เหมาะสมกับอาหารแตละประเภท มีสภาพดี ไมชํารุดและมีการปองกันการปนเปอนที่
เหมาะสม 

(๒) มีการจัดเก็บภาชนะบรรจุอาหาร อุปกรณ และเครื่องใชไวในที่สะอาด โดยวางสูงจากพื้น
อยางนอย ๖๐ เซนติเมตร และมีการปกปดหรือปองกันการปนเปอนที่เหมาะสม 

(๓) ตูเย็น ตูแช หรืออุปกรณเก็บรักษาคุณภาพอาหารดวยความเย็นอื่นๆ ตองสะอาด มีสภาพด ี     
ไมชํารุด มีประสิทธิภาพเหมาะสมในการเก็บรักษาคุณภาพอาหาร 

(๔) ตูอบ เตาอบ เตาไมโครเวฟ อุปกรณประกอบหรือปรุงอาหารดวยความรอนอ่ืนๆ หรืออุปกรณ
เตรียมอาหาร ตองสะอาด มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สภาพดี ไมชํารุด 

ขอ ๑๘ สถานที่จําหนายอาหารตองมีการจัดการเก่ียวกับการทําความสะอาดภาชนะบรรจุอาหาร
อุปกรณ และเครื่องใชตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี ้

(๑) ภาชนะ อุปกรณ และเครื่องใชที่รอการทําความสะอาด ตองเก็บในที่ที่สามารถปองกันสัตว
และแมลงนําโรคได 

(๒) ทําความสะอาดภาชนะอุปกรณและเครื่องใชใหสะอาดดวยวิธีการตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
และใชสารทําความสะอาดที่เหมาะสม โดยปฏิบัติตามคําแนะนําการใชสารทําความสะอาด
นั้นๆ จากผูผลิต 
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สวนที่ ๔ 
สุขลักษณะสวนบุคคลของผูประกอบกิจการและผูสัมผัสอาหาร 

 
ขอ ๑๙ ผูประกอบกิจการและผูสัมผัสอาหารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑดานสุขลักษณะดังตอไปนี ้

(๑) ตองมีสุขภาพรางกายแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอ ไมเปนโรคที่สังคมรังเกียจ หรือไมเปนพาหะ
นําโรคติดตอ ไดแก อหิวาตกโรค ไขรากสาดนอย บิด ไขสุกใส หัด คางทูม วัณโรคในระยะ
อันตราย โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม โรค
ผิวหนังที่นารังเกียจ ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ ไขหวัดใหญรวมถึงไขหวัดใหญที่ติดตอมาจากสัตว 
และโรคอ่ืนๆตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดโดยคําแนะนํา ของเจาพนักงานสาธารณสุข 
หากเจ็บปวยตองหยุดปฏิบัติงานและรักษาตัวใหหายกอนจึงกลับมาปฏิบัติงานตอไป 

(๒) ผูประกอบกิจการและผูสัมผัสอาหารตองผานการอบรมตามหลักเกณฑ วิธีการที่รัฐมนตรี
กําหนด (๓) ผูสัมผัสอาหารตองแตงกายสะอาด และเปนแบบที่สามารถปองกันการปนเปอนสู
อาหารได 

(๓) ผูสัมผัสอาหารตองลางมือและปฏิบัติตนในการเตรียม ปรุง ประกอบ จําหนายและเสิรฟ
อาหารใหถูกสุขลักษณะ และไมกระทําการใดๆที่จะทําใหเกิดการปนเปอนตออาหารหรือ
กอใหเกิดโรคได 

(๔) ตองปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวดวยสุขลักษณะตามคําสั่งเจาพนักงานทองถ่ินโดยคําแนะนําของ       
เจาพนักงานสาธารณสุข 

 
 

สวนที่ ๕ 
การปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญและการปองกันโรคติดตอ 

 
ขอ ๒๐ สถานที่จําหนายอาหารตองมีการจัดการเก่ียวกับน้ําเสียดังตอไปนี ้

(๑) ตองมีการระบายน้ําไดดี ไมมีน้ําขัง และไมมีเศษอาหารตกคาง 
(๒) ตองมีการแยกเศษอาหารและไขมันไปกําจัดกอนระบายน้ําทิ้งออกสูระบบระบายน้ํา 

และน้ําทิ้งตองไดมาตรฐานตามกฎหมายที่เก่ียวของ 
ขอ ๒๑ สถานที่จําหนายอาหารตองไมกอใหเกิดเหตุรําคาญ 

