
แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการ 
การขออนญุาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม  เทศบาลต าบลโพนทอง 
 

กรณีผู้ประกอบการรายใหม่ 

๑.ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๒.ระยะเวลา ใช้ระยะเวลาท้ังส้ิน ไม่เกิน ๓ วันท าการ (นับ
เวลาในวันปฏิบัติราชการ) 

 
 

แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการ 
การขออนญุาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม  เทศบาลต าบลโพนทอง 
 

กรณีผู้ประกอบการรายเก่า 

๑.ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.ระยะเวลา ใช้ระยะเวลาท้ังส้ิน ไม่เกิน ๒ วันท าการ (นับ
เวลาในวันปฏิบัติราชการ) 
 

๓.หลักฐานประกอบ (รายใหม่) 
   1.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียน
บ้านผู้ขออนุญาต พร้อมรับรองส าเนา อย่างละ ๑ ฉบับ 
   2.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียน
บ้านผู้จัดการ หากไม่เป็นบุคคลเดียวกับผู้ถือใบอนุญาต 
     พร้อมรับรองส าเนา   อย่างละ ๑ ฉบับ 
   ๓.ส าเนาทะเบียนบ้านของบ้านท่ีใช้เป็นท่ีต้ังสถาน
ประกอบการ พร้อมรับรองส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ 
   ๔.ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อม
แสดงบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล 
     (กรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล) พร้อมรับรองส าเนา อย่างละ 
๑ ฉบับ 
   ๕.ส าเนาใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารท่ีใช้แสดงว่าอาคาร
ท่ีใช้เป็นสถานประกอบการสามารถใช้ประกอบการ   
      นั้นได้ โดยถูกต้องตามกฎหมายควบคุมอาคาร พร้อม
รับรองส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ 
   ๖.เอกสารอื่นท่ีจ าเป็นในการขออนุญาตจัดต้ังสถานท่ี
จ าหน่ายหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

๔.หลักฐานประกอบ (รายเก่า)  บัตรประจ าตัวประชาชน
ฉบับจริง 

๕.ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
เปิดให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์  (ยกเว้นวันหยุดท่ี

ทางราชการก าหนด)   เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๖.๓๐ น.  
โดยหยุดพักเท่ียง 

๖.การช าระค่าธรรมเนียม  ตามเทศบัญญัติก าหนด   โดย
ขอรายละเอียดเพิ่มเติมท่ี  กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม    
 

 
 

เจ้าหน้าท่ีรับค าขอและตรวจสอบความถูกต้อง 
 

ผู้ประกอบการยื่นค าขอ 

เจ้าหน้าท่ีออกตรวจสอบสถานประกอบการ 
 

เสนอผอ.กองฯเห็นชอบในการ พิจารณาอนุญาต 
 

เสนอปลัดเทศบาลในการพิจารณาออกใบอนุญาต 
 

แจ้งผู้ประกอบการมาขอรับใบอนุญาต 
 

เสนอเจ้าพนักงานท้องถิ่น ออกใบอนุญาต  

เจ้าหน้าที่รับค าขอ 
และตรวจสอบความถูกต้อง 

 

 

ผู้ประกอบการยื่นค าขอ 
 

เสนอผอ.กองฯเห็นชอบในการ 
พิจารณาอนุญาต 

 

เสนอปลัดเทศบาลในการพิจารณา 
ออกใบอนุญาต 

 

แจ้งผู้ประกอบการ 
มาขอรับใบอนุญาต 

 

เสนอเจ้าพนักงานทอ้งถ่ิน 
ออกใบอนุญาต  



เร่ือง สถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๕๕ 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖๐ มาตรา  แห่ ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบ
มาตรา ๔๐ มาตรา มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ 
มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕  อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบาง
ประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ 
ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ และมาตรา 
๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดย
อาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลโพนทองโดย
ความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลโพนทองและผู้ว่าราชการจังหวัด
กาฬสินธุ์ จึงตราเทศบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้  

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย 
“สถานที่จ าหน่ายอาหาร” หมายความวา่ อาคาร สถานที่

