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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลตําบลเนินทราย 
เรื่อง   สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเนินทราย  วาดวยสถานท่ีจําหนายอาหาร

และสถานท่ีสะสมอาหารในเขตองคการบริหารสวนตําบลเนินทราย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๔๐  มาตรา  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๕๐  มาตรา  ๕๔  

มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

องคการบริหารสวนตําบลเนินทรายโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลเนินทราย 

และนายอําเภอเมืองตราด  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเนินทราย  เรื่อง  สถานที่

จําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙”   

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลเนินทรายตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัต ิ ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้  

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “อาหาร  หมายความวา  ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต  ไดแก 

  (๑) วัตถุทุกชนิดท่ีคนกิน  ดื่ม  อม  แตไมรวมถงึ  ยา  วัตถุออกฤทธิต์อจิตและประสาท

หรือยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยการนั้น  แลวแตกรณี 

  (๒) วัตถุท่ีมุงหมาย  สําหรับใช  หรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร  รวมทั้งวัตถุ

เจือปนอาหารสีและเครื่องปรุงแตงกล่ินรส 

  “สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่

หรือทางสาธารณะท่ีจัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถบริโภค
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ไดทันที  ทั้งนี้  ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค  ณ  ที่นั้น  หรือนําไป

บริโภคท่ีอื่นก็ตาม 

  “สถานท่ีสะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานท่ีหรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่ 

หรือทางสาธารณะท่ีจัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะ

อื่นใดซึ่งผูซื้อตองนําไปทําประกอบหรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

  “อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บาน  เรือน  โรง  ราน  แพ  คลังสินคา  สํานักงาน  

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลเนินทราย 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ขาราชการสวนทองถิ่นและหรือพนักงานสวนตําบล

ซึ่งไดรับการแตงตั้งเพ่ือใหปฏิบัติการตามกฎหมาย 

ขอ ๕ ผูใดจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใด

ซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  

ถาสถานที่ดังกลาวมีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตรตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือขอหนังสือรับรอง

การแจงกอนการจัดตั้ง 

ขอ ๖ ผูจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารตองจัดสถานที่ใหถูกตอง 

ดวยสุขลักษณะและเงื่อนไขตามลักษณะของกิจการ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) สถานที่สะสมอาหาร 

   (๑.๑)  ไมตั้งอยูในบริเวณที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ 

   (๑.๒)  พ้ืนที่ทําดวยวัตถุถาวร  ทําความสะอาดงาย 

   (๑.๓)  จัดใหมีระบบการระบายน้ําอยางเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ 

ตามเกณฑมาตรฐานที่เจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 
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   (๑.๔) จัดใหมีแสงสวาง  และทางระบายอากาศเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ  

ตามเกณฑมาตรฐานที่เจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

   (๑.๕) จัดใหมีสวมจํานวนเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐาน

ที่เจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

   (๑.๖) จัดใหมีที่รองรับมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลที่ถูกตองดวยสุขลักษณะและเพียงพอ 

   (๑.๗) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบัญญัติ  และคําส่ังองคการบริหารสวนตําบลเนินทราย 

  (๒) สถานที่จําหนายอาหาร 

   (๒.๑) จัดสถานที่ตามที่กําหนดไวใน  (๑.๑) - (๑.๖) 

   (๒.๒) จัดใหมีโตะ  เกา อ้ี  หรือท่ีนั่ งอยางอ่ืนซึ่งมีสภาพแข็งแรง  สะอาด 

และเปนระเบียบเรียบรอยอยูเสมอ 

   (๒.๓) ผนังและบริเวณที่ปรุงอาหารตองมีพ้ืนท่ีทําความสะอาดงาย 

   (๒.๔) จัดใหมีภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  ท่ีใชในการทํา  ประกอบ  ปรุง  

เก็บ  และการบริโภคอาหารไวเพียงพอปลอดภัยและถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐานท่ีองคการ

บริหารสวนตําบลเนินทรายกําหนด  

   (๒.๕) จัดใหมีบริเวณที่ สําหรับทําความสะอาดภาชนะ  ตลอดจนอุปกรณ 

เครื่องใชตาง ๆ  ใหเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะเพ่ือใชในการนั้นโดยเฉพาะ 

   (๒.๖) จัดใหมีที่สําหรับลางมือ  พรอมอุปกรณจํานวนเพียงพอ 

   (๒.๗) จัดใหมีการปองกันอันตรายตอสุขภาพ  รวมท้ังปองกันไมใหเกิดเหตุรําคาญ

เนื่องจากการจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  และเก็บอาหาร 

   (๒.๘) จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น 

   (๒.๙) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุขและคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบัญญัติและคําส่ังขององคการบริหาร 

สวนตําบลเนินทราย 
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ขอ ๗ ผูรับใบอนุญาตหรือผูรับหนังสือรับรองการแจงตองดูแลรักษาสถานที่จําหนายอาหาร

