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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลโคกคอน 
เร่ือง  สถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลโคกคอน  ว่าด้วยสถานที่จําหน่ายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหาร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร 
ส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๕๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  
มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
องค์การบริหารส่วนตําบลโคกคอนโดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกคอน   
และนายอําเภอท่าบ่อ  จึงตราข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ  ๑  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลโคกคอน  เร่ือง  สถานที่
จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ  ๒  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลโคกคอนตั้งแต่วันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   

ข้อ  ๓  บรรดาข้อบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ ได้ตราไว้แล้ว 
ในข้อบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ  ๔  ในข้อบัญญัตินี้ 
  “สถานที่จําหน่ายอาหาร”  หมายความว่า  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด  ๆ  ที่มิใช่ที่

หรือทางสาธารณะท่ีจัดไว้เพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภค
ได้ทันที  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะเป็นการจําหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้สําหรับการบริโภค  ณ  ที่นั้น  หรือนําไป
บริโภคที่อื่นก็ตาม 

  “สถานที่สะสมอาหาร”  หมายความว่า  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด  ๆ  ที่มิใช่ที่
หรือทางสาธารณะที่จัดไว้สําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือของแห้งหรืออาหารให้รูปลักษณะอื่นใด  
ซึ่งผู้ซื้อต้องนําไปทําประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง   
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  “อาหารสด”  หมายความว่า  อาหารประเภทสัตว์เนื้อสัตว์  ผัก  ผลไม้  และของอื่น ๆ 
ที่มีสภาพเป็นของสด 

  “อาหารประเภทปรุงสําเร็จ”  หมายความว่า  อาหารที่ได้ผ่านการทํา  ประกอบหรือปรุง
สําเร็จพร้อมที่จะรับประทานได้  รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดต่าง  ๆ   

  “อาหารแห้ง”  หมายความว่า  อาหารที่ผ่านกระบวนการทําให้แห้งโดยการอบ  รมควัน  
ตากแห้ง  หรือวิธีการอื่นใด  เพื่อลดปริมาณความชื้นที่มีอยู่ในอาหารลงและเก็บรักษาไว้ได้นานข้ึน 

  “เคร่ืองปรุงรส”  หมายความว่า  สิ่งที่ใช้ในกระบวนการปรุงอาหารให้มีรูปแบบ  รสชาติ  
กลิ่นรส  ชวนรับประทาน  เช่น  เกลือ  น้ําปลา  น้ําส้มสายชู  ซอส  ผงชูรส  รวมทั้งเคร่ืองเทศ  สมุนไพร  
มัสตารด์  เป็นต้น 

  “วัตถุเจือปนอาหาร”  หมายความว่า  วัตถุที่ตามปกติมิได้ใช้เป็นอาหารหรือเป็น
ส่วนประกอบที่สําคัญของอาหาร  ไม่ว่าวัตถุนั้นจะมีคุณค่าทางอาหารหรือไม่ก็ตาม  แต่ใช้เจือปนในอาหาร
เพื่อประโยชน์ทางเทคโนโลยีการผลิต  การแต่งสีอาหาร  การปรุงแต่งกลิ่นรสอาหาร  การบรรจุ  การเก็บรักษา  
หรือการขนส่ง  ซึ่งมีผลต่อคุณภาพหรือมาตรฐานหรือลักษณะของอาหาร  ทั้งนี้  ให้หมายความรวมถึงวัตถุ 
ที่มิได้เจือปนในอาหารแต่มีภาชนะบรรจุไว้เฉพาะแล้วใส่รวมอยู่กับอาหารเพื่อประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นด้วย  
เช่น  วัตถุกันชื้น  วัตถุดูดออกซิเจน  เป็นต้น 

ความในวรรคหน่ึงไม่รวมถึงสารอาหารที่เติมเพื่อเพิ่มหรือปรับให้คงคุณค่าทางโภชนาการของ
อาหาร  เช่น  โปรตีน  ไขมัน  คาร์โบไฮเดรต  วิตามิน  เกลือแร่   

  “ผู้สัมผัสอาหาร”  หมายความว่า  บุคคลที่เก่ียวข้องกับอาหารตั้งแต่กระบวนการเตรียม  
ปรุง  ประกอบ  จําหน่ายและเสิร์ฟอาหาร  รวมถึงการล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์ 

  “ผู้ประกอบกิจการ”  หมายความว่า  บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือ
รับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารและให้หมายความรวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุม  กํากับ  
ดูแล  การดําเนินการของสถานที่จําหน่ายอาหารนั้น   

  “ราชการส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนตําบลโคกคอน 
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกคอน 
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่ งได้ รับการแต่งตั้ ง 

จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
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ข้อ  ๕  ผู้ดําเนินกิจการสถานที่จําหน่ายอาหารต้องดําเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไขที่กําหนดตามข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ  ๖  สถานที่และบริเวณที่ใช้ทํา  ประกอบ  หรือปรุงอาหารที่ใช้จําหน่ายอาหาร  และที่จัดไว้
สําหรับบริโภคอาหารต้องมีลักษณะ  ดังตอ่ไปนี้ 

  (๑)  พื้นบริเวณที่ใช้ทํา  ประกอบ  ปรุงอาหารต้องทําด้วยวัสดุแข็งแรง  สะอาด  ไม่ชํารุด  
และทําความสะอาดง่าย 

  (๒)  กรณีที่มีผนัง  หรือเพดานต้องทําด้วยวัสดุแข็งแรง  สะอาด  ไม่ชํารุด 
  (๓)  มีการระบายอากาศเพียงพอ  และในกรณีที่สถานที่จําหน่ายอาหารเข้าข่ายสถานที่

สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหร่ี  ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย 
การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหร่ี 

  (๔)  มีความเข้มของแสงสว่างเพียงพอตามความเหมาะสมในแต่ละบริเวณ   
  (๕)  มีที่ล้างมือและอุปกรณ์สําหรับล้างมือที่ถูกสุขลักษณะ 
  (๖)  โต๊ะที่ใช้เตรียม  ปรุงอาหาร  หรือที่จําหน่ายอาหารสูงจากพื้นอย่างน้อย  ๖๐  เซนติเมตร  

และทําด้วยวัสดุที่ทําความสะอาดง่าย  มีสภาพดี 
  (๗)  โต๊ะเก้าอี้ที่จัดไว้สําหรับบริโภคอาหารทําด้วยวัสดุแข็งแรง  สะอาด  ไม่ชํารุด 
  (๘)  น้ําใช้เป็นน้ําประปา  ยกเว้นกรณีที่ไม่มีน้ําประปาให้ใช้น้ําที่มีคุณภาพเทียบเท่า

น้ําประปาหรือเป็นไปตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
  (๙)  ภาชนะบรรจุน้ําใช้ต้องสะอาด  ปลอดภัย  และสภาพดี 
ข้อ  ๗  สถานที่จําหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเก่ียวกับมูลฝอย  โดยมีถังรองรับมูลฝอย 

ที่มีสภาพดี  ไม่ร่ัวซึม  ไม่ดูดซับน้ํา  มีฝาปิดมิดชิด  แยกเศษอาหารจากมูลฝอยประเภทอื่น  และต้องดูแล
รักษาความสะอาดถังรองรับมูลฝอยและบริเวณโดยรอบตัวถังรองรับมูลฝอยอย่างสมํ่าเสมอ  ทั้งนี้   
การจัดการเกี่ยวกับมูลฝอยและถังรองรับมูลฝอยให้เป็นไปตามข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตําบลโคกคอน  
ว่าด้วยการจัดการมูลฝอย 

ข้อ  ๘  สถานที่จําหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเก่ียวกับส้วม  ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  ต้องจัดให้มีหรือจัดหาห้องส้วมที่มีสภาพดี  พร้อมใช้  ไว้บริการและมีจํานวนเพียงพอ   
  (๒)  ห้องส้วมต้องสะอาด  มีการระบายอากาศที่ดี  มีแสงสว่างเพียงพอ   
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   (๓)  มีอ่างล้างมือที่ถูกสุขลักษณะและมีอุปกรณ์สําหรับล้างมือจํานวนเพียงพอ   
   (๔)  ห้องส้วมต้องแยกเป็นสัดส่วน  โดยประตูไม่เปิดโดยตรงสู่บริเวณที่เตรียม  ทํา  

ประกอบ  ปรุงอาหาร  ที่เก็บ  ที่จําหน่ายและที่บริโภคอาหาร  ที่ล้างและที่เก็บภาชนะอุปกรณ์  เว้นแต่จะ
มีการจัดการห้องส้วมให้สะอาดอยู่เสมอ  และมีฉากปิดก้ันที่เหมาะสม  ทั้งนี้  ประตูห้องส้วมต้องปิด
ตลอดเวลา 

ข้อ ๙ จัดให้มีมาตรการ  อุปกรณ์  หรือเครื่องมือสําหรับป้องกันอัคคีภัยจากการใช้เชื้อเพลิงใน
การทํา  ประกอบ  ปรุงอาหาร 

ข้อ ๑๐ สถานที่จําหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเก่ียวกับอาหารสดตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
   (๑)  อาหารสดท่ีนํามาประกอบ  และปรุงอาหารต้องเป็นอาหารสดที่มีคุณภาพดี  

สะอาด  และปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
   (๒)  อาหารสดต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม  และเก็บเป็นสัดส่วน  มีการปกปิด  

ไม่วางบนพื้นหรือบริเวณที่อาจทําให้อาหารปนเปื้อนได้   
ข้อ ๑๑ สถานที่จําหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารแห้ง  อาหารในภาชนะบรรจุ 

ที่ปิดสนิท  เคร่ืองปรุงรส  และวัตถุเจือปนอาหาร  ตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้   
   (๑)  อาหารแห้งต้องสะอาด  ปลอดภัย  ไม่มีการปนเปื้อนและมีการเก็บอย่างเหมาะสม 
   (๒)  อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท  เคร่ืองปรุงรส  วัตถุเจือปนอาหาร  และสิ่งอื่นที่

นํามาใช้ในกระบวนการประกอบหรือปรุงอาหารต้องปลอดภัย  ได้มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร 
ข้อ ๑๒ สถานที่จําหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเ ก่ียวกับอาหารประเภทปรุงสําเ ร็จ 

ตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
   (๑)  อาหารประเภทปรุงสําเร็จต้องเก็บในภาชนะที่สะอาด  ปลอดภัย  และมีการป้องกัน

การปนเป้ือน  วางสูงจากพื้นอย่างน้อย  ๖๐  เซนติเมตร 
   (๒)  มีการควบคุมคุณภาพอาหารประเภทปรุงสําเร็จให้สะอาดปลอดภัยสําหรับ 

การบริโภคตามชนิดของอาหาร   
ข้อ ๑๓ น้ําดื่มและเคร่ืองดื่มที่ใช้ในสถานที่จําหน่ายอาหารต้องมีคุณภาพและมาตรฐาน 

ตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร  บรรจุในภาชนะที่สะอาด  มีการปกปิด  และป้องกันการปนเปื้อน  วางสูง 
จากพื้นอย่างน้อย  ๖๐  เซนติเมตร  ในกรณีที่เป็นน้ําดื่มหรือเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท  ต้องวาง
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สูงจากพื้นอย่างน้อย  ๑๕  เซนติเมตร  และต้องทําความสะอาดพื้นผิวภายนอกของภาชนะบรรจุให้สะอาด
ก่อนนํามาให้บริการ 

ข้อ  ๑๔  สถานที่จําหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเก่ียวกับน้ําแข็งตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
   (๑)  ใช้น้ําแข็งที่สะอาด  มีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร 
   (๒ )   เ ก็บในภาชนะที่สะอาด   สภาพดี   มีฝาปิด   วางสู งจากพื้นอย่างน้อย   

๑๕  เซนติเมตร  ปากขอบภาชนะสูงจากพื้นอย่างน้อย  ๖๐  เซนติเมตร  ไม่วางในบริเวณที่อาจก่อให้เกิด
การปนเป้ือนและต้องไม่ระบายนํ้าจากถังน้ําแข็งลงสู่พื้นบริเวณที่วางภาชนะ 

   (๓)  ใช้อุปกรณ์ที่สะอาด  มีด้าม  สําหรับคีบหรือตักน้ําแข็งโดยเฉพาะ 
   (๔)  ต้องไม่นําอาหาร  หรือสิ่งของอย่างอื่นไปแช่รวมกับน้ําแข็งสําหรับบริโภค 
ข้อ  ๑๕  สถานที่จําหน่ายอาหารซึ่งมีที่จัดไว้สําหรับบริโภคอาหาร  ต้องจัดให้มีช้อนกลางสําหรับ

อาหารที่รับประทานร่วมกัน   
ข้อ  ๑๖  สถานที่จําหน่ายอาหารต้องจัดเก็บสารเคมี  สารทําความสะอาด  วัตถุมีพิษ  หรือวัตถุ 

ที่อาจเป็นอันตรายต่ออาหารและการนําอาหารมาบริโภค  แยกบริเวณเป็นสัดส่วนต่างหากไม่ปะปนกับ
อาหาร  ต้องติดฉลากและป้ายให้เห็นชัดเจนพร้อมทั้งมีคําเตือนและคําแนะนําเม่ือเกิดอุบัติภัยจากสาร
ดังกล่าว  กรณีที่มีการเปลี่ยนถ่ายสารเคมีจากภาชนะบรรจุเดิม   

ห้ามนําภาชนะบรรจุสารเคมี  สารทําความสะอาด  วัตถุมีพิษ  หรือวัตถุที่อาจเป็นอันตรายต่อ
อาหารและการนําอาหารมาบริโภคมาใช้บรรจุอาหาร  และห้ามนําภาชนะบรรจุอาหารมาใช้บรรจุสารเคมี  
สารทําความสะอาด  วัตถุมีพิษ  หรือวัตถุที่อาจเป็นอันตรายต่ออาหารและการนําอาหารมาบริโภคโดย
เด็ดขาด 

ข้อ  ๑๗  สถานที่จําหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับภาชนะบรรจุอาหาร  อุปกรณ์  และ
เคร่ืองใช้  ตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

   (๑)  ภาชนะบรรจุอาหาร  อุปกรณ์และเคร่ืองใช้ต่าง ๆ  ต้องสะอาดและทําจากวัสดุ 
ที่ปลอดภัย  เหมาะสมกับอาหารแต่ละประเภท  มีสภาพดี  ไม่ชํารุดและมีการป้องกันการปนเปื้อน 
ที่เหมาะสม   

   (๒)  มีการจัดเก็บภาชนะบรรจุอาหาร  อุปกรณ์  และเคร่ืองใช้ไว้ในที่สะอาด  โดยวาง
สูงจากพื้นอย่างน้อย  ๖๐  เซนติเมตร  และมีการปกปิดหรือป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม 
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   (๓)  ตู้เย็น  ตู้แช่  หรืออุปกรณ์เก็บรักษาคุณภาพอาหารด้วยความเย็นอื่น ๆ  ต้องสะอาด   
มีสภาพดี  ไม่ชํารุด  มีประสิทธิภาพเหมาะสมในการเก็บรักษาคุณภาพอาหาร   

   (๔)  ตู้อบ  เตาอบ  เตาไมโครเวฟ  อุปกรณ์ประกอบหรือปรุงอาหารด้วยความร้อนอื่น ๆ  
หรืออุปกรณ์เตรียมอาหารต้องสะอาดมีประสิทธิภาพ  ปลอดภัย  สภาพดี  ไม่ชํารุด 

ข้อ  ๑๘  สถานที่จําหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับการทําความสะอาดภาชนะบรรจุ
อาหาร  อุปกรณ์  และเครื่องใช้ตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

   (๑)  ภาชนะ  อุปกรณ์  และเครื่องใช้ที่รอการทําความสะอาด  ต้องเก็บในที่ที่สามารถ
ป้องกันสัตว์และแมลงนําโรคได้ 

   (๒ )   ทําความสะอาดภาชนะ   อุปกรณ์  และเครื่องใช้ ให้สะอาดด้วยวิธีการ 
ตามหลักสุขาภิบาลอาหารและใช้สารทําความสะอาดที่เหมาะสม  โดยปฏิบัติตามคําแนะนําการใช้สาร 
ทําความสะอาดนั้น  ๆ  จากผู้ผลิต   

