
 หนา   ๙๑ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ  ๖๕  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มนีาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาขา 
เรื่อง   สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาขา  วาดวยสถานที่จําหนายอาหาร

และสถานท่ีสะสมอาหาร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๕๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหาร 

สวนตําบลนาขาโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลนาขาและนายอําเภอทาบอ   

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาขา  เรื่อง  สถานที่จําหนายอาหาร

และสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙”   

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินีใ้หใชบังคบัในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาขาตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป   

ขอ  ๓  บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลว 

ในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔  ในขอบัญญัตินี้ 

  “สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่

หรือทางสาธารณะ  ที่จัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถ

บริโภคไดทันที  ท้ังนี้  ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค  ณ  ที่นั้น   

หรือนําไปบริโภคที่อื่นก็ตาม 

  “สถานท่ีสะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานท่ีหรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่ 

หรือทางสาธารณะ  ที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด 

ซึ่งผูซื้อตองนําไปทํา  ประกอบหรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง 



 หนา   ๙๒ 
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  “อาหารสด”  หมายความวา  อาหารประเภทสัตว  เนื้อสัตว  ผัก  ผลไม  และของอื่น ๆ  

ที่มีสภาพเปนของสด 

  “อาหารประเภทปรุงสําเร็จ”  หมายความวา  อาหารที่ไดผานการทํา  ประกอบหรือปรุง

สําเร็จพรอมที่จะรับประทานได  รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดตาง ๆ   

  “อาหารแหง”  หมายความวา  อาหารที่ผานกระบวนการทําใหแหงโดยการอบ  รมควัน  

ตากแหง  หรือวิธีการอื่นใด  เพ่ือลดปริมาณความชื้นท่ีมีอยูในอาหารลงและเก็บรักษาไวไดนานขึ้น 

  “เครื่องปรุงรส”  หมายความวา  ส่ิงที่ใชในกระบวนการปรุงอาหารใหมีรูปแบบ  รสชาติ  

กล่ินรส  ชวนรับประทาน  เชน  เกลือ  น้ําปลา  น้ําสมสายชู  ซอส  ผงชูรส  รวมทั้งเครื่องเทศ  สมุนไพร  

มัสตารด  เปนตน 

  “วัตถุเจือปนอาหาร”  หมายความวา  วัตถุที่ตามปกติมิไดใชเปนอาหารหรือเปน

สวนประกอบท่ีสําคัญของอาหาร  ไมวาวัตถุนั้นจะมีคุณคาทางอาหารหรือไมก็ตาม  แตใชเจือปนในอาหาร

เพ่ือประโยชนทางเทคโนโลยีการผลิต  การแตงสีอาหาร  การปรุงแตงกล่ินรสอาหาร  การบรรจุ  การเก็บรักษา  

หรือการขนสง  ซึ่งมีผลตอคุณภาพหรือมาตรฐานหรือลักษณะของอาหาร  ทั้งนี้  ใหหมายความรวมถึงวัตถุ 

ที่มิไดเจือปนในอาหาร  แตมีภาชนะบรรจุไวเฉพาะแลวใสรวมอยูกับอาหารเพ่ือประโยชนดังกลาว 

ขางตนดวย  เชน  วัตถุกันชื้น  วัตถุดูดออกซิเจน  เปนตน 

ความในวรรคหนึ่ง  ไมรวมถึงสารอาหารที่เติมเพ่ือเพ่ิมหรือปรับใหคงคุณคาทางโภชนาการ 

ของอาหาร  เชน  โปรตีน  ไขมัน  คารโบไฮเดรต  วิตามิน  เกลือแร   

  “ผูสัมผัสอาหาร”  หมายความวา  บุคคลที่เกี่ยวของกับอาหารตั้งแตกระบวนการเตรียม  

ปรุง  ประกอบ  จําหนายและเสิรฟอาหาร  รวมถึงการลางและเก็บภาชนะอุปกรณ 

  “ผูประกอบกิจการ”  หมายความวา  บุคคลหรือนิติบุคคลที่ไดรับใบอนุญาตหรือหนังสือ

รับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและใหหมายความรวมถึงผูที่ไดรับมอบหมายใหควบคุม  กํากับ  

ดูแล  การดําเนินการของสถานที่จําหนายอาหารนั้น   

  “ราชการสวนทองถิ่น”  หมายความวา  องคการบริหารสวนตําบลนาขา 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลนาขา 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
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ขอ  ๕  ผูดําเนินกิจการสถานที่จําหนายอาหารตองดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไขที่กําหนดตามขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๖  สถานที่และบริเวณที่ใชทํา  ประกอบหรือปรุงอาหาร  ที่ใชจําหนายอาหาร  และท่ีจัดไว

สําหรับบริโภคอาหารตองมีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  พ้ืนบริเวณที่ใชทํา  ประกอบ  ปรุงอาหารตองทําดวยวสัดุแข็งแรง  สะอาด  ไมชํารุด  

และทําความสะอาดงาย 

  (๒)  กรณีที่มีผนัง  หรือเพดานตองทําดวยวัสดุแข็งแรง  สะอาด  ไมชํารุด 

  (๓)  มีการระบายอากาศเพียงพอ  และในกรณีท่ีสถานที่จําหนายอาหารเขาขายสถานที่

สาธารณะตามกฎหมายวาดวยการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย 

การคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ 

  (๔)  มีความเขมของแสงสวางเพียงพอตามความเหมาะสมในแตละบริเวณ   

  (๕)  มีที่ลางมือและอุปกรณสําหรับลางมือที่ถูกสุขลักษณะ 

  (๖)  โตะท่ีใชเตรียม  ปรุงอาหาร  หรือที่ จําหนายอาหาร  สูงจากพ้ืนอยางนอย   

๖๐  เซนติเมตร  และทําดวยวัสดุที่ทําความสะอาดงาย  มีสภาพดี 

  (๗)  โตะเกาอี้ที่จัดไวสําหรับบริโภคอาหารทําดวยวัสดุแข็งแรง  สะอาด  ไมชํารุด 

  (๘)  น้ําใชเปนน้ําประปา  ยกเวนกรณีที่ไมมีน้ําประปาใหใชน้ําที่มีคุณภาพเทียบเทา

น้ําประปาหรือเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๙)  ภาชนะบรรจุน้ําใชตองสะอาด  ปลอดภัย  และสภาพดี 

ขอ  ๗  สถานที่จําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับมูลฝอย  โดยมีถังรองรับมูลฝอยที่มี

สภาพดี  ไมรั่วซึม  ไมดูดซับน้ํา  มีฝาปดมิดชิด  แยกเศษอาหารจากมูลฝอยประเภทอื่น  และตองดูแล

รักษาความสะอาดถังรองรับมูลฝอยและบริเวณโดยรอบตัวถังรองรับมูลฝอยอยางสม่ําเสมอ  ทั้งนี้   

การจัดการเกี่ยวกับมูลฝอยและถังรองรับมูลฝอยใหเปนไปตามขอบัญญัติขององคการบริหารสวนตําบลนาขา 

วาดวยการจัดการมูลฝอย 

ขอ  ๘  สถานที่จําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับสวม  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ตองจัดใหมีหรือจัดหาหองสวมที่มีสภาพดี  พรอมใช  ไวบริการ  และมีจํานวนเพียงพอ   

  (๒)  หองสวมตองสะอาด  มีการระบายอากาศที่ดี  มีแสงสวางเพียงพอ   

  (๓)  มีอางลางมือที่ถูกสุขลักษณะและมีอุปกรณสําหรับลางมือจํานวนเพียงพอ   
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   (๔)  หองสวมตองแยกเปนสัดสวน  โดยประตูไมเปดโดยตรงสูบริเวณที่เตรียม  ทํา  

ประกอบ  ปรุงอาหาร  ที่เก็บ  ที่จําหนายและที่บริโภคอาหาร  ท่ีลางและที่เก็บภาชนะอุปกรณ  เวนแต 

จะมีการจัดการหองสวมใหสะอาดอยูเสมอ  และมีฉากปดกั้นท่ีเหมาะสม  ทั้งนี้  ประตูหองสวมตองปด

ตลอดเวลา 

ขอ    ๙  จัดใหมีมาตรการ  อุปกรณ  หรือเครื่องมือสําหรับปองกันอคัคีภัยจากการใชเชื้อเพลิงใน

การทํา  ประกอบ  ปรุงอาหาร 

ขอ  ๑๐  สถานที่จําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารสดตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  อาหารสดท่ีนํามาประกอบ  และปรุงอาหารตองเปนอาหารสดท่ีมีคุณภาพดี  

สะอาด  และปลอดภัยตอผูบริโภค 

   (๒)  อาหารสดตองเก็บรักษาในอุณหภูมทิี่เหมาะสม  และเก็บเปนสัดสวน  มีการปกปด  

ไมวางบนพ้ืนหรือบริเวณที่อาจทําใหอาหารปนเปอนได   

ขอ  ๑๑  สถานที่จําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารแหง  อาหารในภาชนะบรรจุที่

