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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลป่งไฮ   
เร่ือง   สถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร     

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยท่ีเป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลป่งไฮ  ว่าด้วยสถานที่จําหน่ายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหาร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
พ.ศ.  ๒๕๓๗  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  ประกอบมาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๕๐  มาตรา  ๕๔   
มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   
พ.ศ.  ๒๕๓๕  องค์การบริหารส่วนตําบลป่งไฮโดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลป่งไฮ 
และนายอําเภอเซกา  จึงตราข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลป่งไฮ  เรื่อง  สถานที่จําหน่ายอาหาร 
และสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙”   

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลป่งไฮตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้   
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 
  “อาหาร”  หมายความว่า  อาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร 
  “สถานที่จําหน่ายอาหาร”  หมายความว่า  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใช่ที่ 

หรือทางสาธารณะท่ีจัดไว้เพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภค 
ได้ทันที  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะเป็นการจําหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้สําหรับการบริโภค  ณ  ที่นั้น  หรือนําไปบริโภค 
ที่อื่นก็ตาม 

  “สถานที่สะสมอาหาร”  หมายความว่า  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใช่ที่ 
หรือทางสาธารณะที่จัดไว้สําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือของแห้งหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด 
ซึ่งผู้ซื้อต้องนําไปทําประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง 
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  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลป่งไฮ   
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
ข้อ ๕ ผู้ใดจะจัดตั้งสถานท่ีจําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด 

ซึ่งมีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น   
ถ้าสถานที่ดังกล่าวมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินเพื่อขอหนังสือรับรอง 
การแจ้งก่อนการจัดตั้ง 

ข้อ ๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือได้รับหนังสือรับการแจ้งให้จัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่ 
สะสมอาหารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้   

  ๖.๑ ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือได้รับหนังสือรับการแจ้งต้องจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหารต้องจัดสถานที่ให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะและเง่ือนไขตามลักษณะของกิจการ  ดังต่อไปนี้   

   ก. สถานที่สะสมอาหาร   
    (๑)  ไม่อยู่ในบริเวณที่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ   
    (๒)  พื้นทําด้วยวัตถุถาวร  ทําความสะอาดง่าย   
    (๓)  จัดให้มีระบบการระบายน้ําอย่างเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 

ตามเกณฑ์มาตรฐานที่องค์การบริหารส่วนตําบลป่งไฮกําหนด 
    (๔)  จัดให้มีแสงสว่างและทางระบายอากาศเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 

ตามเกณฑ์มาตรฐานที่องค์การบริหารส่วนตําบลป่งไฮกําหนด   
    (๕)  จัดให้มีส้วมจํานวนเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ที่องค์การบริหารส่วนตําบลป่งไฮกําหนด   
    (๖)  จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะและเพียงพอ   
    (๗)  ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข   

พนักงานเจ้าหน้าที่  และคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบังคับ  และคําสั่งขององค์การ 
บริหารส่วนตําบลป่งไฮ   
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   ข. สถานที่จําหน่ายอาหาร   

    (๑)  จัดสถานที่ตามที่กําหนดใน  ก.  (๑) – (๖)   

    (๒)  จัดให้มีโต๊ะ  เก้าอี้  หรือที่นั่งอย่างอื่นซึ่งมีสภาพแข็งแรง  สะอาด   

และเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ   

    (๓)  ผนังและบริเวณที่ปรุงอาหารต้องมีพื้นที่ทําความสะอาดง่าย   

    (๔)  จัดให้มีภาชนะและอุปกรณ์เคร่ืองใช้ต่าง ๆ  ที่ใช้ในการทํา  ประกอบ   

ปรุง  เก็บ  และ  การบริโภคอาหารไว้ให้เพียงพอ  ปลอดภัย  และถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐาน

ที่องค์การบริหารส่วนตําบลป่งไฮกําหนด   

    (๕)  จัดให้มีบริเวณและที่สําหรับทําความสะอาดภาชนะตลอดจนอุปกรณ์

เคร่ืองใช้ต่าง ๆ  ให้เพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะเพื่อใช้ในการนั้นโดยเฉพาะ   

    (๖)  จัดให้มีที่สําหรับล้างมือพร้อมอุปกรณ์จํานวนเพียงพอ   

    (๗)  จัดให้มีการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ  รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรําคาญ 

เนื่องจากการจําหน่าย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  และเก็บอาหาร   

    (๘)  จัดให้มีระบบบําบัดน้ําเสียตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

และคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น   

    (๙)  ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข   

พนักงานเจ้าหน้าที่  และคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบังคับ  และคําสั่งขององค์การ

บริหารส่วนตําบลป่งไฮ 

  ๖.๒ อาคารที่ใช้เป็นสถานที่ประกอบการต้องมีหลักฐานแสดงว่าสามารถใช้ประกอบการนั้น 

ได้โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร   

  ๖.๓ ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องดูแลรักษาสถานท่ีจําหน่ายอาหาร   

และสถานที่สะสมอาหารให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ  ดังต่อไปนี้   

   (๑)  รักษาสถานที่ให้สะอาดอยู่เสมอ  รวมทั้งจัดให้มีการป้องกันและกําจัดสัตว์นําโรค   
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   (๒)  ต้องมีการดูแลรักษาความสะอาดที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลไม่ให้เป็น
ที่เพาะพันธุ์แมลงและสัตว์นําโรคได้  และต้องมีการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ   