ข้อ  ๑๙  ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ  
ดังต่อไปนี้ 

   (๑)  ต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  ไม่เป็นโรคติดต่อ  ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ  
หรือไม่เป็นพาหะนําโรคติดต่อ  ได้แก่  อหิวาตกโรค  ไข้รากสาดน้อย  บิด  ไข้สุกใส  หัด  คางทูม  วัณโรค
ในระยะอันตราย  โรคเร้ือนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  โรคผิวหนัง 
ที่น่ารังเกียจ  ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ  ไข้หวัดใหญ่รวมถึงไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์  และโรคอื่น ๆ
ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  หากเจ็บป่วยต้องหยุด
ปฏิบัติงานและรักษาตัวให้หายก่อนจึงกลับมาปฏิบัติงานต่อไป   

   (๒)  ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์  วิธีการท่ี
รัฐมนตรีกําหนด 

   (๓)  ผู้สัมผัสอาหารต้องแต่งกายสะอาด  และเป็นแบบที่สามารถป้องกันการปนเปื้อน 
สู่อาหารได้   

   (๔)  ผู้สัมผัสอาหารต้องล้างมือและปฏิบัติตนในการเตรียม  ปรุง  ประกอบ  จําหน่าย
และเสิร์ฟอาหาร  ให้ถูกสุขลักษณะ  และไม่กระทําการใด ๆ  ที่จะทําให้เกิดการปนเปื้อนต่ออาหารหรือ
ก่อให้เกิดโรคได้   
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   (๕)  ต้องปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะตามคําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดย
คําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

ข้อ  ๒๐  สถานที่จําหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเก่ียวกับน้ําเสีย  ดังต่อไปนี้ 
   (๑)  ต้องมีการระบายน้ําได้ดี  ไม่มีน้ําขัง  และไม่มีเศษอาหารตกค้าง 
   (๒)  ต้องมีการแยกเศษอาหารและไขมันไปกําจัดก่อนระบายน้ําทิ้งออกสู่ระบบระบายน้ํา  

และน้ําทิ้งต้องได้มาตรฐานตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง   
ข้อ  ๒๑  สถานที่จําหน่ายอาหารต้องไม่ก่อให้เกิดเหตุรําคาญ   
ข้อ  ๒๒  สถานที่จําหน่ายอาหารต้องจัดให้มีการป้องกันควบคุมสัตว์และแมลงนําโรค  รวมถึง

สัตว์เลี้ยงตามที่รัฐมนตรีกําหนด 
ข้อ  ๒๓  ห้ามใช้ก๊าซหุงต้มเป็นเชื้อเพลิงในการทํา  ประกอบ  หรือปรุงอาหารบริเวณโต๊ะ

รับประทานอาหารในสถานที่จําหน่ายอาหาร   
ข้อ  ๒๔  ห้ามใช้เมทานอลหรือเมทิลแอลกอฮอล์เป็นเชื้อเพลิงในการทํา  ประกอบ  ปรุง  หรือ

อุ่นอาหารในสถานที่จําหน่ายอาหาร  เว้นแต่เป็นการใช้แอลกอฮอล์แข็งสําหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง  ทั้งนี้  
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต้องได้รับมาตรฐานตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

ข้อ  ๒๕  ผู้จัดตั้งสถานที่สะสมอาหารต้องจัดสถานที่ตลอดจนสิ่งอื่นที่ใช้ในการประกอบกิจการให้
ถูกต้องด้วยสุขลักษณะและเง่ือนไขตามลักษณะของกิจการ  ดังต่อไปนี้   

   (๑)  ตั้งอยู่ห่างจากบริเวณท่ีน่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  เช่น  ที่ฝัง  เผา  หรือเก็บศพ  
ที่เททิ้งสิ่งปฏิกูล  ที่เลี้ยงสัตว์  หรือที่อื่นใดที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  เว้นแต่
สามารถปรับปรุงสถานที่ให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือคําสั่งของ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

   (๒)  พื้นทําด้วยวัสดุถาวร  ทําความสะอาดง่าย 
   (๓)  จัดให้มีระบบการระบายน้ําอย่างเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 
   (๔)  จัดให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 
   (๕)  จัดให้มีส้วมที่เพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 
   (๖)  จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 
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   (๗)  ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะตามคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดย
คําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข   

ข้อ  ๒๖  ผู้ใดประสงค์จะขอจัดตั้งสถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือ
พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดจะต้องย่ืนคําขอรับใบอนุญาต
ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

   (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
   (๒)  สําเนาทะเบียนบ้าน 
   (๓)  ใบรับรองแพทย์ 
   (๔)  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  พร้อมสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผู้แทนนิติบุคคลในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล 
   (๕)  หนังสือมอบอํานาจในกรณีที่เจ้าของกิจการไม่มาย่ืนคําขอรับหนังสือรับรอง 

การแจ้งด้วยตนเอง 
   (๖)  สําเนาหลักฐานการอนุญาตหรือหลักฐานอื่นตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกําหนดไว้ 
ข้อ  ๒๗  เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตรวจสอบความถูกต้องของคําขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที  กรณีไม่ถูกต้อง  ครบถ้วน  
ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินแจ้งต่อผู้ย่ืนคําขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อดําเนินการ  หากไม่สามารถดําเนินการได้ใน
ขณะน้ัน  ให้จัดทําบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานย่ืนเพิ่มเติมภายในระยะเวลา 
ที่กําหนด  โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ย่ืนคําขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย   

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล 
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคําขอซ่ึงมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กําหนด
ในข้อบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจาํเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาต
ได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งคร้ังละไม่เกินสิบห้าวัน 
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลา 
ตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณา 