ปดสนิท  เครื่องปรุงรส  และวัตถุเจือปนอาหาร  ตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้   

   (๑)  อาหารแหงตองสะอาด  ปลอดภัย  ไมมีการปนเปอนและมีการเก็บอยางเหมาะสม 

   (๒)  อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท  เครื่องปรุงรส  วัตถุเจือปนอาหาร  และส่ิงอื่น 

ที่นํามาใชในกระบวนการประกอบหรือปรุงอาหารตองปลอดภัย  ไดมาตรฐานตามกฎหมายวาดวยอาหาร 

ขอ  ๑๒ สถานที่ จําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารประเภทปรุง สําเร็จ 

ตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  อาหารประเภทปรุงสําเร็จตองเก็บในภาชนะท่ีสะอาด  ปลอดภัย  และมีการปองกัน 

การปนเปอน  วางสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร 

   (๒)  มีการควบคุมคุณภาพอาหารประเภทปรุงสําเร็จใหสะอาด  ปลอดภัยสําหรับการบริโภค

ตามชนิดของอาหาร   

ขอ  ๑๓  น้ําดื่มและเครื่องดื่มท่ีใชในสถานที่จําหนายอาหารตองมีคุณภาพและมาตรฐาน 

ตามกฎหมายวาดวยอาหาร  บรรจุในภาชนะท่ีสะอาด  มีการปกปด  และปองกันการปนเปอน  วางสูงจาก

พ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร  ในกรณีที่เปนน้ําดื่มหรือเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทตองวางสูง 

จากพ้ืนอยางนอย  ๑๕  เซนติเมตร  และตองทําความสะอาดพ้ืนผิวภายนอกของภาชนะบรรจุใหสะอาด

กอนนํามาใหบริการ 
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ขอ  ๑๔  สถานที่จําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับน้ําแข็งตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  ใชน้ําแข็งที่สะอาด  มีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายวาดวยอาหาร 

   (๒)  เก็บในภาชนะท่ีสะอาด  สภาพดี   มีฝาปด  วางสูงจากพ้ืนอยางนอย   

๑๕  เซนติเมตร  ปากขอบภาชนะสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร  ไมวางในบริเวณท่ีอาจกอใหเกิด

การปนเปอนและตองไมระบายน้ําจากถังน้ําแข็งลงสูพ้ืนบริเวณที่วางภาชนะ 

   (๓)  ใชอุปกรณที่สะอาด  มีดาม  สําหรับคีบหรือตักน้ําแข็งโดยเฉพาะ 

   (๔)  ตองไมนําอาหาร  หรือส่ิงของอยางอื่นไปแชรวมกับน้ําแข็งสําหรับบริโภค 

ขอ  ๑๕  สถานที่จําหนายอาหารซึ่งมีท่ีจัดไวสําหรับบริโภคอาหารตองจัดใหมีชอนกลางสําหรับ

อาหารท่ีรับประทานรวมกัน   

ขอ  ๑๖  สถานที่จําหนายอาหารตองจัดเก็บสารเคมี  สารทําความสะอาด  วัตถุมีพิษ  หรือวัตถุ 

ที่อาจเปนอันตรายตออาหารและการนําอาหารมาบริโภค  แยกบริเวณเปนสัดสวนตางหากไมปะปน 

กับอาหารตองติดฉลากและปายใหเห็นชัดเจนพรอมทั้งมีคําเตือนและคําแนะนําเมื่อเกิดอุบัติภัย 

จากสารดังกลาว  กรณีที่มีการเปล่ียนถายสารเคมีจากภาชนะบรรจุเดิม   

หามนําภาชนะบรรจุสารเคมี  สารทําความสะอาด  วัตถุมีพิษ  หรือวัตถุท่ีอาจเปนอันตราย 

ตออาหารและการนําอาหารมาบริโภคมาใชบรรจุอาหาร  และหามนําภาชนะบรรจุอาหารมาใชบรรจุ

สารเคมี  สารทําความสะอาด  วัตถุมีพิษ  หรือวัตถุที่อาจเปนอันตรายตออาหารและการนําอาหารมา

บริโภคโดยเด็ดขาด 

ขอ  ๑๗  สถานที่จําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับภาชนะบรรจุอาหาร  อุปกรณ   

และเครื่องใช  ตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  ภาชนะบรรจุอาหาร  อุปกรณและเครื่องใชตาง  ๆ  ตองสะอาดและทําจากวัสดุ 

