
บันทกึหลกัการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญตัิเทศบาลต าบลหาดกรวด 

เร่ือง  สถานทีจ่ าหน่ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร พ.ศ. 2553 
------------------------------------------ 

 
 

หลกัการ 
ใหมี้เทศบญัญติัเทศบาลต าบลหาดกรวดวา่ดว้ยสถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

 
 

เหตุผล 
โดยท่ีเป็นการสมควรก าหนดหลกัเกณฑ ์ วธีิการ และเง่ือนไขในการขอรับใบอนุญาต 

การออกใบอนุญาต     การขอใบแทนใบอนุญาต  และการออกใบแทนใบอนุญาต จดัตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร
และสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพื้นท่ีใด ซ่ึงมีพื้นท่ีเกินสองร้อยตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของใน
ตลาด การออกหนงัสือแจง้การจดัตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพื้นท่ีใดซ่ึงมี
พื้นท่ีไม่เกินสองร้อยตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของในตลาด อตัราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและ
หนงัสือรับรองการแจง้ ตลอดจนหลกัเกณฑ์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและก ากบัดูแลสถานท่ีจ าหน่าย
อาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร ซ่ึงการด าเนินการดังกล่าวตามมาตรา 40  54  และมาตรา 63  แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวงฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2536) ออกตามความ ใน
พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และมาตรา 60 แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496   บญัญติัให้ตรา
เป็นเทศบญัญติั   จึงจ าเป็นตอ้งตราเทศบญัญติัน้ี 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



  

- ร่าง- 
เทศบัญญตัิเทศบาลต าบลหาดกรวด 

เร่ือง  สถานทีจ่ าหน่ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร  พ.ศ. 2553 
----------------------------------------------- 

 
โดยท่ีเป็นการสมควรตราเทศบญัญติัเทศบาลต าบลหาดกรวดวา่ดว้ยสถานท่ีจ าหน่ายอาหารและ 

สถานท่ีสะสมอาหาร อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 ประกอบกบั
มาตรา 40 54 และมาตรา 63 แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวงฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 
2536) เทศบาลต าบลหาดกรวดโดยความเห็นชอบจากสภาต าบลหาดกรวด จึงตราเทศบญัญติัน้ีไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1 เทศบญัญติัน้ีเรียกวา่ “เทศบญัญติัเทศบาลต าบลหาดกรวด เร่ือง สถานท่ีจ าหน่าย 
อาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. 2553”  

ขอ้ 2 เทศบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัในเขตเทศบาลต าบลหาดกรวดเม่ือไดป้ระกาศโดยเปิดเผยท่ี 
ส านกังานเทศบาลต าบลหาดกรวดแลว้ 7 วนั 

ขอ้ 3 ในเทศบญัญติัน้ี “อาหาร” หมายความวา่ของกินหรือเคร่ืองค ้าจุนชีวติ ไดแ้ก่ 
(1) วตัถุทุกชนิดท่ีคนกิน ด่ืม แต่ไม่รวมถึงยา วตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท หรือยาเสพติด 

ใหโ้ทษตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั้น  แลว้แต่กรณี 
(2) วตัถุท่ีมุ่งหมายส าหรับใชห้รือใชเ้ป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวตัถุเจือปน 

อาหาร สี และเคร่ืองปรุงแต่งกล่ินรส 
“สถานท่ีจ าหน่ายอาหาร” หมายความวา่ อาคาร สถานท่ี หรือบริเวณใด ๆ ท่ีมิใช่ท่ีหรือทาง 

สาธารณะท่ีจดัไวเ้พื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนส าเร็จรูปและจ าหน่ายใหผู้ซ้ื้อสามารถบริโภคไดท้นัที  
ทั้งน้ีไม่วา่จะเป็นการจ าหน่ายโดยจดัใหมี้บริเวณไวส้ าหรับการบริโภค ณ ท่ีนั้น หรือน าไปบริโภคท่ีอ่ืนก็ตาม 

“สถานท่ีสะสมอาหาร” หมายความวา่ อาคารหรือสถานท่ีหรือบริเวณใด ๆ ท่ีมิใช่ท่ีหรือทาง 
สาธารณะท่ีจดัไวส้ าหรับเก็บอาหารอนัมีสภาพเป็นของแหง้หรืออาหารในรูปลกัษณะอ่ืนใด ซ่ึงผูซ้ื้อตอ้งน าไปท า 
ประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลงั 

“ส่ิงปฏิกลู” หมายความวา่ อุจจาระหรือปัสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอ่ืนใด  ซ่ึงเป็นส่ิง 
โสโครกหรือกล่ินเหม็น 

“มูลฝอย” หมายความวา่ เศษกระดาษ เศษผา้ เศษอาหาร เศษสินคา้ ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใส่ 
อาหาร เถา้ มูลสัตว ์หรือซากสัตว ์รวมตลอดถึงวตัถุอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเล้ียงสัตวห์รือท่ีอ่ืน 

“ท่ีหรือทางสาธารณะ” หมายความวา่  สถานท่ีหรือทางซ่ึงมิใช่เป็นของเอกชน และประชาชน 
สามารถใชป้ระโยชน์หรือใชส้ัญจรได ้
 



  

“อาคาร” หมายความวา่ ตึก บา้น เรือน โรง แพ คลงัสินคา้  ส านกังานหรือส่ิงท่ีสร้างข้ึนอยา่งอ่ืน  
 ซ่ึงบุคคลอาจเขา้อยูห่รือเขา้ใชส้อยได ้