 หน้า   ๙๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๒๐  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ยังไม่แล้วเสร็จ  ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ย่ืนคําขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณา
แล้วเสร็จ  พร้อมสําเนาแจ้งสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบทุกคร้ัง   

ข้อ  ๒๘  ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 
การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว   

ข้อ  ๒๙  ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจ 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลโคกคอนเท่านั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องย่ืนคําขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ  เม่ือได้ย่ืนคําขอพร้อมกับ 
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ
และเง่ือนไขที่กําหนดตามข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ  ๓๐  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี้  ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตคร้ังแรก  หรือก่อนใบอนุญาต
สิ้นอายุสําหรับกรณีที่ เ ป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ ยังดําเนินกิจการนั้น  ถ้ามิได้ 
เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนดให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละย่ีสิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่
ค้างชําระ  เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียม
คร้ังต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหน่ึง  ค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจํานวน 

ข้อ  ๓๑  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ  ๓๒  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  
หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 



 หน้า   ๙๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๒๐  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 
การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกอบด้วย 

   (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ  ๓๓  ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ .ศ .  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่ กําหนดไว้เ ก่ียวกับ 
การประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้
ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ  ๓๔  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
   (๑)  ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
   (๒)  ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
   (๓)  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  
หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาต  ในเรื่องที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต
ตามข้อบัญญัตินี้  และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของ
ประชาชน  หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ข้อ  ๓๕  คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต  หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว  ให้ส่งคําสั่ง
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ  หรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน
ของผู้ รับใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้ รับใบอนุญาตน้ันได้รับทราบคําสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คําสั่งไปถึง   
หรือวันปิดคําสั่ง  แล้วแต่กรณี 

ข้อ  ๓๖  ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 



 หน้า   ๙๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๒๐  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ข้อ  ๓๗  ผู้ใดประสงค์จะขอจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถาน  ที่สะสมอาหารในอาคาร
หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดจะต้องแจ้งต่อ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

   (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
   (๒)  สําเนาทะเบียนบ้าน 
   (๓)  ใบรับรองแพทย์ 
   (๔)  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผู้แทนนิติบุคคลในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล 
   (๕)  หนังสือมอบอํานาจในกรณีที่เจ้าของกิจการไม่มาย่ืนขอรับใบอนุญาตด้วยตนเอง 
   (๖)  สําเนาหลักฐานการอนุญาต  หรือหลักฐานอื่นตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกําหนดไว้ 
   (๗)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
ข้อ  ๓๘  เม่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้งให้ออกใบรับแก่ผู้แจ้งเพื่อใช้เป็นหลักฐานใน 

การประกอบกิจการตามที่แจ้งได้ชั่วคราวในระหว่างเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังมิได้ออกหนังสือรับรองการแจ้ง 
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจการแจ้งให้ถูกต้องตามแบบที่กําหนดในวรรคหนึ่ง  ถ้าการแจ้งเป็นไป

โดยถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้งภายในเจ็ดวันทําการนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
ในใบรับแจ้งหรือหนังสือรับรองการแจ้ง  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะกําหนดเง่ือนไขให้ผู้แจ้งหรือ 

ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้ 
ในกรณีที่การแจ้งไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้ผู้แจ้งทราบภายในเจ็ดวัน

ทําการนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  ถ้าผู้แจ้งไม่ดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันทําการนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้การแจ้งของผู้แจ้งเป็นอันสิ้นผล  แต่ถ้าผู้แจ้ง
ได้ดําเนินการแก้ไขภายในเวลาที่กําหนดแล้ว  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ 
ผู้แจ้งภายในเจ็ดวันทําการนับแต่วันที่ได้ รับการแจ้งซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องตามแบบที่ กําหนดไว้ 
ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ  ๓๙  ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  
ณ  สถานที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ 



 หน้า   ๑๐๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๒๐  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ข้อ  ๔๐  ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ   
ให้ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึง
การสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

(๑)  ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งสูญหายให้ผู้ย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งนําสําเนา
บันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหายมาแสดงต่อ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(๒)  ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญให้ผู้ย่ืนขอรับใบแทน
หนังสือรับรองการแจ้งนําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ  ๔๑  เม่ือผู้แจ้งประสงค์จะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินกิจการให้แก่บุคคลอื่นให้แจ้งให้ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบด้วย 

ข้อ  ๔๒  ในกรณีที่ผู้ดําเนินกิจการใดดําเนินกิจการตามท่ีระบุไว้ในข้อบัญญัตินี้โดยมิได้แจ้งต่อ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเคยได้รับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เพราะเหตุ 
ที่ฝ่าฝืนดําเนินกิจการโดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาแล้วคร้ังหนึ่งยังฝ่าฝืนดําเนินกิจการโดยมิได้แจ้ง
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นต่อไป  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้
ดําเนินการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ถ้ายังฝ่าฝืนอีกให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งห้ามการดําเนิน
กิจการนั้นไว้ตามเวลาที่กําหนดซึ่งต้องไม่เกินสองปีก็ได้ 

ข้อ  ๔๓  ผู้แจ้งมีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการแจ้งตามอัตราที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้   
ในวันที่มาแจ้ง  และภายในระยะเวลาสามสิบวันก่อนวันครบรอบปีของทุกปีตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  
ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละย่ีสิบของจํานวน
ค่าธรรมเนียมที่ ค้างชําระ  เว้นแต่ผู้แจ้งจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการ 
เสียค่าธรรมเนียมคร้ังต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหน่ึง  ค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจํานวน 



 หน้า   ๑๐๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๒๐  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ข้อ  ๔๔  บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร 
ส่วนตําบลโคกคอน 

ข้อ  ๔๕  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ  ๔๖  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกคอนเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  
และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่ง  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