ที่ปลอดภัย  เหมาะสมกับอาหารแตละประเภท  มีสภาพดี  ไมชํารุดและมีการปองกันการปนเปอนที่

เหมาะสม   

   (๒)  มีการจัดเก็บภาชนะบรรจุอาหาร  อุปกรณ  และเครื่องใชไวในท่ีสะอาด  โดยวาง

สูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร  และมีการปกปดหรือปองกันการปนเปอนที่เหมาะสม 

   (๓)  ตูเย็น  ตูแช  หรืออุปกรณเก็บรักษาคุณภาพอาหารดวยความเย็นอื่น ๆ  ตองสะอาด   

มีสภาพดี  ไมชํารุด  มีประสิทธิภาพเหมาะสมในการเก็บรักษาคุณภาพอาหาร   



 หนา   ๙๖ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ  ๖๕  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มนีาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

   (๔)  ตูอบ  เตาอบ  เตาไมโครเวฟ  อุปกรณประกอบหรือปรุงอาหารดวยความรอนอื่น ๆ  

หรืออุปกรณเตรียมอาหารตองสะอาด  มีประสิทธิภาพ  ปลอดภัย  สภาพดี  ไมชํารุด 

ขอ  ๑๘  สถานท่ีจําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับการทําความสะอาดภาชนะบรรจุ

อาหาร  อุปกรณ  และเครื่องใชตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  ภาชนะ  อุปกรณ  และเครื่องใชที่รอการทําความสะอาดตองเก็บในท่ีที่สามารถ

ปองกันสัตวและแมลงนําโรคได 

   (๒)  ทําความสะอาดภาชนะ  อุปกรณ  และเครื่องใชใหสะอาดดวยวิธีการตามหลัก

สุขาภิบาลอาหารและใชสารทําความสะอาดที่เหมาะสม  โดยปฏิบัติตามคําแนะนําการใชสารทํา 

ความสะอาดนั้น ๆ  จากผูผลิต   

ขอ  ๑๙  ผูประกอบกิจการและผูสัมผัสอาหารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑดานสุขลักษณะ

ดังตอไปนี้ 

   (๑)  ตองมีสุขภาพรางกายแข็งแรง  ไมเปนโรคติดตอ  ไมเปนโรคที่สังคมรังเกียจ  

หรือไมเปนพาหะนําโรคติดตอ  ไดแก  อหิวาตกโรค  ไขรากสาดนอย  บิด  ไขสุกใส  หัด  คางทูม  วัณโรค

ในระยะอันตราย  โรคเรื้อนในระยะติดตอหรอืในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม  โรคผิวหนังที่

นารังเกียจ  ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ  ไขหวัดใหญรวมถึงไขหวัดใหญท่ีติดตอมาจากสัตว  และโรคอื่น ๆ 

ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  หากเจ็บปวยตองหยุด

ปฏิบัติงานและรักษาตัวใหหายกอนจึงกลับมาปฏิบัติงานตอไป   

   (๒)  ผูประกอบกิจการและผูสัมผัสอาหารตองผานการอบรมตามหลักเกณฑ  วิธีการที่

รัฐมนตรีกําหนด 

   (๓)  ผูสัมผัสอาหารตองแตงกายสะอาด  และเปนแบบที่สามารถปองกันการปนเปอน 

สูอาหารได   

   (๔)  ผูสัมผัสอาหารตองลางมือและปฏิบัติตนในการเตรียม  ปรุง  ประกอบ  จําหนาย

และเสิรฟอาหาร  ใหถูกสุขลักษณะ  และไมกระทําการใด ๆ ท่ีจะทําใหเกิดการปนเปอนตออาหาร 

หรือกอใหเกิดโรคได   

   (๕)  ตองปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น 

โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

ขอ  ๒๐  สถานที่จําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับน้ําเสีย  ดังตอไปนี้ 



 หนา   ๙๗ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ  ๖๕  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มนีาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

   (๑)  ตองมีการระบายน้ําไดดี  ไมมีน้ําขัง  และไมมีเศษอาหารตกคาง 

   (๒)  ตองมีการแยกเศษอาหารและไขมันไปกําจัดกอนระบายน้ําท้ิงออกสูระบบระบายน้ํา  

และน้ําท้ิงตองไดมาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวของ   

ขอ  ๒๑  สถานที่จําหนายอาหารตองไมกอใหเกิดเหตุรําคาญ   

ขอ  ๒๒  สถานท่ีจําหนายอาหารตองจัดใหมีการปองกันควบคุมสัตวและแมลงนําโรค  รวมถึง

สัตวเล้ียงตามที่รัฐมนตรีกําหนด 

ขอ  ๒๓  หามใชกาซหุงตมเปนเชื้อเพลิงในการทํา  ประกอบ  หรือปรุงอาหารบริเวณโตะ

รับประทานอาหารในสถานที่จําหนายอาหาร   

ขอ  ๒๔  หามใชเมทานอลหรือเมทิลแอลกอฮอลเปนเชื้อเพลิงในการทํา  ประกอบ  ปรุง   

หรืออุนอาหารในสถานท่ีจําหนายอาหาร  เวนแตเปนการใชแอลกอฮอลแข็งสําหรับใชเปนเชื้อเพลิง  ท้ังนี้  