หรือบริเวณใดๆ ที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะ ที่จัดไว้เพื่อประกอบอาหาร
หรือปรุงอาหารจนส าเร็จและจ าหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้ทันที 
ทั้งน้ีไม่ว่าจะเป็นการจ าหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้ส าหรับการบริโภค ณ 
ที่น้ัน หรือน าไปบริโภคที่อื่นก็ตาม 

“สถานที่สะสมอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่หรือ
บริเวณใดๆ ที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะ ที่จัดไว้ส าหรับเก็บอาหารอันมี
สภาพเป็นของสดหรือของแห้งหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใดซึ่งผู้ซื้อ
ต้องน าไปท า ประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง 

ผู้จัดต้ังสถานที่จ าหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร ต้อง
จัดสถานที่ให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ และเงื่อนไขตามลักษณะของกิจการ 
ดังต่อไปนี ้

ก. สถานท่ีสะสมอาหาร  
(๑) ไม่ต้ังอยู่ในบริเวณที่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
(๒) พื้นท าด้วยวัตถุถาวร ท าความสะอาดง่าย  
(๓) จัดให้มีระบบการระบายน้ าอย่างเพียงพอ และถูกต้อง

ด้วยสุขลักษณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขก าหนด  
(๔) จัดให้มีแสงสว่างและทางระบายอากาศเพียงพอ และ

ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ก าหนด 

(๕)  จัดให้มีส  ้วมจ านวนเพียงพอ และถูกต้องด้วย

สุขลักษณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขก าหนด 

(๖)  จัดใหมีที่รองร ับม ูลฝอย และสิ ่งปฏิกูลที่ถูกต้องด้วย
ส ุขลักษณะและเพ ียงพอ 

(๗) ปฏิบ ัติการอ ันใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ตามคาแนะนำ
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และคำสั่งพนักงานทองถ ิ่น รวมทั้ง
ระเบยีบ เทศบญัญ ัต ิ  และค าสั่งเทศบาลต าบลโพนทอง 

ข.   สถานท ี่จ าหนา่ยอาหาร 
(๑)   จัดสถานที่ตามที่ก าหนดไว้ใน ข้อ ก.(๑)- (๖) 
(๒)  ที่น่ังอย่างอื่นซึ่งมีสภาพแข็งแรง สะอาด  และเป็น

ระเบียบ เร ียบรอ้ยอยู่เสมอ 
(๓)  ผนังและบริเวณที่ปรุงอาหาร ต้องมีพื้นที่ท าความ

สะอาดง่าย 
(๔)  จัดให้มีอุปกรณ์และเครื่องใช้ต่างๆ ที่ใช้ในการท า 

ประกอบ ปรุง เก็บและการบริโภคอาหารไว้ให้เพียงพอ ปลอดภัย และ
ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานที่เทศบาลต าบลโพนทอง
ก าหนด 

(๕)  จัดให้มีบริเวณและที่ส าหรับท าความสะอาดภาชนะ 
ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆให้เพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
เพื่อใช้ในการน้ันโดยเฉพาะ 

(๖)  จัดให้มีที่ส าหรับล้างมือพร้อมอุปกรณ์จ านวนเพียงพอ 
(๗)  จัดให้มีการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งป้องกัน

ไม่ให้เกิดเหตุร าคาญ เน่ืองจากการจ าหน่าย ท า ประกอบ ปรุง และเก็บ
อาหาร 

(๘)  จัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียตามค าแนะน าของเจ้า
พนักงานสาธารณสุขและค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
(๙) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้า
พนักงานสาธารณสุขและค าสั่งของเจา้พนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ 
ข้อบังคับ และค าสั่งของเทศบาลต าบลโพนทอง 

 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัติน้ีต้องระวางโทษ
ตามที่ก าหนดไว้ในบทก าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 สถานที่/หน่วยงานรับผิดชอบ 
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลต าบลโพนทอง    
โทรศัพท์: ๐๔๓-๘๔๐๔๗๗-๘ 
เว็บไซต์: http:www.phonthong9.go.th 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ตาม พรบ.การสาธารณสขุ พ.ศ.2535 

รู้แหล่งผลิต..กินปลอดภัย.. 
..ไร้สารพิษสารเคมี.. 