บุญกร  บุตรศรี 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกคอน 



 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทาย 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโคกคอน 

เรื่อง  สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 

ลําดับ รายการ 
คาธรรมเนียม 

(บาท/ป) 

๑. อัตราคาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจง ซ่ึงมี พ้ืนท่ีไม เ กิน 

สองรอยตารางเมตร  และมิใชเปนการขายของในตลาด 

 

 ๑.๑ พ้ืนท่ีประกอบการไมถึง  ๑๐  ตารางเมตร  ฉบับละ 

 

๑๐๐ 

 ๑.๒ พ้ืนท่ีประกอบการตั้งแต  ๑๐  ตารางเมตร   

 แตไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร  ฉบับละ 

๒๐๐ 

 ๑.๓ พ้ืนท่ีประกอบการตั้งแต  ๕๐  ตารางเมตร   

 แตไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  ฉบับละ 

๓๐๐ 

 ๑.๔ พ้ืนท่ีประกอบการตั้งแต  ๑๐๐  ตารางเมตร   

 แตไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร  ฉบับละ 

๔๐๐ 

๒. อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือ

สถานท่ีสะสมอาหาร  ซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกินสองรอยตารางเมตร  และมิใชเปนการขาย

ของในตลาด 

 

 ๒.๑ พ้ืนท่ีประกอบการตั้งแต  ๒๐๐  ตารางเมตร   

 แตไมเกิน  ๘๐๐  ตารางเมตร  ฉบับละ 

๖๐๐ 

 ๒.๒ พ้ืนท่ีประกอบการตั้งแต  ๘๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป  ฉบับละ 

 

๑,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

แบบคําขอรับใบอนุญาต 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

 

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

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

 

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

โดย......................................................................................................................ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

ปรากฏตาม................................................................................................................................................... 

ท่ีอยูเลขท่ี........................หมูท่ี...............ตรอก/ซอย....................................ถนน............................................... 

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

หมายเลขโทรศัพท...............................................................ผูขออนุญาต 

ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารตอเจาพนักงานทองถ่ิน  

พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง  ๆ  มาดวยแลว 

   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ  ระบุ..................... 

 สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ  ไดแก.........................................................     

 หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม   

 ใบมอบอํานาจ  (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 

 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

 หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

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

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

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

 

ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

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

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

คําขอเลขท่ี......./........... 

(เจาหนาท่ีกรอก) 



 

สวนของเจาหนาท่ี 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต 

 

เลขท่ี.............ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี.............เดือน....................พ.ศ............. 

ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน � ครบ 

   � ไมครบ  คือ 

  ๑) .................................................................. 

  ๒) .................................................................. 

  ๓) .................................................................. 

 

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

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

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

 

 

สวนของผูขอรับใบอนุญาต 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต 

 

เลขท่ี...............ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี.............เดือน..................พ.ศ............. 

ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน � ครบ 

 � ไมครบ  คือ 

  ๑) ...................................................................   

        ๒) .................................................................. 

  ๓) ................................................................... 

ดังนั้น  กรุณานําเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน..........วันนับตั้งแต

วันนี้เปนตนไป 

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

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

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

 

 

 



 

 
ใบอนุญาต 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

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

(๑) เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให...................................................................สัญชาติ....................... 

อยูบานเลขท่ี..............หมูท่ี........ตําบล..........................อําเภอ.........................จังหวัด.................................... 

หมายเลขโทรศัพท........................................... 

ชื่อสถานประกอบกิจการ................................................................  ประเภท.........................................   

ต้ังอยูเลขท่ี..............หมูท่ี........ตําบล.............................อําเภอ...........................จังหวัด........................................ 

หมายเลขโทรศัพท........................................... 

เสียคาธรรมเนียมปละ.....................บาท  (.............................................................)  ตามใบเสร็จรับเงิน
เลมท่ี........................เลขท่ี.........................ลงวันท่ี............................................ 

(๒) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอบัญญัติองคการ
บริหารสวนตําบลโคกคอก  เรื่อง  สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

(๓) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวของโดยมิอาจแกไขได  เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 

(๔) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย 
 (๔.๑)............................................................................................................................................ 
 (๔.๒)............................................................................................................................................ 
(๕) ใบอนุญาตฉบับนี้  ออกใหเม่ือวันท่ี............เดือน..................................พ.ศ.............   
(๖) ใบอนุญาตฉบับนี้  สิ้นอายุวันท่ี.............เดือน..................................พ.ศ.............. 
 

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

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

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

      เจาพนักงานทองถ่ิน 

คําเตือน (๑) ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ีประกอบกิจการ 

  ตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ  หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน  ๕๐๐  บาท 

 (๒) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

(มีตอดานหลัง) 

 



 

(ดานหลัง) 

 

รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม 

 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีสิ้นอายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 

เจาพนักงาน

ทองถ่ิน 

เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 



 

เลขท่ีรับ................/...............   

แบบคําขอตออายุใบอนุญาต 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

เขียนท่ี  ………………………………………….. 

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

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

อยูบานเลขท่ี  .............หมูท่ี  ........................ตรอก/ซอย…………………………………ถนน  ……………………………... 

ตําบล…………………………..อําเภอ………………….จังหวัด……..…………………….โทรศัพท…………………………………… 

ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

ตอเจาพนักงานทองถ่ิน  โดยใชชื่อกิจการวา..........................................................จํานวนคนงาน....................คน  

ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี  ..............หมูท่ี..................ตําบล.................อําเภอ..........................จังหวัด....................... 

โทรศัพท.................................... 

พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง  ๆ  มาดวยแลว  คือ 

๑. ใบอนุญาตเดิม 

๒. ....................................................................................................................... 

๓. ......................................................................................................................... 

 

ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เลขท่ีรับ............./..................... 

 

คําขอรับใบแทนใบอนุญาต 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร   

 

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

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

 

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

� เปนบุคคลธรรมดา  อายุ.....................ป  สัญชาติ...........................เลขหมายบัตรประจําตัว

ประชาชนเลขท่ี  �  ����  �����  ��  �  อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี...............  หมูท่ี  .................... 

ตรอก/ซอย..........................ถนน...........................ตําบล/แขวง..........................อําเภอ/เขต.......................... 

จังหวัด..............................โทรศัพท..................................โทรสาร..........................................   

� เปนนิติบุคคลประเภท.................................................จดทะเบียนเม่ือ........................................   

มีสํานักงานอยูเลขท่ี...................หมูท่ี...................ตรอก/ซอย.............................ถนน.........................................   

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

โทรศัพท................................โทรสาร.........................................ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขอแจง  มีดังนี้ 

๑. ............................................................................อยูบานเลขท่ี......................หมูท่ี...................... 

ตรอก/ซอย.......................ถนน.........................ตําบล/แขวง..........................อําเภอ/เขต.................................... 

จังหวัด....................................โทรศัพท..........................................โทรสาร...................................................   

ไดขออนุญาตจัดตั้ง  �  สถานท่ีจําหนายอาหาร  �  สถานท่ีสะสมอาหาร  ใบอนุญาต  เลมท่ี.......................... 

เลขท่ี........................ป .........................โดยใชชื่อสถานประกอบการวา ..... . . . . . .... . . ..................................... 

สถานท่ีตั้งเลขท่ี..................หมูท่ี....................ตรอก/ซอย....................................ถนน...................................... 

ตําบล..........................................อําเภอ....................................  จังหวัด.......................................................... 

โทรศัพท...........................................โทรสาร...........................................   

ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอหารตอเจาพนักงานทองถ่ิน

เนื่องจาก   

� สูญหาย   

� ถูกทําลาย   

� ชํารุดในสาระสําคัญ 

พรอมท้ังไดแนบหลักฐานท่ีนํามาประกอบการพิจารณา  ดังนี้   

� ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบแทนใบอนุญาต   



 

� ๒. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทน 

นิติบุคคล  (กรณีผูขอรับใบแทนใบอนุญาตเปนนิติบุคคล)   

� ๓. หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมาย  พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ

และผูรับมอบอํานาจ  (กรณีผูประกอบการไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง)   

� ๔. สําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  กรณีใบอนุญาต

เดิมสูญหาย 

� ๕. ใบอนุญาตเดิม  กรณีท่ีชํารุดในสาระสําคัญ   

� ๖. อ่ืน  ๆ  ........................................................................................................................   

 

ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ   

 

 

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

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

      ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต 

 

 

คําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน 

� อนุมัติออกใบแทนใบอนุญาตได 

� ไมอนุมัติออกใบแทนใบอนุญาต 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

แบบคําขอรับหนังสือรับรองการแจง 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 

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

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

 

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

โดย................................................................................................................ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

ปรากฏตาม........................................................................................................ท่ีอยูเลขท่ี........................... 

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

เขต/อําเภอ.............................จังหวัด............................หมายเลขโทรศัพท.....................................  ผูขอแจง 

ชื่อสถานประกอบกิจการ..................................................................................ประเภท................. .........   

มีพ้ืนท่ี..................ตารางเมตร  ตั้งอยูเลขท่ี............หมูท่ี........ตําบล........................อําเภอ........................... 

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

 

ขอยื่นคําขอรับหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

ตอเจาพนักงานทองถ่ิน  พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง  ๆ  มาดวยแลว 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัว  (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน  ๆ  ระบุ.................) 

ของผูแทนนิติบุคคลและผูรับมอบอํานาจ  (ถามี) 

(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ  ไดแก................................................................... 

(๓) หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและใบมอบอํานาจ  (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 

(๔) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

(๕) อ่ืน ๆ.............................. 

 ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

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

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

 

 

คําขอเลขท่ี......./........... 

(เจาหนาท่ีกรอก) 



 

-  ๒  - 

สวนของเจาหนาท่ี 

 

ใบรับแจง 

 

ชื่อสถานประกอบกิจการ................................................................................ประเภท......................................... 

มีพ้ืนท่ี..................ตารางเมตร  ตั้งอยูเลขท่ี..............หมูท่ี............ตําบล..........................อําเภอ...........................

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

เลขท่ี............................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี.............เดือน..........................พ.ศ.  .............. 

ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน � ครบ 

 � ไมครบ  ไดแก

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

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

 

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

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

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

 

สวนของผูแจง 

ใบรับแจง 

ชื่อสถานประกอบกิจการ.........................................................................ประเภท......................................... 

มีพ้ืนท่ี................ตารางเมตร  ตั้งอยูเลขท่ี............หมูท่ี..........ตําบล..........................อําเภอ.............................. 

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

เลขท่ี......................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี.............เดือน..........................พ.ศ.  .............. 

ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน � ครบ 

 � ไมครบ  ไดแก

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

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

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

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

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

    เจาพนักงานทองถ่ิน 



 

 
หนังสือรับรองการแจง 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

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

(๑) เจาพนักงานทองถ่ินออกหนังสือรับรองการแจงให......................................  สัญชาติ.............. 

อยูบานเลขท่ี..............หมูท่ี.............ตําบล........................อําเภอ...........................จังหวัด............................... 