   (๓)  รักษาส้วมให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอยู่เสมอ   
   (๔)  จัดสิ่งของเคร่ืองใช้และอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและรักษาให้สะอาด

อยู่เสมอ 
   (๕)  ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงาน

สาธารณสุข  พนักงานเจ้าหน้าที่และคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบังคับ  และคําสั่ง
ขององค์การบริหารส่วนตําบลป่งไฮ 

  ๖.๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์เก่ียวกับสุขลักษณะของอาหาร  กรรมวิธีการจําหน่าย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บรักษาอาหาร
ตลอดจนสุขลักษณะของภาชนะ  อุปกรณ์  น้ําใช้  และของอื่น ๆ  รวมทั้งสุขลักษณะส่วนตัวของผู้จําหน่ายอาหาร   
ผู้ปรุงอาหาร  และผู้ให้บริการ  ดังต่อไปนี้   

   (๑) วาง  เก็บอาหารก่อนปรุงในที่สะอาด  ถูกสุขลักษณะรวมทั้งจัดให้มีการป้องกัน
สัตว์นําโรคในสถานที่นั้น 

   (๒) ใช้เคร่ืองปกปิดอาหารรวมทั้งภาชนะและอุปกรณ์เคร่ืองใช้ต่าง ๆ  ที่ใช้ 
ในการทําประกอบ  ปรุงเก็บอาหาร  เพื่อป้องกันฝุ่นละออง  และสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ตลอดจน
รักษาเคร่ืองปกปิดนั้นให้สะอาดและใช้การได้อยู่เสมอ 

   (๓) น้ําแข็งสําหรับใช้บริโภคต้องจัดเก็บไว้ใช้ในภาชนะที่ถูกสุขลักษณะสามารถ 
ป้องกันสิ่งปนเป้ือนได้  และห้ามนําอาหารหรือของสิ่งใดแช่หรือเก็บรวบรวมไว้ด้วยกัน   

   (๔) การทุบ  บดน้ําแข็ง  ต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะและสะอาดอยู่เสมอ   
รวมทั้งป้องกันมิให้มีเสียงอันเป็นเหตุรําคาญแก่ผู้อื่น   

   (๕) ในกรณีที่มีผ้าเช็ดหน้าให้บริการต้องทําความสะอาดและผ่านความร้อน 
ฆ่าเชื้อโรคหรือกรรมวิธีอื่นใดให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 

   (๖) จัดให้มีน้ําสะอาดไว้ให้เพียงพอ   
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   (๗) ใช้ภาชนะหรือวัตถุที่สะอาด  ปลอดภัย  สําหรับปรุง  ใส่  หรือห่ออาหาร   
หรือน้ําแข็ง  โดยรักษาให้สะอาดอยู่เสมอ   

   (๘) ผู้จําหน่ายอาหาร  ผู้ปรุงอาหาร  และผู้ให้บริการต้องแต่งกายให้สะอาด 
และปฏิบัติตนให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะส่วนบุคคล   

   (๙) ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
พนักงานเจ้าหน้าที่  และคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบัญญัติและคําสั่งองค์การบริหาร 
ส่วนตําบลป่งไฮ 

  ๖.๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องไม่เป็นโรคติดต่อ  และไม่จ้าง 
หรือใช้บุคคลที่ป่วยหรือมีเหตุควรเชื่อว่าเป็นโรคติดต่อ  จําหน่าย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บอาหาร 

ข้อ ๗ ผู้ใดประสงค์จะขอจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร 
หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดจะต้องย่ืนคําขอรับใบอนุญาต
ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  (๓)  อื่น ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลป่งไฮประกาศกําหนด 
ข้อ ๘ ผู้ได้รับการอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 

การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
ให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ  ๙  เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ  ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้อง
หรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด  และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน   
และในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาตก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้อง 
หรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคําขอ 
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เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล 
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคําขอซ่ึงมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กําหนด 
ในข้อบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง  คร้ังละไม่เกินสิบห้าวัน   
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลา 
ตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี 

ข้อ  ๑๐  ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลป่งไฮเท่านั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องย่ืนคําขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ  เม่ือได้ย่ืนคําขอพร้อมกับ 
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ 
และเง่ือนไขที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๗   

ข้อ  ๑๑  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้ 
ท้ายข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตคร้ังแรก  หรือก่อนใบอนุญาต
สิ้นอายุสําหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม 
ภายในเวลาที่กําหนด  ให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละย่ีสิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ  เว้นแต่ 
ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจํานวน 

ข้อ  ๑๒  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ 
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ  ๑๓  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  
ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 



 หน้า   ๗๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก
การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามท่ี 
ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลา 
ที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ ๑๕ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
  (๑)  ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
  (๒)  ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
  (๓)  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้   
หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต 
ตามข้อบัญญัตินี้  และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ 
ของประชาชน  หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ข้อ ๑๖ คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต  หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว  ให้ส่งคําสั่ง
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ  หรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน 
ของผู้รับใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตน้ันได้รับทราบคําสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คําสั่งไปถึง  หรือวันปิดคําสั่ง   
แล้วแต่กรณี 
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ข้อ  ๑๗  ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน 
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ ๑๘ ผู้ใดประสงค์จะขอจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคาร 
หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดจะต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  (๓)  อื่น ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลป่งไฮประกาศกําหนด 
เม่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้งให้ออกใบรับแก่ผู้แจ้งเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประกอบกิจการ

ตามที่แจ้งได้ชั่วคราวในระหว่างเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังมิได้ออกหนังสือรับรองการแจ้งให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตรวจการแจ้งให้ถูกต้องตามแบบท่ีกําหนดในข้อบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง  ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยถูกต้อง 
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้งภายในเจ็ดวันทําการนับแต่วันที่ได้รับแจ้งในใบรับแจ้ง 
หรือหนังสือรับรองการแจ้ง  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะกําหนดเงื่อนไขให้ผู้แจ้งหรือผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้ง 
ปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้ 

ในกรณีที่การแจ้งไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้ผู้แจ้งทราบภายในเจ็ดวัน 
ทําการนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  ถ้าผู้แจ้งไม่ดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันทําการนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้การแจ้งของผู้แจ้งเป็นอันสิ้นผล  แต่ถ้าผู้แจ้ง 
ได้ดําเนินการแก้ไขภายในเวลาที่กําหนดแล้ว  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้ง 
ภายในเจ็ดวันทําการนับแต่วันที่ได้รับการแจ้งซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องตามแบบที่กําหนดในข้อบัญญัตินี้ 
ตามวรรคหน่ึง 

ข้อ  ๑๙  ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย   
ณ  สถานที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ 

ข้อ  ๒๐  ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ได้รับ 
หนังสือรับรองการแจ้งย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย   
ถูกทําลาย  หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 



 หน้า   ๗๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย  ให้ผู้ย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง
นําสําเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหายมาแสดงต่อ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

  (๒)  ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ย่ืนขอรับ 
ใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งนําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ ๒๑ เม่ือผู้แจ้งประสงค์จะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินกิจการให้แก่บุคคลอื่นให้แจ้ง 
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบด้วย 

ข้อ ๒๒ ในกรณีที่ผู้ดําเนินกิจการใดดําเนินกิจการตามที่ระบุไว้ในข้อบัญญัตินี้โดยมิได้แจ้งต่อ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเคยได้รับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เพราะเหตุที่ฝ่าฝืน
ดําเนินกิจการโดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาแล้วคร้ังหนึ่ง  ยังฝ่าฝืนดําเนินกิจการโดยมิได้แจ้งต่อ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต่อไป  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดดําเนินกิจการไว้จนกว่า 
จะได้ดําเนินการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ถ้ายังฝ่าฝืนอีกให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งห้าม 
การดําเนินกิจการนั้นไว้ตามเวลาที่กําหนดซึ่งต้องไม่เกินสองปีก็ได้ 

ข้อ  ๒๓  ผู้แจ้งมีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการแจ้งตามอัตราที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
ในวันที่มาแจ้ง  และภายในระยะเวลาสามสิบวันก่อนวันครบรอบปีของทุกปีตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  
ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละย่ีสิบของจํานวนค่าธรรมเนียม 
ที่ค้างชําระ  เว้นแต่ผู้แจ้งจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 
สองครั้ง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม 
และค่าปรับจนครบจํานวน 

ข้อ  ๒๔  บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร 
ส่วนตําบลป่งไฮ   



 หน้า   ๗๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 

ข้อ  ๒๕  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ  ๒๖  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลป่งไฮเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้   
และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่ง  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สุวรรณา  กุมภิโร 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลป่งไฮ   



 

 
บญัชีอัตราคา่ธรรมเนียม 

ทา้ยข้อบญัญตัิองค์การบรหิารส่วนตําบลปง่ไฮ 
เรื่อง สถานทีจํ่าหนา่ยอาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
ลําดบัที ่ รายการ ค่าธรรมเนียม

บาท 
๑ 
 
 
  
 
 
  
๒ 

หนังสือรับรองการแจ้งให้จัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
ในอาคารหรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร และมิใช่เป็น 
การขายของในตลาด ตามมาตรา ๔๘  
๑.๑ มีพ้ืนที่ไม่เกิน ๑๐ ตารางเมตร 
๑.๒ มีพ้ืนที่เกิน ๑๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร 
๑.๓ มีพ้ืนที่เกิน ๕๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร 
๑.๔ มีพ้ืนที่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 
ใบอนุญาตให้จดัต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร
หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาด 
ตามมาตรา ๓๘ 
๒.๑ มีพ้ืนที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ตารางเมตร 
๒.๒ มีพ้ืนที่เกิน ๓๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 
 

 
 
 

๑๐๐ 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 
 
 

๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

แบบคําขอรบัใบอนญุาต 
จัดตั้งสถานทีจํ่าหนา่ยอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหาร 

 
เขียนที่................................................................ 

วันที่..............เดือน................................ พ.ศ. ..................... 
 

  บุคคลธรรมดา    นิติบุคคล 
 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ................................................ อายุ...............ปี สัญชาติ...........................  