ขอ ๒๒ สถานที่จําหนายอาหารตองจัดใหมีการปองกันควบคุมสัตวและแมลงนําโรค รวมถึงสัตวเลี้ยง 
ตามที่รัฐมนตรีกําหนด 
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สวนที่ ๖ 
การปองกันอคัคีภัยและอันตราย 

 
ขอ ๒๓ หามใชกาซหุงตมเปนเชื้อเพลิงในการทํา ประกอบ หรือปรุงอาหารบริเวณโตะรับประทาน

อาหารในสถานที่จําหนายอาหาร 

ขอ ๒๔ หามใชเมทานอลหรือเมทิลแอลกอฮอลเปนเชื้อเพลิงในการทําประกอบ ปรุง หรืออุนอาหาร
ในสถานที่จําหนายอาหาร เวนแตเปนการใชแอลกอฮอลแข็งสําหรับใชเปนเชื้อเพลิง ทั้งนี้ ผลิตภัณฑดังกลาว
ตองไดรับมาตรฐานตามที่กําหนดไวในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

 
 

หมวด ๓ 
สุขลักษณะในการดําเนินกิจการสถานที่สะสมอาหาร 

 
 

ขอ ๒๕ ผูจัดตั้งสถานที่สะสมอาหารตองจัดสถานที่ตลอดจนสิ่งอื่นที่ใชในการประกอบกิจการให
ถูกตองดวยสุขลักษณะและเงื่อนไขตามลักษณะของกิจการ ดังตอไปนี ้

(๑) ตั้งอยูหางจากบริเวณที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ เชน ที่ฝง เผา หรือเก็บศพ ที่เทท้ิงสิ่ง
ปฏิกูลที่เลี้ยงสัตว หรือที่อื่นใดที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาเปนอันตรายตอสุขภาพไม
นอยกวา ๑๐๐ เมตร เวนแตสามารถปรับปรุงสถานที่ใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามคําแนะนํา
ของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น 

(๒) พ้ืนทําดวยวัสดุถาวร ทําความสะอาดงาย 
(๓) จัดใหมีระบบการระบายน้ําอยางเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ 
(๔) จัดใหมีแสงสวางและการระบายอากาศเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ 
(๕) จัดใหมีสวมที่เพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ 
(๖) จัดใหมีที่รองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เพียงพอและถูกตองดวยสขุลักษณะ 
(๗) ปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข คําสั่งของ      

เจาพนักงานทองถิ่น 
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หมวด ๔ 
ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจง 

 
สวนที่ ๑ 

ใบอนุญาต 
 

ขอ ๒๖ ผูใดจะจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพ้ืนท่ี
เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน 

ขอ ๒๗ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่
ใดซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตรจะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้พรอม
กับเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี ้

(๑) สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวของ 
(๓) อ่ืนๆ ตามที่ราชการสวนทองถ่ินประกาศกําหนดและเผยแพรใหประชาชนทราบ 

ขอ ๒๘ เม่ือไดรับคําขอใบอนุญาต หรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถ่ินตรวจสอบ 
ความถูกตองของคําขอและความครบถวนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไมถูกตอง ครบถวน ใหเจาพนักงาน
ทองถ่ินแจงตอผูยื่นคําขอใหแกไขเพ่ิมเติมเพ่ือดําเนินการ หากไมสามารถดําเนินการไดในขณะนั้น ใหจัดทํา
บันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยใหเจาหนาที่
และผูยื่นคําขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 
ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนด        
ในเทศบัญญัตินี ้

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถ่ินไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่ง       
ไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบหา
วัน แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลา   
ตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี ทั้งนี้ หากเจาพนักงานทองถ่ินพิจารณายังไมแลว
เสร็จ ใหแจงเปนหนังสือใหผูยื่นคําขอทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุกเจ็ดวันจนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จพรอม
สําเนาแจง ก.พ.ร.ทราบทุกครั้ง 

ขอ ๒๙ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสามสิบวัน (หรือตามที่เห็นสมควร) นับแตวันท่ี
ไดรับหนังสือแจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น เวนแตจะมีเหตุอันสมควรและไดแจงตอเจาพนักงาน
ทองถ่ิน ทราบแลว 