หมายเลขโทรศัพท..................................... 

ชื่อสถานประกอบกิจการ..................................................  ประเภท...............มีพ้ืนท่ี............ตารางเมตร  

ตั้งอยูเลขท่ี.............หมูท่ี..........ตําบล.....................อําเภอ....... ................จังหวัด.......................... 

หมายเลขโทรศัพท..................................... 

เสียคาธรรมเนียมปละ...................บาท  (..................................................)  ตามใบเสร็จรับเงิน 

เลมท่ี...........เลขท่ี.................ลงวันท่ี............................................ 

(๒) ผูรับหนังสือรับรองการแจงตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอบัญญัต ิ

องคการบริหารสวนตําบลโคกคอก  เรื่อง  สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

(๓) ผูรับใบอนญุาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย   

 (๓.๑) ...................................................................................................................................... 

 (๓.๒) ..................................................................................................................................... 

(๔) หนังสือรับรองการแจงฉบับนี้  ออกใหเม่ือวันท่ี..........เดือน..................................พ.ศ.............   

(๕) หนังสือรับรองการแจงฉบับนี้  สิ้นอายุวันท่ี.............เดือน..................................พ.ศ.............. 

 

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

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

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

เจาพนักงานทองถ่ิน 

คําเตือน (๑) ผูรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

  ณ  สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ  หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน  ๕๐๐  บาท 

 (๒) ผูรับหนังสือรับรองการแจงตองเสียคาธรรมเนียมตอราชการสวนทองถ่ินทุกปตามกําหนดเวลา   

  หากฝาฝนจะตองเสียคาปรับเพ่ิมอีกรอยละ  ๒๐  ของคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ 

(มีตอดานหลัง) 



 

(ดานหลัง) 

 

รายการเสียคาธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจง 

 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีชําระคาธรรมเนียม 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 

เจาพนักงานทองถ่ิน เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เลขท่ีรับ................/...............   

แบบคําขอตออายุหนังสือรับรองการแจง 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

เขียนท่ี………………………………………….. 

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

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

อยูบานเลขท่ี.............หมูท่ี….........................ตรอก/ซอย………………………………ถนน……………………………... 

ตําบล…………………………..อําเภอ………………….  จังหวัด  ……………………….โทรศัพท…………………………………… 

ขอยื่นคําขอตออายุหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

ตอเจาพนักงานทองถ่ิน  โดยใชชื่อกิจการวา........................................................................................ 

จํานวนคนงาน......................คน  ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี.................หมูท่ี.......................ตําบล............................. 

อําเภอ................................จังหวัด...........................โทรศัพท.............................................. 

พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง  ๆ  มาดวยแลว  คือ 

๑. หนังสือรับรองการแจงเดิม 

๒. ................................................................................................................. ............ 

๓. ............................................................................................................................. 

 

ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เลขท่ีรับ................./................... 

คําขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจง 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร   

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

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

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

� เปนบุคคลธรรมดา  อายุ.....................ป  สัญชาติ...........................เลขหมายบัตรประจําตัว

ประชาชนเลขท่ี  �  ����  �����  ��  �  อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี..........หมูท่ี ......................... 

ตรอก/ซอย......................ถนน......................ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต.......................... 

จังหวัด..............................โทรศัพท..................................โทรสาร..........................................   

� เปนนิติบุคคลประเภท...............................................จดทะเบียนเม่ือ..........................................   

มีสํานักงานอยูเลขท่ี...................หมูท่ี........................ตรอก/ซอย.............................ถนน....................................   

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

โทรศัพท................................โทรสาร......................................ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขอแจง  มีดังนี้ 

๑. ........................................................................อยูบานเลขท่ี......................หมูท่ี...................... 

ตรอก/ซอย.......................ถนน.........................ตําบล/แขวง..........................อําเภอ/เขต................................... 

จังหวัด....................................โทรศัพท.............................................โทรสาร......................................................   

ไดขออนุญาตจัดตั้ง  �  สถานท่ีจําหนายอาหาร  �  สถานท่ีสะสมอาหาร  ใบอนุญาต  เลมท่ี................... 

เลขท่ี........................ป.....................โดยใชชื่อสถานประกอบการวา............................................................... 

สถานท่ีตั้งเลขท่ี..................หมูท่ี....................ตรอก/ซอย....................................ถนน....................................... 

ตําบล.........................................อําเภอ.......................................จังหวัด.......................................................... 

โทรศัพท...........................................โทรสาร...........................................   

ขอยื่นคําขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอหาร 

ตอเจาพนักงานทองถ่ินเนื่องจาก   

� สูญหาย   

� ถูกทําลาย   

� ชํารุดในสาระสําคัญ 

พรอมท้ังไดแนบหลักฐานท่ีนํามาประกอบการพิจารณา  ดังนี้   

� ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบแทนใบอนุญาต   

� ๒. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทน 

นิติบุคคล  (กรณีผูขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงเปนนิติบุคคล)   

 



 

� ๓. หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมาย  พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ

และผูรับมอบอํานาจ  (กรณีผูประกอบการไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง)   

� ๔. สําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  กรณีหนังสือรับรอง

การแจงเดิมสูญหาย 

� ๕. หนังสือรับรองการแจงเดิม  กรณีท่ีชํารุดในสาระสําคัญ   

� ๖. อ่ืน  ๆ  ..............................................................................................................................   

 

ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ   

 

 

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

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

  ผูขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจง 

 

 

คําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน 

� อนุมัติออกใบแทนหนังสือรับรองการแจงได 

� ไมอนุมัติออกใบแทนหนังสือรับรองการแจง 

 

 

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

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