“ตลาด”   หมายความวา่  สถานท่ีซ่ึงปกติจดัไวใ้หผู้ค้า้ใชเ้ป็นชุมนุมเพื่อจ าหน่ายสินคา้ประเภท 
สัตว ์เน้ือสัตว ์ผกั ผลไม ้ หรืออาหารอนัมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแลว้ หรือของเสียง่าย  ทั้งน้ีไม่ว่า
จะมีการจ าหน่ายสินคา้ประเภทอ่ืนดว้ยหรือไม่ก็ตามและหมายความรวมถึงบริเวณซ่ึงจดัไวส้ าหรับให้ผูค้า้ใชเ้ป็น
ท่ีชุมนุมเพื่อจ าหน่ายสินคา้ประเภทดงักล่าว เป็นประจ าหรือเป็นคร้ังคราวหรือตามวนัท่ีก าหนด 

“เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน” หมายความวา่นายกเทศมนตรีต าบลหาดกรวด 
“เจา้พนกังานสาธารณสุข” หมายความวา่เจา้พนกังานซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีวา่ 

กระทรวงสาธารณสุขใหป้ฏิบติัการตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 “พนกังานเจา้หนา้ท่ี” หมายความวา่ ผูซ่ึ้งไดรั้บแต่งตั้งจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินใหป้ฏิบติัหนา้ท่ี 

ตามพระราชบญัญติัสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และตามเทศบญัญติัน้ี 
ขอ้ 4  หา้มมิใหผู้ใ้ดจดัตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือ 

พื้นท่ีเกินสองร้อยตารางเมตร เวน้แต่จะไดรั้บใบอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน หากสถานท่ีดงักล่าวมีพื้นท่ีไม่
เกินสองร้อยตารางเมตร  ตอ้งแจง้ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินเพื่อขอรับหนงัสือรับรองการแจง้ 

ขอ้ 5 ความในขอ้ 4 ไม่ใชบ้งัคบัแก่การประกอบการ ดงัน้ี 
      การประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
    การขายของในตลาด 
    การจ าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ 

ขอ้ 6 ผูจ้ดัตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร ตอ้งจดัสถานท่ีใหถู้กตอ้ง 
ดว้ยสุขลกัษณะและเง่ือนไขตามลกัษณะของกิจการ ดงัน้ี 

ก  สถานท่ีสะสมอาหาร 
(1) ไม่ตั้งอยูใ่นบริเวณท่ีอาจจะเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
(2) พื้นท่ีท าดว้ยวตัถุคงทนถาวร ท าความสะอาดง่าย 
(3) จดัใหมี้ระบบการระบายน ้าอยา่งเพียงพอ และถูกตอ้งดว้ยสุขลกัษณะตามเกณฑ ์

มาตรฐานท่ีเทศบาลต าบลหาดกรวดก าหนด 
(4) จดัใหมี้แสงสวา่งและทางระบายอากาศเพียงพอและถูกตอ้งดว้ยสุขลกัษณะตามเกณฑ ์

มาตรฐานท่ีเทศบาลต าบลหาดกรวดก าหนด 
(5) จดัใหมี้ส้วมจ านวนเพียงพอและถูกตอ้งดว้ยสุขลกัษณะตามเกณฑม์าตรฐานท่ีเทศบาล 

ต าบลหาดกรวดก าหนด 
(6) จดัใหมี้ท่ีรองรับมูลฝอยและส่ิงปฏิกลูจ านวนเพียงพอและถูกตอ้งดว้ยสุขลกัษณะ 
(7) ปฏิบติัการอ่ืนใดเก่ียวดว้ยสุขลกัษณะตามค าแนะน าของเจา้พนกังานสาธารณสุข และ 

ค าสั่งเจา้พนกังานทอ้งถ่ินทั้งทะเบียน และค าสั่งของเทศบาลต าบลหาดกรวด 



  

ข   สถานทีจ่ าหน่ายอาหาร 
(1) จดัสถานท่ีตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ ก. (1) – (7) 
(2) จดัใหมี้โตะ๊ เกา้อ้ี หรือท่ีนัง่อยา่งอ่ืนซ่ึงมีสภาพแขง็แรง สะอาด และเป็นระเบียบ 

เรียบร้อยอยูเ่สมอ 
(3) ผนงัและบริเวณท่ีปรุงอาหารตอ้งเป็นพื้นผวิท่ีท าความสะอาดง่าย 
(4) จดัใหมี้ภาชนะและอุปกรณ์เคร่ืองใชต่้าง  ๆ  ท่ีใชใ้นการท า  ประกอบ  ปรุง เก็บ และ 

การบริโภคอาหารไวใ้ห้เพียงปลอดภยั และถูกตอ้งดว้ยสุขลกัษณะตามเกณฑม์าตรฐานท่ีเทศบาลต าบลหาดกรวด
ก าหนด 

(5) จดัใหมี้บริเวณและท่ีส าหรับท าความสะอาดภาชนะ ตลอดจนอุปกรณ์เคร่ืองใชต่้างๆ  
ใหเ้พียงพอและถูกตอ้งองสุขลกัษณะเพื่อใชใ้นการนั้นโดยเฉพาะ 

(6) จดัใหมี้ท่ีส าหรับลา้งมือพร้อมอุปกรณ์จ านวนเพียงพอ 
(7) จดัใหมี้การป้องกนัอนัตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งป้องกนักนัมิใหเ้กิดเหตุร าคาญเน่ืองจาก 

การจ าหน่าย ท า ประกอบ และเก็บอาหาร 
(8) จดัใหมี้ระบบบ าบดัน ้าเสียตามค าแนะน าของเจา้พนกังานสาธารณสุขและค าสั่งเจา้ 

พนกังานทอ้งถ่ิน 
ขอ้ 7 อาคารท่ีใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบการตอ้งมีหลกัฐานแสดงวา่ สามารถใชป้ระกอบการ 