ขอ ๓๐ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามเทศบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต และให
ใชไดเพียงในเขตอํานาจของราชการสวนทองถ่ินเทานั้น 
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การขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอพรอมกับเสีย
คาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต 

ขอ ๓๑ ผูไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ 
สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ ๓๒ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูไดรับใบอนุญาตยื่นคํา
ขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหายถูกทําลายหรือชํารุดตามแบบท่ี
กําหนดไวทายเทศบัญญัตินี ้

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขดังตอไปนี ้

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจงความ
ตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ิน
ประกอบดวย 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต 
นําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๓๓ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบท
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวใน
ใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ เจาพนักงาน
ทองถ่ินมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๓๔ เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 
(๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งข้ึนไปและมีเหตุที่จะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก 
(๒) ตองคําพิพากษาถึงที่ สุดว าไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข          

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเก่ียวกับ
การประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไม
ถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรง ตอสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบตอ
สภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๓๕ คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับใบอนุญาต      
ทราบ ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหสงคําสั่งโดยทางไปรษณีย 
ตอบรับ หรือใหปดคําสั่งนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทีก่ารงานของผูรับใบอนุญาต และ
ใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาที่คําสั่งไปถึง หรือวันปดคําสั่ง แลวแตกรณ ี

ขอ ๓๖ ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
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สวนที่ ๒ 
หนังสือรับรองการแจง 

 
ขอ ๓๗ ผูใดจะจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพื้นที่

ไมเกิน 200 ตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดตองแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินเพื่อขอรับหนังสือ
รับรองการแจงกอนการจัดตั้ง 

ขอ ๓๘ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่
ใดซึ่งมีพ้ืนที่ไมเกิน 200 ตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาด จะตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตาม
แบบที่กําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้ พรอมกับเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี ้

(๑) สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวของ 
(๓) อ่ืนๆ ตามที่ราชการสวนทองถ่ินประกาศกําหนดและเผยแพรใหประชาชนทราบ 

ขอ ๓๙ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับแจง ใหออกใบรับแกผูแจงเพ่ือใชเปนหลักฐานในการประกอบ
กิจการตามที่แจงไดชั่วคราวในระหวางเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นยังมิไดออกหนังสือรับรองการแจง 

ใหเจาพนักงานทองถ่ินตรวจการแจงใหถูกตองตามแบบที่กําหนดในเทศบัญญัตินี้ตามวรรค
หนึ่งถาการแจงเปนไปโดยถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวัน    
ทําการนับแตวันที่ไดรับแจง 

ในใบรับแจงหรือหนังสือรับรองการแจง เจาพนักงานทองถิ่นจะกําหนดเงื่อนไขใหผูแจงหรือ  
ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได 

ในกรณีที่การแจงไมถูกตองหรือไมสมบูรณใหเจาพนักงานทองถ่ินแจงใหผูแจงทราบเพื่อ
ดําเนินแกไขหรือเพ่ิมเติม หากไมสามารถดําเนินการไดในขณะนั้น ใหจัดทําบันทึกความบกพรองและรายการ
เอกสารหรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับแจง โดยใหเจาหนาที่และผูยื่นคําขอลงนามไวใน
บันทึกนั้นดวย ถาผูแจงไมดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับแจงจากเจาพนักงาน
ทองถ่ิน ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหการแจงของผูแจงเปนอันสิ้นผล แตถาผูแจงไดดาเนินการแกไข
ภายในเวลา ที่กําหนดแลว ใหเจาพนักงานทองถ่ินออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการนับ
แตวันที่ไดรับการแจงซึ่งมีรายละเอียดถูกตองตามแบบที่กําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้ 

ขอ ๔๐ ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  
ณ สถานที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ 

ขอ ๔๑ ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ ใหผูไดรับ
หนังสือรับรองการแจงยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการ     
สูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด ตามแบบที่กําหนดไวทายเทศบัญญัตินี ้
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การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขดังตอไปนี ้

(๑) ในกรณหีนังสือรับรองการแจงสูญหาย ใหผูยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงนําสําเนา
บันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่หนังสือรับรองการแจงสูญหายมา
แสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

(๒) ในกรณีหนังสือรับรองการแจงถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูยื่นขอรับใบแทน
หนังสือรับรองการแจงนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น
ประกอบดวย 

ขอ ๔๒ เมื่อผูแจงประสงคจะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินกิจการใหแกบุคคลอ่ืนใหแจงให           
เจาพนักงานทองถิ่นทราบดวย 