หรือสถานที่สะสมอาหารใหถูกตองดวยสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) รักษาสถานที่ใหสะอาดอยูเสมอ  รวมทั้งจัดใหมีการปองกันและกําจัดสัตวนําโรค 

  (๒) ตองมีการดูแลรักษาความสะอาดที่รองรับขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลที่ถูกตอง 

ดวยสุขลักษณะ 

  (๓) รักษาสวมใหถูกตองดวยสุขลักษณะอยูเสมอ 

  (๔) จัดส่ิงของเครื่องใชและอุปกรณใหเปนระเบียบเรียบรอยและรักษาใหสะอาดอยูเสมอ 

  (๕) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมท้ังระเบียบ  ขอบัญญัติ  และคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลเนินทราย 

ขอ ๘ ผูรับใบอนุญาตหรือผูรับหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารตองปฏิบัติ

ใหถูกตองตามหลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร  กรรมวิธีการจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง   

เก็บรักษาอาหาร  ตลอดจนสุขลักษณะของภาชนะ  อุปกรณน้ําใช  และของใชอื่น ๆ  รวมทั้งสุขลักษณะ 

สวนบุคคลของผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหาร  ผูใหบริการ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) วางเก็บอาหารกอนปรุงในที่สะอาดถูกสุขลักษณะ  รวมทั้งจัดใหมีการปองกัน 

สัตวนําโรคในสถานที่นั้น 

  (๒) ใชเครื่องปกปดอาหาร  รวมทั้งภาชนะ  และอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  ท่ีใชในการทํา  

ประกอบ  ปรุง  เก็บอาหารเพ่ือปองกันฝุนละอองและส่ิงที่เปนอันตรายตอสุขภาพตลอดจนรักษา 

เครื่องปกปดนั้นใหสะอาดใชการไดดีอยูเสมอ   

  (๓) น้ําแข็งสําหรับใชบริโภคตองจัดเก็บไวในภาชนะท่ีถูกสุขลักษณะสามารถปองกัน 

ส่ิงปนเปอนไดและหามนําอาหารหรือส่ิงของใดแชหรือเก็บรวมกันไวดวย 

  (๔) การทุบ  การบดน้ําแข็งตองปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะ  และสะอาดอยูเสมอ   

รวมทั้งปองกันมิใหเสียงเปนเหตุรําคาญแกผูอื่น 

  (๕) ในกรณีที่มีผาเช็ดหนาใหบริการตองทําความสะอาดโดยวิธีผานความรอนฆาเชื้อโรค  

หรือกรรมวิธีอื่นใดใหถูกตองดวยสุขลักษณะ 

  (๖) จัดใหมีน้ําสะอาดไวเพียงพอ 
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  (๗) ใชภาชนะหรือวัตถุท่ีสะอาดปลอดภัยสําหรับปรุง  ใส  หรือหออาหาร  หรือน้ําแข็ง

โดยรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

  (๘) ผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหาร  และผูใหบริการตองแตงกายใหสะอาดและปฏิบัติตน

ใหถูกตองดวยสุขลักษณะสวนบุคคล 

  (๙) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบัญญัติ  และคําส่ังองคการบริหารสวนตําบลเนินทราย 

ขอ ๙ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคาร 

หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาต

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ตอเจาพนักงานทองถิ่นพรอมกับเอกสารและหลักฐานตาง ๆ  ตามที่

องคการบริหารสวนตําบลเนินทรายกําหนด 

ขอ ๑๐ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมดและแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน   

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ี

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสองใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๑๑ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตพรอมกับชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทายขอบัญญัตินี้

ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถิ่นหากไมมารับและชําระคาธรรมเนียม

ภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควรใหถือวาสละสิทธิ์ 
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ขอ ๑๒ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาตและใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลเนินทรายเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุไมนอยกวาสิบหาวัน  เมื่อไดย่ืน

คําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุ

ใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๗  ขอ  ๘  และขอ  ๙  ดวย 

ขอ ๑๓ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไวทาย

ขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกหรือกอนใบอนุญาต 

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา  

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๑๔ ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ี

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ ๑๕ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต 

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหายใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนและสําเนาทะเบียนบานอันเปนสถานท่ีประกอบกิจการมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 
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  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลายหรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๑๖ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

หรือขอบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ี

ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควร 

แตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๑๗ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับ

ใบอนุญาต 

  (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุ ท่ีจะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

  (๒) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชนหรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๑๘ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ  

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาวใหสงคําส่ัง 

โดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับหรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนา 

หรือสํานักทําการงานของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่

คําส่ังไปถึงหรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ ๑๙ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 



หนา   ๑๓๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๖๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กมุภาพันธ   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๒๐ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคาร 

หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดจะตองย่ืนคําขอหนังสือรับรอง

การแจงตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ตอเจาพนักงานทองถิ่นพรอมกับเอกสารและหลักฐานตาง ๆ  

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลเนินทรายกําหนด 

เมื่อเจาพนักงานทองถิน่ไดรบัแจงใหออกใบรบัแกผูแจงเพ่ือใชเปนหลักฐานในการประกอบกิจการ

ตามท่ีแจงไดชั่วคราวในระหวางเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นยังมิไดออกหนังสือรับรองการแจง 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจการแจงใหถูกตองตามแบบท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง  

ถาการแจงเปนไปโดยถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวัน 

ทําการนับแตวันที่ไดรับแจง 

ในใบรบัแจงหรือหนังสือรับรองการแจงเจาพนักงานทองถิ่นจะกาํหนดเงื่อนไขใหผูแจงหรือผูไดรับ

หนังสือรับรองการแจงปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได 

ในกรณีที่การแจงไมถูกตองหรือไมสมบูรณใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหผูแจงทราบภายในเจ็ดวัน

ทําการนับแตวันที่ไดรับแจงถาผูแจงไมดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับแจง

จากเจาพนักงานทองถิ่น  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหการแจงของผูแจงเปนอันส้ินผลแตถาผูแจง 

ไดดําเนินการแกไขภายในเวลาที่กําหนดแลวใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจง

ภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันท่ีไดรับการแจงซึ่งมีรายละเอียดถูกตองตามแบบที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ตามวรรคหนึ่ง 

ขอ ๒๑ ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ 

ขอ ๒๒ ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ   

ใหผูไดรับหนังสือรับรองการแจงย่ืนขอรบัใบแทนหนังสือรับรองการแจงภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบ

ถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ในกรณีหนังสือรับรองการแจงสูญหายใหผู ย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรอง 

การแจงนําสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานอันเปนสถานที่ประกอบกิจการมาแสดง

ตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 



หนา   ๑๓๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๖๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กมุภาพันธ   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๒) ในกรณีหนังสือรับรองการแจงถูกทําลายหรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญใหผูย่ืนขอรับ

ใบแทนหนังสือรับรองการแจงนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๒๓ เมื่อผูแจงประสงคจะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินกิจการใหแกบุคคลอื่นใหแจงให  

เจาพนักงานทองถิ่นทราบดวย 

ขอ ๒๔ ในกรณีที่ผูดําเนินกิจการใดดําเนินกิจการตามที่ระบุไวในขอบัญญัตินี้โดยมิไดแจง 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นและเคยไดรับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เพราะเหตุที่

ฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นมาแลวครั้งหนึ่งยังฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจง

ตอเจาพนักงานทองถิ่นตอไปใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการไวจนกวา 

จะไดดําเนินการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นถายังฝาฝนอีกใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังหาม 

การดําเนินกิจการนั้นไวตามเวลาที่กําหนดซึ่งตองไมเกินสองปก็ได 

ขอ ๒๕ ผูแจงมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมการแจงตามอัตราท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ในวันที่มาแจงและภายในระยะเวลาสามสิบวันกอนวันครบรอบปของทุกปตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  

ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม

ที่คางชําระ  เวนแตผูแจงจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๒๖ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลเนินทราย 

ขอ ๒๗ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๒๘ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเนินทรายเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๘  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ศักดิ์สิทธิ์  ฉายแสง 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลเนนิทราย 



 

 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 

ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเนินทราย 

เรื่อง  สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

รายการ คาธรรมเนียม (บาท) 

 

๑. คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร 

หรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนท่ีใดซ่ึง 

 (๑.๑) พ้ืนท่ีไมเกิน ๕๐ ตารางเมตร     ฉบับละ 

 (๑.๒) พ้ืนท่ีเกิน ๕๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร  ฉบับละ 

 (๑.๓) พ้ืนท่ีเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑๕๐ ตารางเมตร ฉบับละ 

 (๑.๔) พ้ืนท่ีเกิน ๑๕๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ฉบับละ 

 

๒. คาธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารใน

อาคารหรือพ้ืนท่ีใดซ่ึง 

 (๒.๑) พ้ืนท่ีเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร ฉบับละ 

 (๒.๒) พ้ืนท่ีเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๔๐๐ ตารางเมตร ฉบับละ 

 (๒.๓) พ้ืนท่ีเกิน ๔๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร ฉบับละ 

 (๒.๔) พ้ืนท่ีเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๖๐๐ ตารางเมตร ฉบับละ 

 (๒.๕) พ้ืนท่ีเกิน ๖๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป    ฉบับละ 

 

 

 

 

 

๑๐๐ 

๒๐๐ 

๔๐๐ 

๘๐๐ 

 

 

 

๑,๐๐๐ 

๑,๕๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๒,๕๐๐ 

๓,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 

เขียนท่ี…………………………………………… 

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

 