นั้นไดโ้ดยถูกตอ้งตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคาร 
ขอ้ 8 ใหค้ณะเทศมนตรีต าบลหาดกรวดมีอ านาจผอ่นผนัใหผู้ข้อรับใบอนุญาต ผูข้อรับ 

หนงัสือรับรองการแจง้ งดเวน้การปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 6 และขอ้ 8 เพียงเท่าท่ีเห็นสมควรหรือจะ
เปล่ียนแปลงอยา่งหน่ึงอยา่งใดเพื่อใหค้วามเหมาะสมแก่กิจการซ่ึงควบคุมนั้น ทั้งน้ีการผอ่นผนันั้นตอ้งไม่เป็น
เหตุกระทบกระเทือนถึงสุขภาพอนามยัของประชาชน 

ขอ้ 9 ผูไ้ดรั้บอนุญาตหรือผูไ้ดรั้บหนงัสือรับรองการแจง้ตอ้งดูแลรักษาสถานท่ีจ าหน่าย 
อาหารและสถานท่ีสะสมอาหารใหถู้กตอ้งดว้ยลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี 

(1) รักษาสถานท่ีใหส้ะอาดอยูเ่สมอ รวมทั้งจดัใหมี้การป้องกนัและก าจดัพาหะน าโรค 
(2) ตอ้งมีการดูแลรักษาความสะอาดท่ีรองรับขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลูไม่ใหเ้ป็นท่ี 

เพาะพนัธ์ุแมลงและสัตวน์ าโรคไดแ้ละตอ้งมีการก าจดัมูลฝอยและส่ิงปฏิกลูท่ีถูกตอ้งดว้ยสุขลกัษณะ 
(3) รักษาส้วมใหถู้กตอ้งดว้ยสุขลกัษณะอยูเ่สมอ 
(4) จดัส่ิงของเคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์ใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อย และรักษาใหส้ะอาดอยูเ่สมอ 
(5) ปฏิบติัการอ่ืนใดเก่ียวดว้ยสุขลกัษณะตามค าแนะน าของเจา้พนกังานสาธารณสุขและ 

ค าสั่งเจา้พนกังานทอ้งถ่ินรวมทั้งระเบียบและค าสั่งของเทศบาลต าบลหาดกรวด 
 
 



  

ขอ้ 10 ผูไ้ดรั้บอนุญาตหรือผูไ้ดรั้บหนงัสือรับรองการแจง้จดัตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร ตอ้ง 
ปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัสุขลกัษณะของอาหาร กรรมวธีิการจ าหน่าย ท า ประกอบ ปรุง เก็บรักษา
อาหาร ตลอดจนสุขลกัษณะของภาชนะอุปกรณ์น ้าใชแ้ละของใชอ่ื้นๆ รวมทั้งสุขลกัษณะส่วนบุคคลของผู ้
จ  าหน่ายอาหาร ผูป้รุงอาหาร และผูใ้หบ้ริการ ดงัต่อไปน้ี 

(1) วาง  เก็บอาหารก่อนปรุงในท่ีสะอาดถูกสุขลกัษณะ รวมทั้งจดัใหมี้การป้องกนัสัตวน์ า 
โรคในสถานท่ีนั้น 

(2) ใชเ้คร่ืองปกปิดอาหารรวมทั้งภาชนะและอุปกรณ์เคร่ืองใชต่้าง ๆ ท่ีใชใ้นการท า  
ประกอบ ปรุง เก็บอาหาร เพื่อป้องกนัฝุ่ นละอองและส่ิงท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ตลอดจนรักษาเคร่ืองปกปิดนั้น
ใหส้ะอาดและใชก้ารไดดี้อยูเ่สมอ 

(3) น ้าแขง็ส าหรับใชบ้ริโภค ตอ้งจดัเก็บไวใ้นภาชนะท่ีถูกสุขลกัษณะ สามารถ 
ป้องกนัส่ิงปนเป้ือนได ้และห้ามน าอาหารหรือส่ิงของอ่ืนใดแช่หรือเก็บรวมไวด้ว้ยกนั 

(4) การทุบ บดน ้าแขง็ ตอ้งปฏิบติัใหถู้กสุขลกัษณะและสะอาดอยูเ่สมอ รวมทั้งป้องกนัมิให ้
มีเสียงอนัเป็นเหตุร าคาญแก่ผูอ่ื้น 

(5) ในกรณีท่ีมีผา้เช็ดหนา้ให้บริการตอ้งท าใหส้ะอาดและผา่นความร้อนฆ่าเช่ือโรค หรือ 
กรรมวธีิอ่ืนใด ใหถู้กตอ้งดว้ยสุขลกัษณะ 

(6) จดัใหมี้น ้าสะอาดไวเ้พียงพอ 
(7) ใชภ้าชนะหรือวตัถุท่ีสะอาด ปลอดภยัส าหรับปรุง ใส่หรือห่ออาหารหรือน ้าแขง็ โดย 

รักษาใหส้ะอาดอยูเ่สมอ 
(8) ผูจ้  าหน่ายอาหาร ผูป้รุงอาหาร และผูใ้หบ้ริการตอ้งแต่งกายใหส้ะอาด และปฏิบติั 

ตนใหถู้กตอ้งดว้ยสุขลกัษณะส่วนบุคคล 
(9) ปฏิบติัการอ่ืนใดเก่ียวดว้ยสุขลกัษณะตามค าแนะน าของเจา้พนกังานสาธารณสุข และ 

ค าสั่งเทศบาลต าบลหาดกรวด 
ขอ้ 11  ผูไ้ดรั้บอนุญาตหรือผูไ้ดรั้บหนงัสือรับรองการแจง้ตอ้งไม่เป็นโรคติดต่อ ตอ้งไม่จา้ง 