ขอ ๔๓ ในกรณีที่ผูดําเนินกิจการใดดําเนินกิจการตามที่ระบุไวในเทศบัญญัตินี้โดยมิไดแจงตอ       
เจาพนักงานทองถิ่นและเคยไดรับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เพราะเหตุที่ฝาฝน
ดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นมาแลวครั้งหนึ่ง ยังฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจา
พนักงานทองถิ่นตอไป ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดดําเนินการ 
แจงตอเจาพนักงานทองถ่ิน ถายังฝาฝนอีกใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งหามการดําเนินกิจการนั้นไว ตาม
เวลาท่ีกําหนดซึ่งตองไมเกินสองปก็ได 

 ขอ 44 การแจงของเจาพนักงานทองถ่ินและคําสั่งเจาพนักงานทองถ่ินใหทําเปนหนังสือแจงใหผูแจง
หรือผูดําเนินการทราบ ในกรณีท่ีไมพบตัวหรือไมยอมรับหนังสือใหสงหนังสือการแจงหรือคําสั่งโดยทาง
ไปรษณียตอบรับหรือปดหนังสือนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูที่ตองรับ
หนังสือและใหถือวาผูนั้นไดทราบหนังสือดังกลาวแลวตั้งแตเวลาที่หนังสือไปถึงหรือวันปดหนังสือ แลวแตกรณี  

 ขอ 45 ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือใหปฏิบัติ
หนาท่ีตามมาตรา 44 วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ในเขตอํานาจของเทศบาล
ตําบลรูสะมิแลในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

 

หมวด ๕ 
คาธรรมเนียมและคาปรับ 

 
 

ขอ ๔6 ใหผูไดรับใบอนุญาต หรือผูแจงมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดไวทาย     
เทศบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสาหรับกรณท่ีีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกและกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ
สําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาต หรือในวันที่มาแจงและกอนวันครบรอบปของทุกปตลอดเวลาที่ยัง
ดําเนินกิจการนั้น ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนด ใหชําระคาปรับเพิ่มข้ึนอีกรอยละยี่สิบของ
จํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ เวนแตผูแจงจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสีย
คาธรรมเนียมครั้งตอไป 
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ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกิน
กวาสองครั้ง ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม
และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๔7 บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามเทศบัญญัตินี้ ใหเปนรายไดของราชการสวนทองถ่ิน 
 

       หมวด ๖ 
บทกําหนดโทษ 

 
 
ขอ ๔8 ผูใดฝาฝนคําสั่งของเจาพนักงานหรือไมปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนด  

ไวในบทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
 

ประกาศ ณ วันที่……………3….......เดือน..........ตุลาคม................พ.ศ....2561…… 
 
 

(ลงชื่อ)  
(นายบันเทิง  ลองจันทร)  

                ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที ่
              นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล 
 
เห็นชอบ  

          (ลงชื่อ)  
                 (……………………………………………)  
                     ผูวาราชการจังหวัดปตตานี  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                  

อัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจง 
ทายเทศบัญญัติเทศบาลตําบลรูสะมิแล 

ควบคุมสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 
พทุธศักราช 2561 

 
รายการ อตัราคาธรรมเนียมตอป 

(บาท) 
อัตราคาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงการจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่ไมเกิน 200 ตารางเมตรและ
มิใชเปนการขายของในตลาด 
 

- พ้ืนที่ประกอบการไมเกิน  10  ตารางเมตร 
- พ้ืนที่ประกอบการเกิน  10  ตารางเมตร แตไมเกิน   50 ตารางเมตร 
- พ้ืนที่ประกอบการเกิน  50  ตารางเมตร แตไมเกิน 100 ตารางเมตร 
- พ้ืนที่ประกอบการเกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร 

 

 
 
 
 

100 
500 
800 

          1,000 

อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่
สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตรและมิใชเปนการ
ขายของในตลาด 
 

- พ้ืนที่ประกอบการเกิน  200  ตารางเมตร แตไมเกิน   800 ตารางเมตร 
- พ้ืนที่ประกอบการเกิน  800  ตารางเมตร ขึ้นไป 

 
 

 
 
 
 

2,000 
3,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

สวนของเจาหนาที่ 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 
เลขที่..........................................ไดรับเรื่องเมื่อวันที่.......................เดือน............................พ.ศ...................... 
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน     ครบ 
     ไมครบ คือ  