ขาพเจา ( ) บุคคลธรรมดา ( ) นิติบุคคล ชื่อ........................................................................................... 
อายุ...............ป สัญชาติ................เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี.......................................................................... 
อยูบานเลขท่ี/สํานักงานเลขท่ี.......................หมูท่ี............ตรอก/ซอย...........................ถนน................................. 
ตําบล..................................อําเภอ..........................จังหวัด...............................โทรศัพท...................................... 
โทรสาร.........................ขอยื่นใบอนุญาตประกอบกิจการจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร
ตอเจาพนักงานทองถ่ิน ดังตอไปนี้ 
 ๑.ชื่อสถานท่ีประกอบการ...................................................................................................................... 
ประกอบกิจการประเภท..................................................................................................................ลําดับท่ี......... 
กําลังเครื่องจักร.............................แรงมา     จํานวนคนงาน......................คน 
 ๒.สถานประกอบการตั้งอยูเลขท่ี................................หมูท่ี.....................ตรอก/ซอย.............................. 
ถนน......................ตําบลเนินทราย อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด  โทรศัพท.........................โทรสาร................ 
อาคารประกอบการมีเนื้อท่ี.....................ตารางเมตร  บริเวณสถานท่ีประกอบการ (รวมท้ังอาคารประกอบการ) 
มีเนื้อท่ี....................ตารางเมตร ท่ีดินบริเวณสถานประกอบการเปนของ............................................................. 
อาคารประกอบการเปนของ.................................................................................................................................. 
อาคารประกอบการ ( ) มีอยูเดิม  (  )  กอสรางใหม ลักษณะของอาคารประกอบการ......................................... 
เปนไม หรือหองแถว คอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ ไดรับใบอนุญาตปลูกสรางอาคารประเภท................................... 
การพักคางของผูประกอบการ ( )  มี  (  ) ไมมี 
 ๓. ทํางานปกติตั้งแตเวลา..........................น. ถึงเวลา..................น. รวมวันละ.....................ชั่วโมง 
วันหยุดงานประจําสัปดาห.....................................วัน 
 ๔. จํานวนและระดับผูซ่ึงทํางานในสถานประกอบการ 
  ๔.๑ เจาหนาท่ีบริหารงานและวิชาการ จํานวน................คน 
  ๔.๒ คนงานชาย    จํานวน................คน 
        คนงานหญิง    จํานวน................คน 
  ๔.๓ ผูชํานาญการจากตางประเทศ  จํานวน................คน 
  ๔.๔ ชางเทคนิคและชางฝมือ  จํานวน................คน 
      รวม...................................คน 
 ๕. มลพิษท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการ (น้ําเสีย/กากของเสีย/มลพิษอากาศ) (ระบุชื่อและปริมาณ) ถามี 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 

คําขอเลขท่ี............./........... 

(เจาหนาท่ีกรอก) 



 

-๒- 

 

 ๖. การควบคุมมลพิษกอนปลอยออกสูภายนอก (การบําบัดหรือปรับปรุงคุณภาพน้ําเสีย/กากของเสีย/

มลพิษทางอากาศ) 

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

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

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

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

 ๗. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว ดังนี้ 

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

 ( ) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร หนังสือใหความเห็นชอบ 

  การประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีจําเปน 

  ( ) หนังสือมอบอํานาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 

  ( ) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

  ( ) หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

  ( ) เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีราชการสวนทองถ่ินประกาศกําหนด คือ 

   ๑.............................................................................................. 

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

  

ขอรับรองวา ขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สวนของเจาหนาท่ี 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 

เลขท่ี.......................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี...................เดือน.....................................พ.ศ........................ 
ตรวจสอบแลว เอกสาร  (  ) ครบ 
    (  ) ไมครบ คือ 

     (๑)........................................... 
     (๒)........................................... 
     (๓)............................................ 

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

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

 
             
 

สวนของผูขอรับใบอนุญาต 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 

เลขท่ี.......................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี...................เดือน.....................................พ.ศ........................ 
ตรวจสอบแลว เอกสาร  (  ) ครบ 
    (  ) ไมครบ คือ 

     (๑)........................................... 
     (๒)........................................... 
     (๓)............................................ 

ดังนั้น กรุณานําเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน....................วันนับแต
วันนี้เปนตนไป 
 

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

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



 

 
 

ใบอนุญาต 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 
เลมท่ี.................เลขท่ี............./.................... 
 