หรือใช ้บุคคลท่ีป่วยหรือมีเหตุควรเช่ือวา่เป็นโรคติดต่อ จ าหน่าย ท า  ประกอบ ปรุง เก็บอาหาร 
ขอ้ 12  ผูใ้ดประสงคจ์ะด าเนินการในขอ้ 4 ตอ้งยื่นค าขอต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน   เม่ือเจา้ 

พนกังานทอ้งถ่ินไดต้รวจสอบความถูกตอ้งของค าขอแลว้ ปรากฏวา่ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ ์ วธีิการ และเง่ือนไข
ท่ีก าหนดไวใ้หอ้อกใบอนุญาตหรือมีหนงัสือแจง้ค าสั่งไม่อนุญาตพร้องดว้ยเหตุผลใหผู้ข้อความอนุญาตทราบ
กรณีไม่อาจออกใบอนุญาตใหไ้ดภ้ายใน 30 วนันบัแต่วนัขอ 
 
 
 
 



  

ในกรณีสถานท่ีตามวรรคหน่ึงมีพื้นท่ีไม่เกินสองร้อยตารางเมตรใหแ้จง้ต่อเจา้หนา้ท่ี 
พนกังานทอ้งถ่ินเพื่อขอรับหนงัสือรับรองการแจง้ พร้อมกบัหลกัฐานต่างๆ เช่นเดียวกบัท่ีก าหนดไวต้ามวรรค
หน่ึง เม่ือเจา้หนา้ท่ีพนกังานทอ้งถ่ินไดรั้บแจง้ให้ออกใบรับแจง้แก่ผูแ้จง้เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานในการประกอบ
กิจการชัว่คราวในระหวา่งเจา้พนกังานทอ้งถ่ินยงัมิไดอ้อกหนงัสือรับรองการแจง้ 

ในกรณีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินไม่อาจออกใบอนุญาตหรือหนงัสือรับรองการแจง้หรืออาจยงั 
ไม่มีค  าสั่งไม่อนุญาตไดภ้ายในก าหนดเวลาตามวรรคหน่ึงใหข้ยายเวลาอกไปไดอี้กไม่เกินสองคร้ัง คร้ังละไม่เกิน 
15 วนั โดยมีหนงัสือแจง้การขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละคร้ังใหผู้ข้ออนุญาตทราบก่อนครบก าหนดเวลาตาม
วรรคหน่ึงหรือตามท่ีไดข้ยายเวลาไวแ้ลว้นั้นแลว้แต่กรณี 

ขอ้ 13 ผูไ้ดรั้บอนุญาตหรือผูแ้จง้ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมตามอตัราทา้ยเทศบญัญติัน้ีภายใน 
ก าหนดเวลา 15 วนั นบัแต่วนัไดรั้บแจง้เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน หากมิไดช้ าระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนดจะตอ้งช าระค่าปรับเพิ่มข้ึนอีกร้อยละยีสิ่บของจ านวนค่าธรรมเนียมท่ีคา้งช าระ เวน้แต่ผูไ้ดรั้บใบอนุญาต
หรือผูแ้จง้ไดบ้อกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดท่ีจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมดงักล่าว 

กรณีด าเนินกิจการหรือผูแ้จง้คา้งช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกนัเกินกวา่ 2 คร้ัง เจา้พนกังาน 
ทอ้งถ่ินมีอ านาจสั่งใหผู้น้ั้นด าเนินกิจการไวว้า่จะไดช้ าระค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน 

ขอ้ 14 ผูรั้บใบอนุญาตหรือผูแ้จง้ตอ้งแสดงใบอนุญาตหรือหนงัสือรับรองการแจง้ไวโ้ดย 
เปิดเผยและเห็นไดง่้าย ณ สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ้ 15 ใบอนุญาตหรือหนงัสือรับรองการแจง้ใหมี้อายหุน่ึงปี นบัแต่วนัท่ีออกใบอนุญาต 
หรือวนัท่ีออกหนงัสือรับรองการแจง้ 

ขอ้16 ใบอนุญาตหรือหนงัสือรับรองการแจง้ใหใ้ชไ้ดเ้ฉพาะผูไ้ดรั้บอนุญาตหรือผูแ้จง้ ซ่ึง 
ระบุไวใ้นใบอนุญาตหรือหนงัสือรับรองการแจง้ และหา้มมิใหมี้การโอนใบอนุญาตหรือหนงัสือรับรองการแจง้ 

ขอ้17 กรณีผูรั้บใบอนุญาตหรือผูไ้ดรั้บหนงัสือรับรองการแจง้ไม่ประสงคจ์ะด าเนินกิจการ 
ต่อไปใหแ้จง้ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามแบบ สอ.3 ก่อนใบอนุญาตหรือหนงัสือรับรองการแจง้หมดอายุ 

ขอ้ 18 กรณีใบอนุญาตหรือหนงัสือรับรองการแจง้สูญหาย ถูกท าลายหรือช ารุดใน 
สาระส าคญั ผูไ้ดรั้บอนุญาตหรือผูไ้ดรั้บหนงัสือรับรองการแจง้แลว้แต่กรณี จะตอ้งแจง้ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 
เพื่อขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนหนงัสือรับรองการแจง้ภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีไดท้ราบถึงการสูญหาย 
ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระส าคญั แลว้แต่กรณี พร้อมดว้ยเอกสารการแจง้ความต่อสถานีต ารวจ (กรณีสูญหาย
หรือถูกท าลาย) หรือใบอนุญาตหรือหนงัสือรับรองการแจง้เดิม (กรณีช ารุดในสาระส าคญั) 