ผลิตภัณฑดังกลาวตองไดรับมาตรฐานตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

ขอ  ๒๕  ผูจัดตั้งสถานที่สะสมอาหารตองจัดสถานที่ตลอดจนส่ิงอื่นที่ใชในการประกอบกิจการให

ถูกตองดวยสุขลักษณะและเงื่อนไขตามลักษณะของกิจการ  ดังตอไปนี้   

   (๑)  ตั้งอยูหางจากบริเวณท่ีนาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ  เชน  ที่ฝง  เผา  หรือเก็บศพ  

ที่เททิ้งส่ิงปฏิกูล  ที่เล้ียงสัตว  หรือที่อื่นใดที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาเปนอันตรายตอสุขภาพ  เวนแต

สามารถปรับปรุงสถานที่ใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือคําส่ัง 

ของเจาพนักงานทองถิ่น 

   (๒)  พ้ืนทําดวยวัสดุถาวร  ทําความสะอาดงาย 

   (๓)  จัดใหมีระบบการระบายน้ําอยางเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ 

   (๔)  จัดใหมีแสงสวางและการระบายอากาศเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ 

   (๕)  จัดใหมีสวมที่เพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ 

   (๖)  จัดใหมีที่รองรับมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลที่เพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ 

   (๗)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข   

ขอ ๒๖ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคาร 

หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนท่ีเกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดจะตองย่ืนคําขอรับ

ใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 



 หนา   ๙๘ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ  ๖๕  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มนีาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

   (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรขาราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

   (๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

   (๓)  ใบรับรองแพทย 

   (๔)  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  พรอมสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูแทนนิติบุคคลในกรณีที่ผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล 

   (๕)  หนังสือมอบอํานาจในกรณีที่เจาของกิจการไมมาย่ืนคําขอรับหนังสือรับรอง 

การแจงดวยตนเอง 

   (๖)  สําเนาหลักฐานการอนุญาตหรือหลักฐานอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนดไว 

ขอ  ๒๗  เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจสอบความถูกตองของคําขอและความครบถวนของเอกสารหลักฐานทันที  กรณีไมถูกตอง  ครบถวน  

ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงตอผูย่ืนคําขอใหแกไขเพ่ิมเติมเพ่ือดําเนินการ  หากไมสามารถดําเนินการไดใน

ขณะนั้นใหจัดทําบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐานย่ืนเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ี

กําหนด  โดยใหเจาหนาที่และผูย่ืนคําขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย   

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลให 

ผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ี

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน 

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี  ทั้งนี้  หากเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณา 

ยังไมแลวเสร็จ  ใหแจงเปนหนังสือใหผูย่ืนคําขอทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุกเจ็ดวันจนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ  

พรอมสําเนาแจงสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบทุกครั้ง   

ขอ  ๒๘  ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  เวนแตจะมีเหตุอันสมควรและไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นทราบแลว   

ขอ  ๒๙  ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลนาขาเทานั้น 



 หนา   ๙๙ 
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การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่กําหนดตามขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๓๐  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอน

ใบอนุญาตส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น  ถามิได 

เสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม 

ที่คางชําระ  เวนแต ผู ไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการ 

เสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  คางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๓๑  ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานที่

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ ๓๒ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

   (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๓๓ ในกรณี ท่ีปรากฏว า ผู รับ ใบอนุญาตไมป ฏิบัติหรือปฏิบัติ ไมถู กต องตามบท 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   



 หนา   ๑๐๐ 
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พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับ 

การประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๓๔ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

   (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

   (๒)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

   (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

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

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๓๕ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง   

หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ ๓๖ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๓๗  ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคาร 

หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมี พ้ืนที่ ไมเกินสองรอยตารางเมตรและมิใช เปนการขายของในตลาดจะตองแจง 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