 (๑) เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให.....................................................................สัญชาติ........................ 
อยูบานเลขท่ี...........................หมูท่ี....................ตรอก/ซอย.........................ถนน....................ตําบล...................
อําเภอ.............................จังหวัด.......................หมายเลขโทรศัพท...............................โทรสาร............................ 
 ชื่อสถานประกอบกิจการ................................................................................ประเภท...........................
อยูบานเลขท่ี...........................หมูท่ี....................ตรอก/ซอย.........................ถนน...................ตําบล...................
อําเภอ.............................จังหวัด............................หมายเลขโทรศัพท......................โทรสาร................................ 
 เสียคาธรรมเนียมปละ...........................บาท  (.....................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน 
เลมท่ี.............................เลขท่ี........................ลงวันท่ี....................เดือน...........................พ.ศ............................. 
 (๒) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอกําหนดของทองถ่ิน 
 (๓) หากปรากฏภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ
โดยมิอาจแกไขไดเจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 
 (๔) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ 
  (๔.๑)....................................................................................... 
  (๔.๒)....................................................................................... 
 (๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี...........เดือน.......................พ.ศ..................... 
 (๖) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันท่ี..................เดือน......................พ.ศ.................... 
 
 
       (ลงชื่อ) 
        (.......................................) 
       ตําแหนง............................................ 
           เจาพนักงานทองถ่ิน 
 
คําเตือน (๑) ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานท่ีประกอบกิจการ 
  ตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน ๕๐๐ บาท 
 (๒) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 



 

(ดานหลัง) 

รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม 

 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีออก

ใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป      

ท่ีสิ้นอายุ

ใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 

เจาพนักงาน

ทองถ่ิน 

เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      



 

 

แบบคําขอแจง/คําขอชําระคาธรรมเนียมประจําป 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 

เขียนท่ี…………………………………………… 

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

 

ขาพเจา ( ) บุคคลธรรมดา ( ) นิติบุคคล ชื่อ........................................................................................... 
อายุ...............ป สัญชาติ................เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี......................................................................... 
อยูบานเลขท่ี/สํานักงานเลขท่ี.......................หมูท่ี............ตรอก/ซอย...........................ถนน................................ 
ตําบล..................................อําเภอ..........................จังหวัด...............................โทรศัพท..................................... 
โทรสาร.........................ขอยื่นแบบคําขอแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารตอ 
เจาพนักงานทองถ่ิน ดังตอไปนี้ 
 ๑.ชื่อสถานท่ีประกอบการ..................................................................................................................... 
ประกอบกิจการประเภท.......................................................................................................ลําดับท่ี.................... 
กําลังเครื่องจักร.............................แรงมา     จํานวนคนงาน......................คน 
 ๒.สถานประกอบการตั้งอยูเลขท่ี................................หมูท่ี......................ตรอก/ซอย............................. 
ถนน......................ตําบลเนินทราย อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด  โทรศัพท.........................โทรสาร.............. 
อาคารประกอบการมีเนื้อท่ี.....................ตารางเมตร  บริเวณสถานท่ีประกอบการ (รวมท้ังอาคารประกอบการ) 
มีเนื้อท่ี....................ตารางเมตร ท่ีดินบริเวณสถานประกอบการเปนของ............................................................. 
อาคารประกอบการเปนของ................................................................................................................................. 
อาคารประกอบการ ( ) มีอยูเดิม  (  )  กอสรางใหม ลักษณะของอาคารประกอบการ......................................... 
เปนไม หรือหองแถว คอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ ไดรับใบอนุญาตปลูกสรางอาคารประเภท.................................. 
การพักคางของผูประกอบการ ( ) มี  (  ) ไมมี 
 ๓. ทํางานปกติตั้งแตเวลา..........................น. ถึงเวลา..................น. รวมวันละ.....................ชั่วโมง 
วันหยุดงานประจําสัปดาห.....................................วัน 
 ๔. จํานวนและระดับผูซ่ึงทํางานในสถานประกอบการ 
  ๔.๑ เจาหนาท่ีบริหารงานและวิชาการ จํานวน................คน 
  ๔.๒ คนงานชาย    จํานวน................คน 
        คนงานหญิง    จํานวน................คน 
  ๔.๓ ผูชํานาญการจากตางประเทศ  จํานวน................คน 
  ๔.๔ ชางเทคนิคและชางฝมือ  จํานวน................คน 
      รวม...................................คน 
 ๕. มลพิษท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการ (น้ําเสีย/กากของเสีย/มลพิษอากาศ) (ระบุชื่อและปริมาณ) ถามี 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

คําขอเลขท่ี............./............ 

(เจาหนาท่ีกรอก) 



 

-๒- 

 

 ๖. การควบคุมมลพิษกอนปลอยออกสูภายนอก (การบําบัดหรือปรับปรุงคุณภาพน้ําเสีย/กากของเสีย/

มลพิษทางอากาศ) 

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

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

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

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

 ๗. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว ดังนี้ 

  ( ) สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืนๆระบุ.................) 

  ( ) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร หนังสือใหความเห็นชอบ 

การประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีจําเปน 

  ( ) หนังสือมอบอํานาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 

  ( ) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

  ( ) หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

  ( ) เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีราชการสวนทองถ่ินประกาศกําหนด คือ 

   ๑.............................................................................................. 