ขอ้ 19 การออกใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนหนงัสือรับรองการแจง้ ใหเ้จา้พนกังาน 
ทอ้งถ่ินออกใบแทนใบอนุญาตโดยใช ้สอ.2 โดยประทบัตราสีแดงค าวา่ “ใบแทน”   ก ากบัไวพ้ร้อมวนัเดือนปีท่ี
ออกใบแทน เจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรือผูไ้ดรั้บมอบหมายลงลายมือช่ือก ากบัไวใ้นใบแทนและตน้ขั้วใบแทน 
 
 



  

ขอ้ 20 เพื่อปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และตาม 
เทศบญัญติัน้ี ให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน เจา้พนกังานสาธารณสุข และพนกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ านาจดงัต่อไปน้ี 

  มีหนงัสือเรียกบุคคลใด ๆ มาใหถ้อ้ยค าหรือแจง้ขอ้เทจ็จริงหรือท าค าช้ีแจง 
เป็นหนงัสือหรือใหส่้งเอกสารหลกัฐานใด เพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา 

  เขา้ไปในอาคารหรือสถานท่ีใดๆ ในระหวา่งเวลา พระอาทิตยข้ึ์นหรือพระอาทิตยต์ก 
หรือในเวลาท าการเพื่อตรวจสอบหรือควบคุมใหเ้ป็นไปตามเทศบญัญติัน้ีหรือตามพระราชบญัญติัการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในการน้ีใหมี้อ านาจสอบถามขอ้เท็จจริงหรือเรียกหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งจากเจา้ของหรือผู ้
ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีนั้น 

  แนะน าใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตหรือหนงัสือรับรองการแจง้ปฏิบติัใหถู้กตอ้งตาม 
เง่ือนไขใน ใบอนุญาตเทศบญัญติัหรือพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ.2535 

  ยดึหรืออายดัส่ิงของใดๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพของประชาชนเพือ่ 
ประโยชน์ในการด าเนินคดีหรือเพื่อน าไปท าลายในกรณีจ าเป็น 

  เก็บหรือน าสินคา้หรือส่ิงของใด ๆ ท่ีสงสัยวา่จะไม่ถูกสุขลกัษณะหรือก่อใหเ้กิดเหตุ 
ร าคาญจากอาคารหรือสถานท่ีใดๆ เป็นปริมาณตามสมควรเพื่อเป็นตวัอยา่งในการตรวจสอบตามความจ าเป็นได้
โดยไม่ตอ้งใชร้าคา 
  ในการปฏิบติัหน้าท่ีของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินเจา้พนกังานสาธารณสุข หรือพนกังานเจา้หน้าท่ี
บุคคลดงักล่าวจะตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัตามแบบทา้ยเทศบญัญติัน้ีต่อบุคคลซ่ึงเก่ียวขอ้งในขณะปฏิบติัหนา้ท่ี
ดว้ย   และใหบุ้คคลซ่ึงเก่ียวขอ้งอ านวยความสะดวกตามสมควร 
  ข้อ 21  กรณีผูรั้บใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งไม่ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535  กฎกระทรวงหรือประกาศท่ีออกตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศ
บญัญติัน้ีหรือค าสั่งของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินท่ีก าหนดไวเ้ก่ียวกบัการไม่ด าเนินการแกไ้ขหรือปรับปรุง  ซ่ึงการ
ด าเนินกิจการนั้นจะก่อใหเ้กิดหรือมีเหตุอนัควรสงสัยวา่จะเกิดอนัตรายอยา่งร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน เจา้
พนักงานท้องถ่ินจะสั่งให้ผูน้ั้นหยุดด าเนินกิจการนั้นไวท้นัทีเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะเป็นท่ีพอใจของเจ้า
พนกังานทอ้งถ่ินวา่ปราศจากอนัตรายแลว้ก็ได ้
  ค าสั่งของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามวรรคหน่ึงใหก้ าหนดระยะเวลาท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามค าสั่งไว้
เป็นเวลาตามสมควรแต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั เวน้แต่เป็นกรณีท่ีมีค าสั่งใหห้ยดุด าเนินกิจการทนัที 
  ขอ้ 22  กรณีเจา้พนกังานสาธารณสุขตรวจพบเหตุไม่ถูกตอ้งหรือมีการกระท าการใด ๆ ท่ีฝ่าฝืน
พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  หรือเทศบญัญติัน้ีในอนัท่ีจะมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยูข่อง
ประชาชนหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนเป็นส่วนรวม  ซ่ึงสมควรจะ
ด าเนินการแกไ้ขเป็นการด่วน  ใหเ้จา้พนกังานสาธารณสุขมีอ านาจออกค าสั่งให้ผูก้ระท าการไม่ถูกตอ้งหรือฝ่าฝืน
หรือระงบัเหตุนั้นหรือด าเนินการใด ๆ เพื่อแกไ้ขหรือระงบัเหตุนั้นไดต้ามสมควรและแจง้ให้พนกังานทอ้งถ่ิน
ทราบ 



  