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

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

 
 
 
 

สวนของผูรับใบอนุญาต 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 
เลขที่..........................................ไดรับเรื่องเมื่อวันที่.......................เดือน............................พ.ศ...................... 
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน     ครบ 
     ไมครบ คือ  

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

ดังนั้น กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ยังไมครบทั้งหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถิ่นภายใน 7 วันนับตั้งแตวันนี้     
เปนตนไป 

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



 
 
 
 

 
 
ที่  ปน  53204/                                                                     สํานักงาน............................................. 
                                                                                 ............................................................                                                                    

              วันท่ี........................เดอืน.......................พ.ศ.......... 

เรื่อง   คําแนะนําใหแกไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ 

เรียน  .................................................................................................   

  ตามที่ทานไดยื่นคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ...................................                     
และสวนราชการสวนทองถ่ินไดออกใบรับคําขออนุญาต/ตออายุใบอนุญาตไวตามที่อางอิง นั้น 

  เนื่องจากเจาพนักงานไดตรวยสอบดานสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ ระบบ
กําจัดหรือบําบัดน้ําเสียและอ่ืนๆ ของสถานที่ประกอบกิจการของทานแลวพบวายังไมถูกตอง ครบถวน ตาม   
ที่กําหนดไวในขอกําหนดของทองถิ่น ดังนี ้

  1)............................................................................................................................................ 

2)............................................................................................................................................ 

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

ฉะนั้น จึงขอใหทานแกไขใหถูกตองและสมบูรณเพื่อเจาพนักงานทองถ่ินจะไดดําเนินการ   
พิจารณาการอนุญาตตอไป 

           ขอแสดงความนับถือ 

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

ตําแหนง......................................................... 
       เจาพนักงานทองถิ่น                                 

 
 

 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
โทร. ๐ ๗๓๔๖ ๐๑๗๖  
โทรสาร  ๐ ๗๓๔๖ ๐๑๗๓ 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
ที่  ปน  53204/                                                                     สํานักงาน............................................. 
                                                                                 .............................................................                                                                    

              วันท่ี........................เดอืน......................พ.ศ............ 

เรื่อง   แจงขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ............................................. 

เรียน  .................................................................................................  

อางถึง ใบรับคําขออนุญาต เลขที่.............................ลงวันที่..................เดือน..........................พ.ศ....................  

สิ่งที่สงมาดวย 1).......................................................................... 

  2).......................................................................... 

  ตามที่ทานไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ...............................................................                     
และสวนราชการสวนทองถ่ินไดออกใบรับคําขออนุญาต/ตออายุใบอนุญาตไวตามที่อางอิง นั้น 

  เนื่องจากมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมสามารถออกใบอนุญาตหรือยังไมสามารถ      
มีคําสั่งไมอนุญาตไดภายในเวลา 30 วันนับแตวันที่ไดรับคําขอดังกลาว ดังนี ้

  1)............................................................................................................................................ 

2)............................................................................................................................................ 

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

ดังนั้นขอขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตออกไปเปนเวลา 15 วันนับแตวันที่..........................
และตองขออภัย มา ณ โอกาสนี้ดวย 

           ขอแสดงความนับถือ 

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

ตําแหนง......................................................... 
       เจาพนักงานทองถิ่น                              

 

 

 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
โทร. ๐ ๗๓๔๖ ๐๑๗๖  
โทรสาร  ๐ ๗๓๔๖ ๐๑๗๓ 



 
 
 
 
 
 
 
ที่  ปน  53204/                                                                     สํานักงาน............................................. 
                                                                                 .............................................................                                                                    

              วันท่ี........................เดอืน....................พ.ศ. ........... 

เรื่อง   แจงการอนุญาตประกอบกิจการ............................................. 

เรียน  .................................................................................................  

อางถึง ใบรับคําขออนุญาต เลขที่.............................ลงวันที่..................เดือน..........................พ.ศ. .................  