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

  

ขอรับรองวา ขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สวนของเจาหนาท่ี 

ใบรับแจง 

 

ชื่อสถานประกอบกิจการ................................................................................................ประเภท......................... 
มีพ้ืนท่ี......................ตารางเมตร ตั้งอยูเลขท่ี..............หมูท่ี............ตําบล...................อําเภอ............................... 
จังหวัด.....................หมายเลขโทรศัพท................................... 
เลขท่ี.......................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี...................เดือน.....................................พ.ศ........................ 
ตรวจสอบแลว เอกสาร  (  ) ครบ 
    (  ) ไมครบ ไดแก
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
      
       (ลงชื่อ)...................................... 
        (...................................) 
       ตําแหนง....................................... 
 
 
             
 

สวนของผูแจง 
ใบรับแจง 

 
ชื่อสถานประกอบกิจการ................................................................................................ประเภท......................... 
มีพ้ืนท่ี......................ตารางเมตร ตั้งอยูเลขท่ี..............หมูท่ี............ตําบล...................อําเภอ............................... 
จังหวัด.....................หมายเลขโทรศัพท...................................... 
เลขท่ี.......................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี...................เดือน.....................................พ.ศ........................ 
ตรวจสอบแลว เอกสาร  (  ) ครบ 
    (  ) ไมครบ ไดแก
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ดังนั้น กรุณานําเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน....................วันนับแต
วันนี้เปนตนไป 
       (ลงชื่อ)...................................... 
        (...................................) 
       ตําแหนง....................................... 



 

 
 

หนังสือรับรองการแจง 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 

เลมท่ี.................เลขท่ี............./.................... 
 
 (๑) เจาพนักงานทองถ่ินออกหนังสือรับรองการแจงให...............................................สัญชาติ................. 
อยูบานเลขท่ี...........................หมูท่ี....................ตรอก/ซอย.........................ถนน...................ตําบล...................
อําเภอ.............................จังหวัด............................หมายเลขโทรศัพท.................................โทรสาร.................... 
 ชื่อสถานประกอบกิจการ.....................................ประเภท.....................มีพ้ืนท่ี.....................ตารางเมตร
ตั้งอยูเลขท่ี...........................หมูท่ี....................ตรอก/ซอย.........................ถนน.................................ตําบล
...................อําเภอ.............................จังหวัด............................หมายเลขโทรศัพท.................................โทรสาร
................................ 
 เสียคาธรรมเนียมปละ...........................บาท  (.......................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน 
เลมท่ี..............................เลขท่ี........................ลงวันท่ี....................เดือน...........................พ.ศ............................ 
 (๒) ผูรับหนังสือรับรองการแจงตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอกําหนด
ของทองถ่ิน 
 (๓) ผูรับหนังสือรับรองการแจงตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ 
  (๓.๑)....................................................................................... 
  (๓.๒)....................................................................................... 
 (๔) หนังสือรับรองการแจงฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี...........เดือน.......................พ.ศ..................... 
  
 
       (ลงชื่อ) 
        (.......................................) 
       ตําแหนง............................................ 
           เจาพนักงานทองถ่ิน 
 
คําเตือน (๑) ผูรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  
                ณ สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน ๕๐๐ บาท 
 (๒) ผูรับหนังสือรับรองการแจงตองเสียคาธรรมเนียมตอราชการสวนทองถ่ินทุกปตามกําหนดเวลา  
               หากฝาฝนจะตองเสียคาปรับเพ่ิมอีกรอยละยี่สิบของคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ 



 

(ดานหลัง) 

รายการเสียคาธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจง 

 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีชําระคาธรรมเนียม 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 

เจาพนักงาน

ทองถ่ิน 

เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



 

 

คําขอแกไขรายการในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 

เขียนท่ี…………………………………………… 

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

 

ขาพเจา ( ) บุคคลธรรมดา ( ) นิติบุคคล ชื่อ........................................................................................... 
อายุ...............ป สัญชาติ................เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี......................................................................... 
อยูบานเลขท่ี/สํานักงานเลขท่ี.......................หมูท่ี............ตรอก/ซอย...........................ถนน................................ 

ตําบล..................................อําเภอ..........................จังหวัด...............................โทรศัพท..................................... 
โทรสาร.........................ขอแกไขรายการในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง เลขท่ี..................................... 
ในนามของ............................................................................................................................................................ 

(ชื่อผูรับอนุญาตและชื่อสถานท่ีผลิตหรือสถานท่ีนําเขา) ท่ีตั้งเลขท่ี....................หมูท่ี.............ตรอก/ซอย........... 
ถนน......................แขวง/ตําบล.............................เขต/อําเภอ...............................จังหวัด.................................... 
หมายเลขโทรศัพท...........................................โทรสาร.................................................. 

 รายการท่ีขอแกไข................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

คําขอเลขท่ี............./............ 