  ขอ้ 23  กรณีผูรั้บใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง้ไม่ปฏิบติัหรือปฏิบติัไม่ถูกตอ้งตาม
พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  หรือเทศบญัญติัน้ีหรือเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นใบอนุญาตหรือหนงัสือ
รับรองการแจง้ในเร่ืองท่ีก าหนดไวเ้ก่ียวกบัการประกอบกิจการตามท่ีไดรั้บใบอนุญาตหรือหนงัสือรับรองการ
แจง้  เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจสั่งพกัใชใ้บอนุญาตไดภ้ายในระยะเวลาท่ีเห็นสมควรแต่ตอ้งไม่เกิน  15  วนั 
  ขอ้ 24  เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือหนงัสือรับรองการแจง้ 
เม่ือปรากฏวา่ผูรั้บใบอนุญาตหรือหนงัสือรับรองการแจง้ 
    ถูกสั่งพกัใชใ้บอนุญาตหรือหนงัสือรับรองการแจง้สองคร้ังข้ึนไปและมีเหตุท่ีจะตอ้งถูกสั่ง
พกัใบอนุญาตอีก 
    ตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดวา่ไดก้ระท าความผิดตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
หรือตามเทศบญัญติัน้ี 
   ไม่ปฏิบติัตามหรือปฏิบติัไม่ถูกตอ้งตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  หรือ
กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  หรือเทศบญัญติัน้ีหรือเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้น
ใบอนุญาตหรือหนงัสือรับรองการแจง้  ในเร่ืองก าหนดไวเ้ก่ียวกบัการประกอบกิจการตามท่ีได้รับใบอนุญาต
หรือหนงัสือรับการแจง้  และการไม่ปฏิบติัตามหรือปฏิบติัไม่ถูกตอ้งนั้นก่อเกิดอนัตรายอยา่งร้ายแรงต่อสุขภาพ
ของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยูท่ี่เหมาะสมกบัการด ารงชีพของประชาชน 
  ขอ้ 25  การแจง้ของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามขอ้  12  วรรคสาม  ใหท้  าเป็นหนงัสือแจง้ใหผู้รั้บ
ใบอนุญาต  ผูแ้จง้  หรือผูแ้ทน หรือผูรั้บมอบอ านาจจากผูไ้ดรั้บใบอนุญาตหรือหนงัสือรับรองการแจง้ทราบ 
  ค าสั่งของเจา้นักงานทอ้งถ่ินให้ผูรั้บใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง้หยุด าเนินกิจการ  
ค  าสั่งพกัใช้ใบอนุญาตหรือหนงัสือรับรองการแจง้  และค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  ให้ท าเป็นหนังสือแจง้ให้ผู ้
ด  าเนินกิจการหรือผูรั้บใบอนุญาตทราบแลว้แต่กรณี 
  ในกรณีไม่พบตวัหรือไม่ยอมรับค าสั่งดงักล่าวใหส่้งค าสั่งโดยทางไปรษณียต์อบรับ  หรือให้ปิด
ค าสั่งนั้นไวใ้นท่ีเปิดเผยเห็นไดง่้าย  ณ  ภูมิล าเนาหรือส านกัท าการงานของผูต้อ้งรับค าสั่งและให้ถือวา่ผูน้ั้นไดรั้บ
ทราบนบัแต่วนัท่ีค าสั่งไปถึงหรือวนัปิดค าสั่งแลว้แต่กรณี 
  ขอ้ 26  ผูถู้กสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือหนงัสือรับรองการแจง้จะขอรับใบอนุญาตหรือหนงัสือ
รับรองการแจง้ส าหรับประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได ้ จนกวา่จะพน้ก าหนดระยะเวลาหน่ึงปี
นบัแต่วนัท่ีถูกสัง่เพิกถอนใบอนุญาต 
  ขอ้ 27  ในกรณีท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีค าสั่งตามขอ้  13  วรรคสอง  ขอ้  22  หรือมีค าสั่งในเร่ือง
การไม่ออกใบอนุญาตหนงัสือรับรองการแจง้ตามขอ้  12  หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามขอ้  24  หรือในกรณีท่ีเจา้
พนกังานสาธารณสุขมีค าสั่งตามขอ้  21  ถา้ผูรั้บค าสั่งไม่พอใจค าสั่งดงักล่าว  ผูน้ั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีวา่
กระทรวงสาธารณสุขภายใน  30  วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บทราบค าสั่ง 
 
 



  

  การอุทธรณ์ตามวรรคหน่ึงไม่เป็นเหตุทุเลาการบงัคบัตามค าสั่งเวน้แต่รัฐมนตรีวา่การกระทรวง
สาธารณสุขจะเห็นสมควรใหมี้การทุเลาการบงัคบัตามค าสั่งนัน่ไวเ้ป็นการชัว่คราว 
  ค าสั่งของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุขถือเป็นท่ีสุด 
  ขอ้ 28  ผูใ้ดฝ่าฝืนเทศบญัญติัขอ้ 4  มีความผดิตามมาตรา  71  แห่งพระราชบญัญติัการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 
  ขอ้ 29  ผูใ้ดฝ่าฝืนเทศบญัญติัขอ้  20  มีความผดิตามมาตรา  79  แห่งพระราชบญัญติัการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 
  ขอ้ 30  ผูใ้ดฝ่าฝืนเทศบญัญติัขอ้  21  มีความผดิตามมาตรา  80  แห่งพระราชบญัญติัการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535  
  ขอ้ 31  ผูใ้ดฝ่าฝืนเทศบญัญติัขอ้  22  มีความผดิตามมาตรา  81  แห่งพระราชบญัญติัการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 
  ขอ้ 32  ผูใ้ดฝ่าฝืนเทศบญัญติัขอ้  14  และขอ้  18  มีความผิดตามมาตรา  83  แห่ง
พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
  ขอ้ 33  ผูใ้ดฝ่าฝืนเทศบญัญติัขอ้  23  มีความผดิตามมาตรา  84  แห่งพระราชบญัญติัการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 
  ขอ้ 34  ใหน้ายกเทศมนตรีต าบลหาดกรวดรักษาการใหเ้ป็นไปตามเทศบญัญติัน้ี  และใหมี้
อ านาจออกระเบียบ ประกาศ และค าสั่ง  เพื่อปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามเทศบญัญติัน้ี 
 