   (๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

   (๓)  ใบรับรองแพทย 



 หนา   ๑๐๑ 
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   (๔)  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพรอมสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูแทนนิติบุคคลในกรณีที่ผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล 

   (๕)  หนังสือมอบอํานาจในกรณีท่ีเจาของกิจการไมมาย่ืนขอรับใบอนุญาตดวยตนเอง 

   (๖)  สําเนาหลักฐานการอนุญาต  หรือหลักฐานอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนดไว 

   (๗)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ ๓๘  เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับแจงใหออกใบรับแกผูแจงเพ่ือใชเปนหลักฐานใน 

การประกอบกิจการตามท่ีแจงไดชั่วคราวในระหวางเวลาท่ีเจาพนักงานทองถิ่นยังมิไดออกหนังสือรับรองการแจง 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจการแจงใหถูกตองตามแบบที่กําหนดในวรรคหนึ่ง  ถาการแจงเปนไป

โดยถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับแจง 

ในใบรับแจงหรือหนังสือรับรองการแจง  เจาพนักงานทองถิ่นจะกําหนดเงื่อนไขใหผูแจง 

หรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได 

ในกรณีที่การแจงไมถูกตองหรือไมสมบูรณใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหผูแจงทราบภายใน 

เจ็ดวันทําการนับแตวันท่ีไดรับแจง  ถาผูแจงไมดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่

ไดรับแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหการแจงของผูแจงเปนอันส้ินผล  

แตถาผูแจงไดดําเนินการแกไขภายในเวลาที่กําหนดแลว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนงัสือรบัรองการแจง

ใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับการแจงซึ่งมีรายละเอียดถูกตองตามแบบที่กําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๓๙ ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ 

ขอ ๔๐ ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ   

ใหผูไดรับหนังสือรับรองการแจงย่ืนขอรบัใบแทนหนังสือรับรองการแจงภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบ

ถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  ตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  ในกรณีหนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ใหผู ย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรอง 

การแจงนําสําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย 

มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 
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   (๒)  ในกรณีหนังสือรับรองการแจงถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูย่ืน

ขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงนําใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

ขอ ๔๑ เมื่อผูแจงประสงคจะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินกิจการใหแกบุคคลอื่นใหแจงให 

เจาพนักงานทองถิ่นทราบดวย 

ขอ ๔๒ ในกรณีที่ผูดําเนินกิจการใดดําเนินกิจการตามที่ระบุไวในขอบัญญัตินี้โดยมิไดแจง 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นและเคยไดรับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เพราะเหตุที ่

ฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นมาแลวครั้งหนึ่งยังฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจง

ตอเจาพนักงานทองถิ่นตอไป  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการไวจนกวาจะได

ดําเนินการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น  ถายังฝาฝนอีกใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังหามการดําเนิน

กิจการนั้นไวตามเวลาที่กําหนดซึ่งตองไมเกินสองปก็ได 

ขอ ๔๓ ผูแจงมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมการแจงตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้   

ในวันท่ีมาแจง  และภายในระยะเวลาสามสิบวันกอนวันครบรอบปของทุกปตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  

ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวน

คาธรรมเนียมท่ีคางชําระ  เวนแตผูแจงจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการ 

เสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  คางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา 

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๔๔  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลนาขา 

ขอ ๔๕ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๔๖  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลนาขาเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ชาญชัย  บญุญานาม 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลนาขา 



 

บัญชอีตัราคาธรรมเนยีม 

ทายขอบัญญตัิองคการบรหิารสวนตาํบลนาขา 

เรื่อง  สถานทีจ่าํหนายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 

อัตราคาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจง ซึ่งมีพื้นที่ไมเกินสองรอยตารางเมตร  และมิใชเปน 

การขายของในตลาด 

ลาํดับ รายการ 
คาธรรมเนยีมฉบบัละ 

(บาทตอป) 

๑ พ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน  ๑๐  ตารางเมตร   ๑๐๐ 

๒ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๑๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร   ๑๕๐ 

๓ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๕๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร ๒๐๐ 

๔ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร   ๒๕๐ 

 

อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนาย  อาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  ซึ่งมีพื้นที่

เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาด 

ลาํดับ รายการ 
คาธรรมเนยีมฉบบัละ 

(บาทตอป) 

๑ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๘๐๐  ตารางเมตร   ๑,๐๐๐ 

๒ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๘๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป   ๑,๕๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

แบบคําขอรบัใบอนญุาต 

จดัตัง้สถานทีจ่ําหนายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร 

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารตอเจาพนักงานทองถ่ิน  

พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง  ๆ  มาดวยแลว 

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

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

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

 หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม   

 ใบมอบอํานาจ  (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 

 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

 หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

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

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

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

 

ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

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

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

คําขอเลขท่ี......./........... 