(เจาหนาท่ีกรอก) 



 

คําขอใบแทนใบอนุญาต/ใบแทนหนังสือรับรองการแจง 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 

เขียนท่ี…………………………………………… 

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

 

 ขาพเจา..........................................................................ผูไดรับใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจง 
 ( ) เปนบุคคลธรรมดา  อยูบานเลขท่ี..........................หมูท่ี........................ตรอก/ซอย.......................... 
ถนน.......................แขวง/ตําบล..............................เขต/อําเภอ.............................จังหวัด................................... 
 ( ) เปนนิติบุคคล ประเภท...................................................................................................................... 
จดทะเบียนเม่ือ................................เลขทะเบียน.......................................มีสํานักงานตั้งอยูเลขท่ี...................... 
หมูท่ี.....................ตรอก/ซอย...............................ถนน.................................แขวง/ตําบล................................... 
เขต/อําเภอ...................................จังหวัด...................................โดย................................................................... 
ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขอใบแทนใบอนุญาต/ใบแทนหนังสือรับรองการแจง อยูบานเลขท่ี.................... 
หมูท่ี......................ตรอก/ซอย.................................ถนน..................................แขวง/ตําบล............................... 
เขต/อําเภอ.........................................จังหวัด.............................................. 
 ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต/ใบแทนหนังสือรับรองการแจง...........................................................
ตอเจาพนักงานทองถ่ิน ดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑ ขาพเจาไดรับใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจง.................................เลขท่ี............./.................. 
ลงวันท่ี..............เดือน..................พ.ศ....................ท่ีบานเลขท่ี..................หมูท่ี.................ตรอก/ซอย................ 
ถนน..................................แขวง/ตําบล.............................เขต/อําเภอ...........................จงัหวัด........................... 
 ขอ ๒ ใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจงดังกลาว ( ) ไดสูญหาย ( ) ถูกทําลาย ( ) ชํารุด  
เม่ือวันท่ี...................เดือน.....................พ.ศ............................ 
 ขอ ๓ พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ 
  ( ) ในกรณีท่ีใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงสูญหาย ใหนําใบแจงความวาใบอนุญาต 
หรือหนังสือรับรองการแจงสูญหายของสถานีตํารวจแหงทองท่ีท่ีใบอนุญาต หรือใบรับรองนั้นสูญหายมาดวย 
  ( ) ในกรณีท่ีใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงถูกทําลายหรือชํารุดบางสวน ใหแนบ
ใบอนุญาตหรือใบรับรองท่ีถูกทําลายหรือชํารุดบางสวนนั้นมาดวย 
 
      (ลงชื่อ)........................................ผูยื่นคําขอ 
       (.....................................) 
             
 ออกใบแทนใบอนุญาต หรือใบแทนหนังสือรับรองการแจงแลว เลมท่ี....................เลขท่ี....................... 
ลงวันท่ี.....................เดือน..........................พ.ศ................................. 
      (ลงชื่อ).......................................... 
       (......................................) 
      ตําแหนง......................................... 

คําขอเลขท่ี............./............ 

(เจาหนาท่ีกรอก) 



 

 
 

ใบแทนใบอนุญาต 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 
เลมท่ี.................เลขท่ี............./.................... 
 
 (๑) เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให.....................................................................สัญชาติ...................... 
อยูบานเลขท่ี...........................หมูท่ี....................ตรอก/ซอย.........................ถนน....................ตําบล...................
อําเภอ.............................จังหวัด..........................หมายเลขโทรศัพท.........................โทรสาร............................... 
 ชื่อสถานประกอบกิจการ..........................................................................ประเภท.................................
อยูบานเลขท่ี...........................หมูท่ี....................ตรอก/ซอย.........................ถนน....................ตําบล...................
อําเภอ.............................จังหวัด......................หมายเลขโทรศัพท...........................โทรสาร................................ 
 เสียคาธรรมเนียมปละ...........................บาท  (......................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน 
เลมท่ี..............................เลขท่ี........................ลงวันท่ี....................เดือน...........................พ.ศ............................ 
 (๒) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอกําหนดของทองถ่ิน 
 (๓) หากปรากฏภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ
  โดยมิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 
 (๔) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ 
  (๔.๑)....................................................................................... 
  (๔.๒)....................................................................................... 
 (๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี...........เดือน.......................พ.ศ..................... 
 (๖) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันท่ี..................เดือน......................พ.ศ.................... 
 
 
       (ลงชื่อ) 
        (.......................................) 
       ตําแหนง............................................ 
           เจาพนักงานทองถ่ิน 
 
คําเตือน (๑) ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานท่ีประกอบกิจการ
  ตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการหากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน ๕๐๐ บาท 
 (๒) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
 



 

(ดานหลัง) 

รายการตออายุใบแทนใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม 

 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีออกใบแทนฯ 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีสิ้นอายุใบแทนฯ 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 

เจาพนักงาน

ทองถ่ิน 

เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      



 

 
ใบแทนหนังสือรับรองการแจง 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 

เลมท่ี.................เลขท่ี............./.................... 
 