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ ...............................................................ที่อยู่เลขที่..................หมู่ที่...............
ตรอก/ซอย......................ถนน............................แขวง/ตําบล......................................เขต/อําเภอ..................................
จังหวัด.................................หมายเลขโทรศพัท์.................................................. 
 ขอย่ืนคาํขอรับใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ดังน้ี 

 ๑. ช่ือสถานประกอบการ......................................................เพ่ือจําหน่ายอาหาร   สะสมอาหาร (ระบุ
ชนิดหรือประเภทของอาหาร).....................................................................สถานที่ต้ังเลขที่............หมู่ที่................ 
ตรอก/ซอย......................ถนน............................แขวง/ตําบล......................................เขต/อําเภอ................................
จังหวัด..............................หมายเลขโทรศัพท์..........................................จํานวนพ้ืนที่ประกอบการ.............ตารางเมตร 
ผู้ดูแล/ผูแ้ทนผูป้ระกอบการ/ผู้จัดการสถานที่แห่งน้ีคือ............................................................................อายุ..............ปี 
สัญชาติ.....................อยู่เลขที่..................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย..................ถนน................แขวง/ตําบล...................
เขต/อําเภอ..................................จังหวัด.................................หมายเลขโทรศัพท์.................................................. 

 2. พร้อมคําขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว  ดังน้ี 
  สําเนาบัตรประจําตัว  (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ ระบุ...................) 

    สําเนาทะเบียนบ้าน 
  ใบมอบอํานาจ (กรณีผูป้ระกอบการไม่สามารถมาย่ืนคําขอด้วยตนเอง) 

    สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แทน
นิติบุคคล (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล) 

    เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลป่งไฮประกาศกําหนด คือ 
1)....................................................................... 
2)....................................................................... 

คําขอเลขที่.........../................... 



 

แผนทีส่ังเขป แสดงสถานที่ต้ังสถานประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ขอรับรองว่า  ข้อความในคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 

      (ลงช่ือ) .............................................. ผู้ขออนุญาต 
(............................................) 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
(    ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเง่ือนไข ดังน้ี............................................................................... 

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

................................................................................................................................................... 
(    ) เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
(ลงช่ือ).............................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

(.........................................) 
ตําแหน่ง................................................... 

 
 
 
 
 
 
 

คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
(   ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
(   ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
 
 

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

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลป่งไฮ 



 

 
 

 
 
 

ใบอนุญาต 
จัดตั้งสถานทีจ่ําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

 
เล่มที่...........เลขที่............/................. 

(1)  เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้.........................................................................สัญชาติ........................
เลขประจําตัวประชาชน.....................................................อยู่บ้านเลขที่................หมู่ที่.............ตําบล.......................
อําเภอ..........................จังหวัด........................หมายเลขโทรศัพท์......................................... 

ช่ือสถานประกอบกิจการ.........................................................ประเภท...................................................... 
ต้ังอยู่เลขที่...............หมู่ที่............ตําบล.........................อําเภอ..................................จังหวัด..................................... 
หมายเลขโทรศัพท์................................................................... 

เสียค่าธรรมเนียมปีละ............................บาท (.........................................................)  ตามใบเสร็จรับเงิน 
เล่มที่..........................เลขที่........................ลงวันที่............................................................................................ 

(2) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนดในข้อบัญญัติของท้องถิ่น 
(3) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตน้ีเป็นการขัดต่อกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง

โดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 
(4) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังต่อไปน้ีอีกด้วย  คือ 

(4.1)............................................................................................................................. 
(4.1)............................................................................................................................ 

(5) ใบอนุญาตฉบับน้ีออกให้เมื่อวันที่  เดือน   พ.ศ.          
(6) ใบอนุญาตฉบับน้ีสิ้นอายุวันที่  เดือน   พ.ศ.         . 
 
               (ลงช่ือ) 
                                          (.....................................................) 
                                      นายกองค์การบริหารส่วนตําบลป่งไฮ 
                                                   เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 
 

คําเตือน   (๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานท่ีประกอบกิจการ ตลอดเวลาท่ี
ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท 

(2) หากผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

 



 

       (ด้านหลัง) 

รายการต่อใบอนญุาตและเสียคา่ธรรมเนยีม 

 

วัน/เดือน/ป ี

ทีช่ําระคา่ธรรมเนียม 

ใบเสร็จรบัเงนิ (ลงชื่อ) 

เจ้าพนกังานทอ้งถ่ิน เล่มที ่ เลขที ่ วัน/เดือน/ป ี

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 



 

 
 
 

แบบคําขอตอ่อายุใบอนญุาต 
จัดตั้งสถานทีจํ่าหนา่ยอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหาร 

 
เขียนที่................................................................ 

วันที่..............เดือน................................ พ.ศ. ..................... 
 

  บุคคลธรรมดา    นิติบุคคล 
 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ................................................ อายุ...............ปี สัญชาติ...........................  

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ ...............................................................ที่อยู่เลขที่..................หมู่ที่...............
ตรอก/ซอย......................ถนน............................แขวง/ตําบล......................................เขต/อําเภอ..................................
จังหวัด.................................หมายเลขโทรศพัท์.................................................. 
 ผู้ย่ืนคําขอต่ออายุใบอนญุาตจดัต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหารต่อเจ้าพนักงานท้องถิน่ 
ดังน้ี 
 ๑. ช่ือสถานประกอบการ......................................................เพ่ือจําหน่ายอาหาร   สะสมอาหาร (ระบุ
ชนิดหรือประเภทของอาหาร).....................................................................สถานที่ต้ังเลขที่............หมู่ที่................ 
ตรอก/ซอย......................ถนน............................แขวง/ตําบล......................................เขต/อําเภอ................................
จังหวัด..............................หมายเลขโทรศัพท์..........................................จํานวนพ้ืนที่ประกอบการ.............ตารางเมตร  

 2. พร้อมคําขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว  ดังน้ี 
  ใบอนุญาตเดิม 

    เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลป่งไฮประกาศกําหนด คือ 
1)....................................................................... 
2)....................................................................... 