(เจาหนาท่ีกรอก) 



 

สวนของเจาหนาที ่

ใบรบัคําขอรบัใบอนญุาต 

 

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

ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน � ครบ 

 � ไมครบ  คือ 

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

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

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

 

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

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

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

 

 

สวนของผูขอรบัใบอนุญาต 

ใบรบัคําขอรบัใบอนญุาต 

 

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

ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน � ครบ 

 � ไมครบ  คือ 

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

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

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

ดังนั้น  กรุณานาํเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน..................วนันับตั้งแตวันนี้

เปนตนไป 

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

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

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

 

 

 



 

 

 

 

 

ใบอนุญาต 

จดัตัง้สถานทีจ่ําหนายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร 

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

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

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

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

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

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

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

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

ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี........................เลขท่ี.........................ลงวันท่ี............................................ 

(๒) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอบัญญัติองคการ

บริหารสวนตําบลนาขา  เรื่อง  สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

(๓) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืนท่ี

เก่ียวของโดยมิอาจแกไขได  เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 

(๔) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย 

 (๔.๑) .............................................................................................................................................. 

 (๔.๒) .............................................................................................................................................. 

(๕) ใบอนุญาตฉบับนี้  ออกใหเม่ือวันท่ี............เดือน..................................พ.ศ ............   

(๖) ใบอนุญาตฉบับนี้  สิ้นอายุวันท่ี.............เดือน..................................พ.ศ ............. 

 

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

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

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

เจาพนักงานทองถ่ิน 

คําเตือน (๑) ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ีประกอบกิจการ 

  ตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ  หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน  ๕๐๐  บาท 

 (๒) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

(มีตอดานหลัง) 



 

(ดานหลัง) 

 

รายการตออายใุบอนญุาตและเสยีคาธรรมเนยีม 

 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีสิ้นอายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 

เจาพนักงาน

ทองถ่ิน 

เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 
 
 
 
 



 

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

แบบคําขอตออายุใบอนุญาต 
จดัตัง้สถานทีจ่ําหนายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร 

เขียนท่ี…………….……………………………………….. 

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

ขาพเจา…………………………………….....…………..อายุ..................ป  สัญชาติ............................ 
อยูบานเลขท่ี  .............หมูท่ี  ........................ตรอก/ซอย…………………………………ถนน……………………………... 
ตําบล…………………………..อําเภอ………………….จังหวัด……………………….โทรศัพท…………………………………… 

ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารตอเจาพนักงาน
ทองถ่ิน  โดยใชชื่อกิจการวา......................................................................................จํานวนคนงาน.................คน  
ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี  ..............หมูท่ี..................ตําบล.........................อําเภอ........................จังหวัด.......................... 
โทรศัพท.............................................. 

พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลว  คือ 

๑. ใบอนุญาตเดิม 

๒. .............................................................................................................................................. 
๓. .............................................................................................................................................. 
 

ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 
 

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

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



 

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

 

คําขอรบัใบแทนใบอนุญาต 

จดัตัง้สถานทีจ่ําหนายอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหาร   

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอหารตอเจาพนักงานทองถ่ิน

เนื่องจาก   

� สูญหาย   

� ถูกทําลาย   

� ชํารุดในสาระสําคัญ 

 

 



 

พรอมท้ังไดแนบหลักฐานท่ีนํามาประกอบการพิจารณา  ดังนี้   

� ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบแทนใบอนุญาต   

� ๒. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ 

  ผูแทนนิติบุคคล  (กรณีผูขอรับใบแทนใบอนุญาตเปนนิติบุคคล)   

� ๓. หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมาย  พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ 

  ผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ  (กรณีผูประกอบการไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง)   

� ๔. สําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  กรณีใบอนุญาต 

  เดิมสูญหาย 

� ๕. ใบอนุญาตเดิม  กรณีท่ีชํารุดในสาระสําคัญ   

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

 

ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ   

 

 

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

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

ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต 

 

 

 

 

 

คําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน 

� อนุมัติออกใบแทนใบอนุญาตได 

� ไมอนุมัติออกใบแทนใบอนุญาต 

 

 

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

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

 

 

 



 

 

 

 

แบบคําขอรบัหนังสอืรับรองการแจง 

จดัตัง้สถานทีจ่ําหนายอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหาร 

 

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

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

 

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

โดย.......................................................................................... ..............................ผูมีอํานาจลงนามแทน     

นิติบุคคลปรากฏตาม................................................................................................................ท่ีอยูเลขท่ี........... 