 (๑) เจาพนักงานทองถ่ินออกหนังสือรับรองการแจงให...............................................สัญชาติ................ 
อยูบานเลขท่ี...........................หมูท่ี....................ตรอก/ซอย.....................ถนน.......................ตําบล...................
อําเภอ..........................จังหวดั............................หมายเลขโทรศัพท.................................โทรสาร........................ 
 ชื่อสถานประกอบกิจการ............................................ประเภท.....................มีพ้ืนท่ี..............ตารางเมตร
ตั้งอยูเลขท่ี...........................หมูท่ี....................ตรอก/ซอย.........................ถนน......................ตําบล...................
อําเภอ.............................จังหวัด............................หมายเลขโทรศัพท.......................โทรสาร............................. 
 เสียคาธรรมเนียมปละ...........................บาท  (.......................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน 
เลมท่ี..............................เลขท่ี........................ลงวันท่ี....................เดือน...........................พ.ศ............................. 
 (๒) ผูรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนด 
ในขอกําหนดของทองถ่ิน 
 (๓) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงนี้เปนการขัด
ตอกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของโดยมิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนใบแทนหนังสือ
รับรองการแจงนี้ได 
 (๔) ผูรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ 
  (๔.๑)....................................................................................... 
  (๔.๒)....................................................................................... 
 (๕) ใบแทนหนังสือรับรองการแจงฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี...........เดือน.......................พ.ศ..................... 
 (๖) ใบแทนหนังสือรับรองการแจงฉบับนี้สิ้นอายุวันท่ี...........เดือน.......................พ.ศ..................... 
 
       (ลงชื่อ) 
        (.......................................) 
       ตําแหนง............................................ 
           เจาพนักงานทองถ่ิน 
คําเตือน (๑) ผูรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  
               ณ สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน ๕๐๐ บาท 
 (๒) ผูรับหนังสือรับรองการแจงตองเสียคาธรรมเนียมตอราชการสวนทองถ่ินทุกปตามกําหนดเวลา  
               หากฝาฝนจะตองเสียคาปรับเพ่ิมอีกรอยละยี่สิบของคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ 

 



 

(ดานหลัง) 

รายการเสียคาธรรมเนียมใบแทนหนังสือรับรองการแจง 

 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีชําระคาธรรมเนียม 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 

เจาพนักงาน

ทองถ่ิน 

เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



 

 

คําขอยกเลิกการดําเนินกิจการ 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 

เขียนท่ี…………………………………………… 

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

 

ขาพเจา ( ) บุคคลธรรมดา ( ) นิติบุคคล ชื่อ.......................................................................................... 
อายุ...............ป สัญชาติ................เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี......................................................................... 
อยูบานเลขท่ี/สํานักงานเลขท่ี.......................หมูท่ี............ตรอก/ซอย...........................ถนน................................ 

ตําบล................................................อําเภอ......................จังหวัด..........................โทรศัพท................................. 
โทรสาร......................................... 
ไดรับ ( ) ใบอนุญาต ( ) หนังสือรับรองการแจง จัดตั้ง/ประกอบกิจการ 

เลมท่ี.....................เลขท่ี........................ป.....................................ประเภทกิจการ............................................. 
โดยใชชื่อสถานประกอบกิจการวา...................................................................................................................... 
สถานประกอบการตั้งอยูเลขท่ี................................หมูท่ี......................ตรอก/ซอย............................................... 

ถนน......................ตําบลเนินทราย อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด  โทรศัพท.........................โทรสาร............... 
ขอแจงยกเลิกการดําเนินกิจการตอเจาพนักงานทองถ่ิน ตั้งแตวันท่ี..................เดือน........................พ.ศ............. 
พรอมท้ังไดแนบหลักฐานท่ีนํามาประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

  ( ) ใบอนุญาต ( ) หนังสือรับรองการแจงจัดตั้ง/ประกอบกิจการ 
  ( ) สําเนาทะเบียนบานของสถานท่ีประกอบการ 
  ( ) ใบแทนใบอนุญาต ( ) ใบแทนหนังสือรับรองการแจงจัดตั้ง/ประกอบกิจการ 

  ( ) สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ ระบุ.................) 
  ( ) หนังสือมอบอํานาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 
  ( ) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

  ( ) หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
  ( ) เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีราชการสวนทองถ่ินประกาศกําหนด คือ 
   ๑.............................................................................................. 

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

ขอรับรองวา ขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 
 

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

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

คําขอเลขท่ี............./........... 

(เจาหนาท่ีกรอก) 


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลเนินทราย
	เรื่อง   สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
	พ.ศ.  ๒๕๕๙