   ประกาศ  ณ  วนัท่ี           เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2553 
 
 
    
          (นายสุริยา  อินจ่าย) 
               นายกเทศมนตรีต าบลหาดกรวด 
 
 

              อนุมตั ิ
 

 
 
 



  

17 

 
บัญชีอตัราค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการแจ้ง 
จัดตั้งสถานทีจ่ าหน่ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร 

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

ล าดบัท่ี พื้นท่ีประกอบการ 
ค่าธรรมเนียม / ปี 

(บาท) 
1 
2 
3 
4 

พื้นท่ีประกอบการไม่เกิน  50  ตารางเมตร 
พื้นท่ีประกอบการเกิน  50  ตารางเมตรา  แต่ไม่เกิน  100  ตารางเมตร 
พื้นท่ีประกอบการเกิน  100  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  150  ตารางเมตร 
พื้นท่ีประกอบการเกิน  150  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  200  ตารางเมตร 

100 
300 
500 
700 

 
 
 
 

บัญชีอตัราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานทีจ่ าหน่ายอาหาร 
และสถานทีส่ะสมอาหาร 

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

ล าดบัท่ี พื้นท่ีประกอบการ 
ค่าธรรมเนียม / ปี 

(บาท) 
1 
2 

พื้นท่ีประกอบการเกิน  200  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  300  ตารางเมตร 
พื้นท่ีประกอบการเกิน  300  ตารางเมตร 

1,000 
2,000 

 
 
 
 

ขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ินตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
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แบบบัตรประจ าตัวเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ท้ายกฎกระทรวง (พ.ศ. 2536) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
.......................................... 

 
 
                                                                        (ดา้นหนา้) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     (ดา้นหลงั) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ินตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

                               
(ตราครุฑ) 

บตัรประจ าตวัเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

ตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
จงัหวดั................................. 

  วนัออกบตัร......../......./......... 
  วนัหมดอาย.ุ......./......./......... 
       

                                   เลขท่ี…................................ 
                                              ช่ือ......................................... 
                                              ต  าแหน่ง............................... 
                                              สงักดั.................................... 
           เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามพระ ราชบญัญติั 

                                              การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
                                                     ........................................................ 
.....................................         ต  าแหน่ง................................................ 
ลายมือช่ือผูถื้อบตัร                                ผูอ้อกบตัร  
    

                                       

                               
 
 
 
 
 
 
  



  

19 
 

แบบบัตรประจ าตัวเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
ท้ายกฎกระทรวง (พ.ศ. 2536) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
.......................................... 

 
 
                                                                        (ดา้นหนา้) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     (ดา้นหลงั) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ินตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

                               
(ตราครุฑ) 

บตัรประจ าตวัเจา้พนกังานสาธารณสุข 

ตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
จงัหวดั................................. 

  วนัออกบตัร......../......./......... 
  วนัหมดอาย.ุ......./......./......... 
       

                                   เลขท่ี…................................ 
                                              ช่ือ......................................... 
                                              ต  าแหน่ง............................... 
                                              สงักดั.................................... 
           เจา้พนกังานสาธารณสุขตามพระราชบญัญติั  
                                              การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
                                                  ........................................................ 
.....................................         ต  าแหน่ง................................................ 
ลายมือช่ือผูถื้อบตัร                                ผูอ้อกบตัร  
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แบบบัตรประจ าตัวผู้ซ่ึงได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ท้ายกฎกระทรวง (พ.ศ. 2536) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
.......................................... 

 
 
                                                                        (ดา้นหนา้) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     (ดา้นหลงั) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ินตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

                               
(ตราครุฑ) 

บตัรประจ าตวัผูซ่ึ้งไดรั้บแต่งตั้งจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

ตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
จงัหวดั................................. 

  วนัออกบตัร......../......./......... 
  วนัหมดอาย.ุ......./......./......... 
       

                               เลขท่ี…................................ 
                                        ช่ือ......................................... 
                                         ต  าแหน่ง............................... 
                                         สงักดั.................................... 
       ผูซ่ึ้งไดรั้บแต่งตั้งจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

                                         ตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
                                                     ........................................................ 
.....................................         ต  าแหน่ง................................................ 
ลายมือช่ือผูถื้อบตัร                                ผูอ้อกบตัร  
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           แบบ สอ.1 

ค าขอรับใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง 
จัดตั้งสถานทีจ่ าหน่ายอาหาร/สถานทีส่ะสมอาหาร 

 
ส านกังานเทศบาลต าบลหาดกรวด 

      วนัท่ี............เดือน.............................พ.ศ. ................ 
 ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................อาย.ุ.......ปี สัญชาติ............... 
เลขประจ าตวัประชาชนเลขท่ี..................................................บา้นเลขท่ี................ถนน/ตรอก/ซอย/หมู่ท่ี...... 
แขวง/ต าบล......................................เขต/อ าเภอ.............................จงัหวดั........................โทรศพัท.์................ 
ขอยืน่ค าขอรับใบอนุญาต/หนงัสือรับรองการแจง้การจดัตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร/สถานท่ีสะสมอาหาร...... 
ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  ดงัต่อไปน้ี 
 1. สถานท่ีช่ือ..............................................................เพื่อจ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร (ระบุชนิด
หรือประเภทของอาหาร)........................................................................................................................ 
 2. สถานท่ีตั้งอยูเ่ลขท่ี..........ถนน/ตรอก/ซอย/หมู่ท่ี.............ต  าบลหาดกรวด  อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
จงัหวดัอุตรดิตถ ์ หมายเลขโทรศพัท.์.................................จ  านวนพื้นทีประกอบอาหาร..............ตารางเมตร 
 3. ผูจ้ดัการสถานท่ีแห่งน้ีคือ................................................................อาย.ุ........ปี สัญชาติ............... 
อยูบ่า้นเลขท่ี..........................ถนน/ตรอก/ซอย/หมู่ท่ี................แขวง/ต าบล.................................................. 
เขต/อ าเภอ..........................................จงัหวดั...........................................หมายเลขโทรศพัท.์........................ 
 4. พร้อมค าขอน้ีขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ มาดว้ยแลว้ 
  4.1 ส าเนาทะเบียนบา้นของสถานท่ีประกอบการ / ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
  4.2 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
  4.3 หนงัสือมอบอ านาจ  (กรณีเจา้ของไม่สามารถยืน่ค  าขอดว้ยตวัเองได)้ 
 ขอรับรองวา่ขอ้ความในแบบค าขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
     (ลงช่ือ)......................................................ผูข้อรับใบอนุญาต 
 