  ตามที่ทานไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ...............................................................                     
และสวนราชการสวนทองถ่ินไดออกใบรับคําขออนุญาต/ตออายุใบอนุญาตไวตามที่อางอิง นั้น 

  บัดนี้ เจาพนักงานทองถ่ินไดพิจารณาออกใบอนุญาตภายใหแกทานเรียบรอยแลว จึงขอให
ทานมาติดตอขอรับใบอนุญาต ณ สํานักงานเทศบาลตําบลรูสะมิแล ภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือนี้  

ทั้งนี้ หากทานไมสามารถมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาดังกลาว กรุณาแจงใหพนักงาน
ทองถ่ินทราบดวย 

           ขอแสดงความนับถือ 

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

ตําแหนง......................................................... 
       เจาพนักงานทองถิ่น                                 

 
 
 

 

 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
โทร. ๐ ๗๓๔๖ ๐๑๗๖  
โทรสาร  ๐ ๗๓๔๖ ๐๑๗๓ 
 
 



 
 
 
 
 
 
ที่  ปน  53204/                                                                     สํานักงาน............................................. 
                                                                                 .............................................................                                                                    

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

เรื่อง   คําสั่งไมอนุญาตใหประกอบกิจการ............................................. 

เรียน  ....................................................................................................  

อางถึง 1) ใบรับคําขออนุญาต เลขที่......................ลงวันที่..................เดือน..........................พ.ศ. ................... 
 2) หนังสือแจงคําแนะนําใหแกไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ ที่...................ลว.............  

  ตามที่ทานไดยื่นคําขอรับใบอนุญาต/ตออายใุบอนุญาตประกอบกิจการ...................................                     
และเจาพนักงานไดมีหนังสือแจงคําแนะนําใหทานแกไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการใหถูกตอง
ครบถวน ตามที่กําหนดไวในขอกําหนดของทองถิ่นในเวลาที่กําหนด ตามที่อางถึง นั้น 

  จากการตรวจสอบปรากฏวาทานไมสามารถแกไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบการ
กิจการใหถูกตองครบถวน ตามที่กําหนดไวในขอกําหนดของทองถิ่น ดังนี ้

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

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

ดังนั้น อาศัยอํานาจตามมาตรา 56 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข        
พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม เจาพนักงานทองถิ่นจึงมีคําสั่งไมออกใบอนุญาตใหทานประกอบกิจการตาม  
ที่ไดยื่นคําขอไว 

อนึ่ง หากทานไมพอใจคําสั่งนี้ ทานมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขได
ภายใน 30 วันนับแตวันทราบคําสั่งนี ้

ทั้งนี้ การอุทธรณไมเปนเหตุทุเลาการบังคับตามคําสั่ง เวนแตรัฐมนตรีจะเห็นสมควรใหมี   
การทุเลาการบังคบัตามคําสั่งนั้นไวชั่วคราว 

           ขอแสดงความนับถือ 

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

ตําแหนง......................................................... 
       เจาพนักงานทองถิ่น                             

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
โทร. ๐ ๗๓๔๖ ๐๑๗๖  
โทรสาร  ๐ ๗๓๔๖ ๐๑๗๓ 



 
 
 
 
 
 
 

 ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ......................................... 

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

(1) เจาพนักงานทองถ่ินออกหนังสือรับรองการแจงให ………………..………………………..……….. 
สัญชาติ................อยูบานเลขที่...............หมูที่............ถนน....................ตําบล.....................อําเภอ.....................
จังหวัด................................โทรศัพท........................................ 

ชื่อสถานประกอบกิจการ ..................................................ประเภท.......................................... 
มีพ้ืนที่ ............................... ตารางเมตร    ตั้งอยู ณ เลขที่............หมูที่............ถนน....................ตําบลรูสะมิแล 
อําเภอ...........................จังหวดั.........................โทรศพัท..........................................     

อัตราคาธรรมเนียมปละ........................บาท (...................................................) ตามใบรับเงิน 
เลมที่...............เลขที่..............วันที่..............เดือน...........................พ.ศ. ......................... 

(1) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติใหถูกตอง ครบถวน ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ กําหนด           
ในขอกําหนดของทองถิ่น 

(2) หากปรากฏภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของโดย    
มิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนกาอนุญาตนี้ได 

(3) ใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ 
4.1)............................................................................................. 
4.2)............................................................................................. 

ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันที่...................เดือน...........................พ.ศ............................. 

           ออกให  ณ  วันที่......................เดือน...........................พ.ศ.............................. 