 

 ขอรับรองว่า  ข้อความในคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
       (ลงช่ือ) .............................................. ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 
                (............................................) 
 
ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
   (   ) เห็นสมควรอนุญาต 
   (   ) เห็นควร ไม่อนุญาต เพราะ ................................... 
.......................................................................................... 
(ลงช่ือ) ........................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
        (.........................................) 
ตําแหน่ง .........................................วันที่....../......../........ 

คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
   (   ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
   (   ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
 
             (ลงช่ือ) ........................................ 
                     (.........................................) 

ตําแหน่ง ......................................... 
วันที่....../......../........ 

 

คําขอเลขที่.........../................... 



 

 
 
 

แบบคําขอรบัใบแทนใบอนุญาต 
จัดตั้งสถานทีจํ่าหนา่ยอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหาร 

 

เขียนที่................................................................ 
วันที่..............เดือน................................ พ.ศ. ..................... 

 
  บุคคลธรรมดา    นิติบุคคล 

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ................................................ อายุ...............ปี สัญชาติ............................  
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ ...............................................................ที่อยู่เลขที่..................หมู่ที่...............
ตรอก/ซอย......................ถนน............................แขวง/ตําบล......................................เขต/อําเภอ..................................
จังหวัด.................................หมายเลขโทรศพัท์.................................................. 
 ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหาร เล่มที่..........เลขที่......./.............. 
โดยใช้ช่ือสถานประกอบการ.............................................................................. สถานที่ต้ังเลขที่............หมู่ที่................ 
ตรอก/ซอย......................ถนน............................แขวง/ตําบล......................................เขต/อําเภอ................................
จังหวัด..............................หมายเลขโทรศัพท์.......................................... 
 ขอย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
เน่ืองจากใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารของข้าพเจ้าดังกล่าวข้างต้น 

  สูญหาย 
  ถูกทําลาย 

    ชํารุดในสาระสําคัญ 
พร้อมคําขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว  ดังน้ี 

  ใบอนุญาตเดิม (กรณีชํารุดในสาระสําคัญ) 
  สําเนาบัตรประจําตัว(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ ระบุ...................) 

    สําเนาทะเบียนบ้าน 
  ใบมอบอํานาจ (กรณีผูป้ระกอบการไม่สามารถมาย่ืนคําขอด้วยตนเอง) 

    สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แทน
นิติบุคคล (กรณีผู้ย่ืนคําขอเป็นนิติบุคคล) 

 
 ขอรับรองว่า  ข้อความในคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
       (ลงช่ือ) .............................................. ผู้ขออนุญาต 
                (............................................) 
 

คําขอเลขที่.........../................... 



 

 
 

 
 
 
 

ใบแทนใบอนุญาต 
จัดตั้งสถานทีจ่ําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

 
เล่มที่...........เลขที่............/................. 

(1)  เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้......................................................................สัญชาติ...........................
เลขประจําตัวประชาชน.....................................................อยู่บ้านเลขที่................หมู่ที่.............ตําบล.......................
อําเภอ..........................จังหวัด........................หมายเลขโทรศัพท์......................................... 

ช่ือสถานประกอบกิจการ.........................................................ประเภท...................................................... 
ต้ังอยู่เลขที่...............หมู่ที่............ตําบล.........................อําเภอ..................................จังหวัด..................................... 
หมายเลขโทรศัพท์................................................................... 

เสียค่าธรรมเนียมปีละ............................บาท (.........................................................)  ตามใบเสร็จรับเงิน 
เล่มที่..........................เลขที่........................ลงวันที่............................................................................................ 

(2) ผู้รับใบแทนใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนดในข้อบัญญัติของท้องถิ่น 
(3) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตน้ีเป็นการขัดต่อกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง

โดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 
(4) ผู้รับใบแทนใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังต่อไปน้ีอีกด้วย  คือ 

(4.1)............................................................................................................................. 
(4.๒)............................................................................................................................ 

(5) ใบแทนใบอนุญาตฉบับน้ีออกให้เมื่อวันที่  เดือน   พ.ศ.          
(6) ใบแทนใบอนุญาตฉบับน้ีสิ้นอายุวันที่  เดือน   พ.ศ.         . 
 
               (ลงช่ือ) 
                                          (.....................................................) 
                                      นายกองค์การบริหารส่วนตําบลป่งไฮ 
                                                   เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 
 
 

คําเตือน   (๑) ผู้ได้รับใบแทนใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานท่ีประกอบกิจการ ตลอดเวลา 
ท่ีประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท 

(2) หากผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

 



 

 
 
 
 

แบบคําขอหนังสือรับรองการแจ้ง 
จัดตั้งสถานทีจํ่าหนา่ยอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหาร 

 
เขียนที่................................................................ 

วันที่..............เดือน................................ พ.ศ. ..................... 
 

  บุคคลธรรมดา    นิติบุคคล 
 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ................................................ อายุ...............ปี สัญชาติ...........................  