 

ขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ินตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
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แบบ สอ.2 

 
ใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง 

จัดตั้งสถานทีจ่ าหน่ายอาหาร/สถานทีส่ะสมอาหาร 
 

ท่ี ....................../.........................     ส านกังานเทศบาลต าบลหาดกรวด 
 

วนัท่ี.........เดือน...................พ.ศ. .............. 
 

เทศบาลต าบลหาดกรวด โดย ..............................................................เจา้หนกังานทอ้งถ่ิน         อนุญาตให ้         
1.  ช่ือ................................ ช่ือสกุล......................................... อาย.ุ.............ปี    สัญชาติ........................... .....   
เลขประจ าตวัประชาชน...........................บา้นเลขท่ี............ถนน/ตรอก/ซอย/หมู่ท่ี........แขวง/ต าบล............. 
อ าเภอ..................................... จงัหวดั............................. หมายเลขโทรศพัท.์.................................................. 
2. จดัตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร/สะสมอาหาร   สถานท่ีช่ือ............................................................................... 
พื้นท่ีประกอบการ...............ตร.ม.  ตั้งอยูเ่ลขท่ี ............. ถนน/ตรอก/ซอย/หมู่ท่ี....................ต  าบลหาดกรวด 
อ าเภอเมืองอุตรดิตถ ์                จงัหวดัอุตรดิตถ ์        หมายเลขโทรศพัท ์........................................................ 
3. ค่าธรรมเนียมฉบบัละ...................บาท/ปี    ใบเสร็จรับเงินเล่มท่ี..............เลขท่ี............ ลงวนัท่ี................... 
4. ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งปฏิบติัตามเทศบญัญติัเทศบาลต าบลหาดกรวดวา่ดว้ยสถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานท่ี
สะสมอาหาร และปฏิบติัการอ่ืนใดเก่ียวดว้ยสุขลกัษณะตามค าแนะน าของเจา้พนกังานสาธารณสุข ค าสั่งเจา้
พนกังานทอ้งถ่ิน รวมทั้งระเบียบ ขอ้บงัคบั และค าสั่งเทศบาลต าบลหาดกรวด 
5. ใบอนุญาตฉบบัน้ีใหใ้ชไ้ดถึ้งวนัท่ี..................เดือน..................................................พ.ศ. ........................... 
 
 
ออกให ้        ณ วนัท่ี....... เดือน.............. พ.ศ. ................ หมดอายวุนัท่ี........ เดือน.................พ.ศ. ............ 
 
 

    (ลงช่ือ)...................................................... 
                    (....................................................) 
                          เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 
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23 
แบบ สอ.3 

ค าร้องขออนุญาตต่าง ๆ 
 
 

ส านกังานเทศบาลต าบลหาดกรวด 
 

                                                                             วนัท่ี........เดือน...................................พ.ศ. ..................... 
 

 ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว) .......................................................................................... อาย.ุ................ปี 
สัญชาติ............... เลขประจ าตวัประชาชนเลขท่ี............................................................. บา้นเลขท่ี ....................... 
ถนน/ตรอก/ซอย/หมู่ท่ี.......................................... แขวง/ต าบล...................................เขต/อ าเภอ........................... 
ขอยืน่ค  าร้องต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินขอให้ด าเนินการ ............................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 
 
 ขอรับรองวา่ขอ้ความตามค าร้องน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
      (ลงช่ือ) ................................................ผูย้ืน่ค  าร้อง 
       (............................................) 
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แบบ สอ.4 

 
 

ใบรับแจ้งการจัดตั้งสถานทีจ่ าหน่ายอาหารและสถานทีส่มอาหาร 
 
 

ส านกังานเทศบาลต าบลหาดกรวด 
 

วนัท่ี.................เดือน......................พ.ศ. ................ 
 
 เทศบาลต าบลหาดรกรวด โดย.................................................................. เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  ไดรั้บแจง้ 
จาก (นาย/นาง/นางสาว) ...................................................................... ขอรับหนงัสือรับรองการแจง้จดัตั้งสถานท่ี
จ าหน่ายอาหาร/สถานท่ีสะสมอาหาร  มีพื้นท่ี........................ ตร.ม.    สถานท่ีช่ือ .................................................. 
ตั้งอยูเ่ลขท่ี ................ ถนน/ตรอก/ซอย/หมู่ท่ี........................     ต าบลหาดกรวด        อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
จงัหวดัอุตรดิตถ ์
 
 
 
 

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

 
 
หมายเหต ุ  ใบรับแจง้น้ีใหใ้ชเ้ป็นหลกัฐานในการประกอบกิจการชัว่คราว ในระหวา่งท่ียงัมิไดอ้อกหนงัสือรับรองการแจง้ 
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