  
 (ลงชื่อ) 

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

       เจาพนักงานทองถ่ิน                             
 
 
 
 
 
คําเตือน  ๑) ตองแสดงใบอนุญาตนีไ้วที่เปดเผย เห็นไดงาย ณ สถานที่ที่ไดรับใบอนุญาต 
                        2) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนวันท่ีใบอนุญาตสิ้นอาย ุ



 
 

 
รายการตออายุใบอนญุาตและเสียคาธรรมเนียม 

 
วัน/เดือน/ป 

ที่ออกใบอนุญาต 
วัน/เดือน/ป 

ที่สิ้นอายุใบอนุญาต 
ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 

เจาพนักงานทองถ่ิน เลมที่ เลขที่ วัน/เดือน/ป 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                   

                                      บันทึกขอความ 
 
สวนราชการ  ...........................................................................            โทร.................................... 
ที่  ปน ๕๓๒๐๔/                                                     วันที.่.............เดือน........................พ.ศ............ 
เรื่อง  รายงานผลการตรวจสภาพของสถานท่ีประกอบกิจการเพ่ือประกอบการพิจารณาการอนุญาต 
เรียน  เจาพนักงานทองถิ่น 

ตามที่ราชการสวนทองถิ่นไดรับคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ........................................
และไดออกใบรับคําขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่.............เดือน.......................พ.ศ..............นั้น 

จากการตรวจสภาพดานสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ ระบบกําจัดหรือ
บําบัดของเสียและอื่นๆ ของสถานที่ประกอบกิจการดังกลาวแลวพบวา 

 ครบถวนถูกตองตามที่กําหนดไวในขอกําหนดของทองถิ่น 
 ไมครบ ดังนี้ 
1).......................................................................................................................... 
2)......................................................................................................................... 
3)......................................................................................................................... 
ฉะนั้น จึงมีความเห็นวา     สมควรอนุญาต 
      สมควรอนุญาตโดยมีเงื่อนไขดังนี ้
      1)..................................................... 

2)..................................................... 
3)..................................................... 
4)..................................................... 

        ไมสมควร 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

        
(ลงชื่อ) 

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

                     เจาพนักงานสาธารณสุข/ผูไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถ่ิน  
 
 
 
 
 
 



      

     หนังสือรับรองการแจง 
   จัดตัง้สถานที่จําหนายและสถานที่สะสมอาหาร 

เลมที่.............เลขที่.............                                                     

(2) เจาพนักงานทองถ่ินออกหนังสือรับรองการแจงให ………………..………………………..……….. 
สัญชาติ................อยูบานเลขที่...............หมูที่............ถนน....................ตําบล.....................อําเภอ.....................
จังหวัด................................โทรศัพท........................................ 

ชื่อสถานประกอบกิจการ ..................................................ประเภท.......................................... 
มีพ้ืนที่ ............................... ตารางเมตร    ตั้งอยู ณ เลขที่............หมูที่............ถนน....................ตําบลรูสะมิแล 
อําเภอ...........................จังหวดั.........................โทรศพัท..........................................     

อัตราคาธรรมเนียมปละ........................บาท (...................................................) ตามใบรับเงิน 
เลมที่...............เลขที่..............วันที่..............เดือน...........................พ.ศ. ......................... 

(3) ผูรับหนังสือรับรองการแจงตองปฏิบัติใหถูกตอง ครบถวน ตามหลักเกณฑ วิธีการ และ 
เงื่อนไขที่ กําหนดในขอกําหนดของทองถิ่น 

(4) ผูรับหนังสือรับรองการแจงตองปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ  
3.1)................................................. 
3.2)................................................. 

            หนังสือรับรองการแจงฉบับนี้ออกใหเมื่อวันที่............เดือน.................พ.ศ.....................                    
            หนังสือรับรองการแจงใชไดถึงวันที่............เดือน.................พ.ศ.....................                    

 
         

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

เจาพนักงานทองถ่ิน 

 
 
คําเตือน ๑) ผูรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงนี้ไวที่เปดเผย เห็นไดงาย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่
ประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรบัไมเกินหารอยบาท 
 ๒) ผูรับหนังสือรับรองการแจงตองเสยีคาธรรมเนียมตอราชการสวนทองถิ่นทุกปตามกําหนดเวลา หากฝาฝนจะตองเสียคาปรับเพิ่มอีก
รอยละยี่สิบ ของคาธรรมเนียมที่คางชําระ 

 

 

 



รายการเสียคาธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจง 

วัน/เดือน/ป 
ที่ออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 
ที่สิ้นอายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 
เจาพนักงานทองถ่ิน เลมที่ เลขที่ วัน/เดือน/ป 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

                       

  
 

 
 

 