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ ...............................................................ที่อยู่เลขที่..................หมู่ที่...............
ตรอก/ซอย......................ถนน............................แขวง/ตําบล......................................เขต/อําเภอ..................................
จังหวัด.................................หมายเลขโทรศพัท์.................................................. 
 ผู้ย่ืนคําขอรับหนังสือรับรองการแจ้งจัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังน้ี 

 ๑. ช่ือสถานประกอบการ...........................................................เพ่ือจําหน่ายอาหาร   สะสมอาหาร (ระบุ
ชนิดหรือประเภทของอาหาร).....................................................................สถานที่ต้ังเลขที่............หมู่ที่................ 
ตรอก/ซอย......................ถนน............................แขวง/ตําบล......................................เขต/อําเภอ................................
จังหวัด..............................หมายเลขโทรศัพท์..........................................จํานวนพ้ืนที่ประกอบการ.............ตารางเมตร 
ผู้ดูแล/ผูแ้ทนผูป้ระกอบการ/ผู้จัดการสถานที่แห่งน้ีคือ............................................................................อายุ..............ปี 
สัญชาติ.....................อยู่เลขที่..................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย..................ถนน................แขวง/ตําบล...................
เขต/อําเภอ..................................จังหวัด.................................หมายเลขโทรศัพท์.................................................. 

 2. พร้อมคําขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว  ดังน้ี 
  สําเนาบัตรประจําตัว(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ ระบุ...................) 

    สําเนาทะเบียนบ้าน 
  ใบมอบอํานาจ (กรณีผูป้ระกอบการไม่สามารถมาย่ืนคําขอด้วยตนเอง) 

    สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แทน
นิติบุคคล (กรณีผู้ย่ืนคําขอเป็นนิติบุคคล) 

    เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลป่งไฮประกาศกําหนด คือ 
1)....................................................................... 
2)....................................................................... 

คําขอเลขที่.........../................... 



 

แผนทีส่ังเขป แสดงสถานที่ต้ังสถานประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ขอรับรองว่า  ข้อความในคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 

      (ลงช่ือ) .............................................. ผู้ขออนุญาต 
(............................................) 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
(    ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเง่ือนไข ดังน้ี............................................................................... 

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

................................................................................................................................................... 
(    ) เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
(ลงช่ือ).............................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

(.........................................) 
ตําแหน่ง................................................... 

 
 
 
 
 
 
 

คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
(   ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
(   ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
 
 

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

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลป่งไฮ 



 

 
 
 
 

หนังสือรับรองการแจ้ง 
จัดตั้งสถานทีจ่ําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

 
เล่มที่...........เลขที่............/................. 

(2)  เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้.........................................................................สัญชาติ........................
เลขประจําตัวประชาชน.....................................................อยู่บ้านเลขที่................หมู่ที่.............ตําบล.......................
อําเภอ..........................จังหวัด........................หมายเลขโทรศัพท์......................................... 

ช่ือสถานประกอบกิจการ.........................................................ประเภท...................................................... 
ต้ังอยู่เลขที่...............หมู่ที่............ตําบล.........................อําเภอ..................................จังหวัด..................................... 
หมายเลขโทรศัพท์................................................................... 

เสียค่าธรรมเนียมปีละ............................บาท (.........................................................)  ตามใบเสร็จรับเงิน 
เล่มที่..........................เลขที่........................ลงวันที่............................................................................................ 

(2) ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนดในข้อบัญญัติ 
ของท้องถิ่น 

(๓) ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังต่อไปน้ีอีกด้วย  คือ 
(๓.1)............................................................................................................................. 
(๓.๒)............................................................................................................................ 

(๔) หนังสือรับรองการแจ้งฉบับน้ีออกให้เมื่อวันที่  เดือน   พ.ศ.          
 
               (ลงช่ือ) 
                                          (.....................................................) 
                                      นายกองค์การบริหารส่วนตําบลป่งไฮ 
                                                   เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 
 
 

คําเตือน   (1) ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานท่ีประกอบกิจการ 
       ตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท 

   (๒) ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมต่อราชการส่วนท้องถ่ินทุกปีตามกําหนดเวลา หากฝ่าฝืนจะต้องเสีย 
       ค่าปรับเพ่ิมอีกร้อยละย่ีสิบของค่าธรรมเนียมท่ีค้างชําระ 

 



 

(ด้านหลัง) 

รายการเสียคา่ธรรมเนียมหนังสือรบัรองการแจ้ง 

 

วัน/เดือน/ป ี

ทีช่ําระคา่ธรรมเนียม 

ใบเสร็จรบัเงนิ (ลงชื่อ) 

เจ้าพนกังานทอ้งถ่ิน เล่มที ่ เลขที ่ วัน/เดือน/ป ี

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 



 

 
 
 

แบบคําขอชาํระค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้ง 
จัดตั้งสถานทีจํ่าหนา่ยอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหาร 

 

เขียนที่................................................................ 
วันที่..............เดือน................................ พ.ศ. ..................... 

 
  บุคคลธรรมดา    นิติบุคคล 

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ................................................ อายุ...............ปี สัญชาติ............................  
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ ...............................................................ที่อยู่เลขที่..................หมู่ที่...............
ตรอก/ซอย......................ถนน............................แขวง/ตําบล......................................เขต/อําเภอ..................................
จังหวัด.................................หมายเลขโทรศพัท์.................................................. 
 ขอย่ืนชําระค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้งจัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
เล่มที่......................เลขที่......./............... โดยช่ือสถานประกอบการว่า ........................................................................
สถานที่ต้ังเลขที่............หมู่ที่................ ตรอก/ซอย......................ถนน......................แขวง/ตําบล...............................
เขต/อําเภอ................................จังหวัด..............................หมายเลขโทรศัพท์..........................................จํานวนพ้ืนที่
ประกอบการ.............ตารางเมตร  
 

 
 ขอรับรองว่า  ข้อความในคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
       (ลงช่ือ) .............................................. ผู้ขออนุญาต 
                (............................................) 
 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
   (   ) เห็นสมควรอนุญาต 
   (   ) เห็นควร ไม่อนุญาต เพราะ ................................... 
.......................................................................................... 
(ลงช่ือ) ........................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
        (.........................................) 
ตําแหน่ง .........................................วันที่....../......../........ 

คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
   (   ) อนุญาต ให้ประกอบกิจการได้ 
   (   ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
 
             (ลงช่ือ) ........................................ 
                     (.........................................) 

ตําแหน่ง ......................................... 
วันที่....../......../........ 

คําขอเลขที่.........../................... 



 

 
 
 
 

แบบคําขอรบัใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง 
จัดตั้งสถานทีจํ่าหนา่ยอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหาร 

 
เขียนที่................................................................ 

วันที่..............เดือน................................ พ.ศ. ..................... 
 

  บุคคลธรรมดา    นิติบุคคล 
 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ................................................ อายุ...............ปี สัญชาติ............................  

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ ...............................................................ที่อยู่เลขที่..................หมู่ที่...............
ตรอก/ซอย......................ถนน............................แขวง/ตําบล......................................เขต/อําเภอ..................................
จังหวัด.................................หมายเลขโทรศพัท์.................................................. 
 ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งจัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร เล่มที่......................
เลขที่......./..............โดยใช้ช่ือสถานประกอบการ...................................................................... สถานที่ต้ังเลขที่............
หมู่ที่................ ตรอก/ซอย.................ถนน.....................แขวง/ตําบล..........................เขต/อําเภอ................................
จังหวัด..............................หมายเลขโทรศัพท์.......................................... 
 ขอย่ืนคําขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งจัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เน่ืองจากหนังสือรับรองการแจ้งจัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารของ
ข้าพเจ้าดังกล่าวข้างต้น 

  สูญหาย 
  ถูกทําลาย 

    ชํารุดในสาระสําคัญ 
พร้อมคําขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว  ดังน้ี 

  หนังสือรบัรองการแจ้ง (กรณีชํารุดในสาระสําคัญ) 
  สําเนาบัตรประจําตัว(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ ระบุ...................) 

    สําเนาทะเบียนบ้าน 
  ใบมอบอํานาจ (กรณีผูป้ระกอบการไมส่ามารถมาย่ืนคําขอด้วยตนเอง) 

    สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แทน
นิติบุคคล (กรณีผู้ย่ืนคําขอเป็นนิติบุคคล) 

 
 ขอรับรองว่า  ข้อความในคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
       (ลงช่ือ) .............................................. ผู้ขออนุญาต 
                (............................................) 

คําขอเลขที่.........../................... 



 

 
 
 
 
 

ใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง 
จัดตั้งสถานทีจ่ําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

 
เล่มที่...........เลขที่............/................. 

 (๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้......................................................................สัญชาติ...........................
เลขประจําตัวประชาชน.....................................................อยู่บ้านเลขที่................หมู่ที่.............ตําบล.......................
อําเภอ..........................จังหวัด........................หมายเลขโทรศัพท์......................................... 

ช่ือสถานประกอบกิจการ.........................................................ประเภท...................................................... 
ต้ังอยู่เลขที่...............หมู่ที่............ตําบล.........................อําเภอ..................................จังหวัด..................................... 
หมายเลขโทรศัพท์................................................................... 

เสียค่าธรรมเนียมปีละ............................บาท (.........................................................)  ตามใบเสร็จรับเงิน 
เล่มที่..........................เลขที่........................ลงวันที่............................................................................................ 

(2) ผู้รับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนดในข้อบัญญัติ
ของท้องถิ่น 

(๓) ผู้รับใบแทนใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังต่อไปน้ีอีกด้วย  คือ 
(๓.1)............................................................................................................................. 
(๓.๒)............................................................................................................................ 

(๔) ใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งฉบับน้ีออกให้เมื่อวันที่.............เดือน........................พ.ศ. ..................        
 
               (ลงช่ือ) 
                                          (.....................................................) 
                                      นายกองค์การบริหารส่วนตําบลป่งไฮ 
                                                   เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 
 
 
 

คําเตือน   (1) ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานท่ีประกอบกิจการ 
       ตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท 

   (๒) ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมต่อราชการส่วนท้องถ่ินทุกปีตามกําหนดเวลา หากฝ่าฝืนจะต้อง 
       เสียค่าปรับเพ่ิมอีกร้อยละย่ีสิบของค่าธรรมเนียมท่ีค้างชําระ 

 



 

 
 
 
 

แบบคําขอเลิกการดําเนนิกิจการ 
สถานทีจํ่าหนา่ยอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหาร 

 
เขียนที่................................................................ 

วันที่..............เดือน................................ พ.ศ. ..................... 
 

  บุคคลธรรมดา    นิติบุคคล 
 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ................................................ อายุ...............ปี สัญชาติ............................  

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ ...............................................................ที่อยู่เลขที่..................หมู่ที่...............
ตรอก/ซอย......................ถนน............................แขวง/ตําบล......................................เขต/อําเภอ..................................
จังหวัด.................................หมายเลขโทรศพัท์.................................................. 
 ผู้ได้รับ    ใบอนุญาต    หนังสือรับรองการแจ้งจัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
เล่มที่......................เลขที่......./..............โดยใช้ช่ือสถานประกอบการ........................................................................... 
สถานที่ต้ังเลขที่............หมู่ที่................ ตรอก/ซอย.................ถนน.....................แขวง/ตําบล.....................................
เขต/อําเภอ................................จังหวัด..............................หมายเลขโทรศัพท์.......................................... 
 ขอแจ้งยกเลิกการดําเนินกิจการ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ต้ังแต่วันที่........เดือน.................. พ.ศ. ........... 
พร้อมคําขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว  ดังน้ี 

  ใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง  
  สําเนาบัตรประจําตัว  (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ ระบุ...................) 

    สําเนาทะเบียนบ้าน 
  ใบมอบอํานาจ (กรณีผูป้ระกอบการไม่สามารถมาย่ืนคําขอด้วยตนเอง) 

    สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แทน
นิติบุคคล (กรณีผู้ย่ืนคําขอเป็นนิติบุคคล) 

 
 ขอรับรองว่า  ข้อความในคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
       (ลงช่ือ) .............................................. ผู้ขออนุญาต 
                (............................................) 

คําขอเลขที่.........../................... 



 

 
 
 
 

แบบคําขอโอนการดําเนนิกิจการ 
สถานทีจํ่าหนา่ยอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหาร 

 
เขียนที่................................................................ 

วันที่..............เดือน................................ พ.ศ. ..................... 
 

  บุคคลธรรมดา    นิติบุคคล 
 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ................................................ อายุ...............ปี สัญชาติ............................  

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ ...............................................................ที่อยู่เลขที่..................หมู่ที่...............
ตรอก/ซอย......................ถนน............................แขวง/ตําบล......................................เขต/อําเภอ..................................
จังหวัด.................................หมายเลขโทรศพัท์.................................................. 
 ผู้ได้รับ    ใบอนุญาต    หนังสือรับรองการแจ้งจัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
เล่มที่......................เลขที่......./..............โดยใช้ช่ือสถานประกอบการ........................................................................... 
สถานที่ต้ังเลขที่............หมู่ที่................ ตรอก/ซอย.................ถนน.....................แขวง/ตําบล.....................................
เขต/อําเภอ................................จังหวัด..............................หมายเลขโทรศัพท์.......................................... 

 ขอย่ืนคําขอโอนการดําเนินกิจการให้แก่ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) .................................................... 
อายุ...........ปี สัญชาติ........................ หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ ..............................................................
ที่อยู่เลขที่..................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย......................ถนน............................แขวง/ตําบล...............................
เขต/อําเภอ..................................จังหวัด.................................หมายเลขโทรศัพท์................................................. 
พร้อมคําขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว  ดังน้ี 

  ใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง  
  สําเนาบัตรประจําตัว  (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืนๆ ระบุ..........................) 

ผู้โอนและผู้รับโอน 
    สําเนาทะเบียนบ้านผู้โอนและผู้รับโอน 

  ใบมอบอํานาจ (กรณีผูป้ระกอบการไม่สามารถมาย่ืนคําขอด้วยตนเอง) 
    สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แทน
นิติบุคคล (กรณีผู้โอนหรือผู้รบัโอนเป็นนิติบุคคล) 
 

 ขอรับรองว่า  ข้อความในคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
          (ลงช่ือ) .............................................. ผู้โอน 
                           (............................................) 
 
        (ลงช่ือ) .............................................. ผู้รับโอน 
                            (............................................) 

คําขอเลขที่.........../................... 



 

 
 
 
 

คําขอแก้ไขรายการใบอนญุาตหรือหนงัสือรับรองการแจ้ง 
จัดตั้งสถานทีจํ่าหนา่ยอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหาร 

 
เขียนที่................................................................ 

วันที่..............เดือน................................ พ.ศ. ..................... 
 

  บุคคลธรรมดา    นิติบุคคล 
 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ................................................ อายุ...............ปี สัญชาติ............................  

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ ...............................................................ที่อยู่เลขที่..................หมู่ที่...............
ตรอก/ซอย......................ถนน............................แขวง/ตําบล......................................เขต/อําเภอ..................................
จังหวัด.................................หมายเลขโทรศพัท์.................................................. 
 ขอย่ืนคาํขอแก้ไขรายการ  ใบอนุญาต  หนังสือรับรองการแจ้ง  จัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหาร 
หรือสถานที่สะสมอาหาร เล่มที่......................เลขที่......./..............โดยใช้ช่ือสถานประกอบการ......................................  
สถานที่ต้ังเลขที่............หมู่ที่................ ตรอก/ซอย.......................ถนน............................แขวง/ตําบล........................... 
เขต/อําเภอ................จังหวัด.....................หมายเลขโทรศพัท์.................... ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น มีรายระเอียด  ดังน้ี 

 ...................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
พร้อมคําขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว  ดังน้ี 

  ใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง  
  สําเนาบัตรประจําตัว  (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ ระบุ...................)  

    สําเนาทะเบียนบ้าน 
  ใบมอบอํานาจ (กรณีผูป้ระกอบการไม่สามารถมาย่ืนคําขอด้วยตนเอง) 

    สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แทน
นิติบุคคล (กรณีผู้ย่ืนคําขอเป็นนิติบุคคล) 
 

 ขอรับรองว่า  ข้อความในคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
          (ลงช่ือ) .............................................. ผู้ขออนุญาต 
                           (............................................) 

คําขอเลขที่.........../................... 