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

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

ผูขอแจงชื่อสถานประกอบกิจการ........................................................................................ประเภท....................   

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

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

ขอยื่นคําขอรับหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

ตอเจาพนักงานทองถ่ิน  พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลว 

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

 ของผูแทนนิติบุคคลและผูรับมอบอํานาจ  (ถามี) 

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

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

(๓) หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและใบมอบอํานาจ  (ในกรณีท่ีมี 

 การมอบอํานาจ) 

(๔) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

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

 

ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

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

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

 

คําขอเลขท่ี......./........... 

(เจาหนาท่ีกรอก) 



 

-  ๒  - 

สวนของเจาหนาที ่

 

ใบรบัแจง 

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

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

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

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

ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน � ครบ 

 � ไมครบ  ไดแก  ................................................................................. 

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

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

 

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

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

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

 

สวนของผูแจง 

ใบรบัแจง 

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

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

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

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

ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน � ครบ 

 � ไมครบ  ไดแก  ................................................................................. 

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

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

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

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

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

เจาพนักงานทองถ่ิน 



 

 

 

 

 

หนังสอืรบัรองการแจง 

จดัตัง้สถานทีจ่ําหนายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร 

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

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

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

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

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

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

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

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

ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี...........เลขท่ี.................ลงวันท่ี............................................ 

(๒) ผูรับหนังสือรับรองการแจงตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอบัญญัติองคการ

บริหารสวนตําบลนาขา  เรื่อง  สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

(๓) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้  อีกดวย   

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

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

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

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

 

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

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

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

เจาพนักงานทองถ่ิน 

คําเตือน (๑) ผูรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

  ณ  สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ  หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน  ๕๐๐  บาท 

 (๒) ผูรับหนังสือรับรองการแจงตองเสียคาธรรมเนียมตอราชการสวนทองถ่ินทุกปตามกําหนดเวลา   

  หากฝาฝนจะตองเสียคาปรับเพ่ิมอีกรอยละ  ๒๐  ของคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ 

(มีตอดานหลัง) 

 



 

(ดานหลัง) 

 

รายการเสยีคาธรรมเนยีมหนงัสือรบัรองการแจง 

 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีชําระคาธรรมเนียม 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 

เจาพนักงานทองถ่ิน เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

แบบคําขอตออายุหนังสือรับรองการแจง 
จดัตัง้สถานทีจ่ําหนายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร 

เขียนท่ี  ………………………………………….. 

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

ขาพเจา…………………………………….....…………..อายุ..................  ป  สัญชาติ............................ 
อยูบานเลขท่ี  .............หมูท่ี  ........................ตรอก/ซอย…………………………………ถนน  ……………………………... 
ตําบล…………………………..อําเภอ………………….จังหวัด……………………….โทรศัพท…………………………………… 

ขอยื่นคําขอตออายุหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสม
อาหารตอเจาพนักงานทองถ่ิน  โดยใชชื่อกิจการวา............................................................................................... 
จํานวนคนงาน.........................คน  ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี  ..................หมูท่ี..........................ตําบล............................. 
อําเภอ................................จังหวัด...........................โทรศัพท.............................................. 

พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลว  คือ 

๑. หนังสือรับรองการแจงเดิม 

๒. ............................................................................................................................................. 
๓. ............................................................................................................................................. 
 

ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 
 

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

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

 

 

 

 



 

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

 

คําขอรบัใบแทนหนังสอืรบัรองการแจง 

จดัตัง้สถานทีจ่ําหนายอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหาร   

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ขอยื่นคําขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอหาร 

ตอเจาพนักงานทองถ่ินเนื่องจาก   

� สูญหาย   

� ถูกทําลาย   

� ชํารุดในสาระสําคัญ 

 

 



 

พรอมท้ังไดแนบหลักฐานท่ีนํามาประกอบการพิจารณา  ดังนี้   

� ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบแทนใบอนุญาต   

� ๒. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

  ของผูแทนนิติบุคคล  (กรณีผูขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงเปนนิติบุคคล)   

� ๓. หนังสือมอบอํานาจท่ี ถูกตองตามกฎหมาย   พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

  ของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ  (กรณีผูประกอบการไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง)   

� ๔. สําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  กรณีหนังสือ 

  รับรองการแจงเดิมสูญหาย 

� ๕. หนังสือรับรองการแจงเดิม  กรณีท่ีชํารุดในสาระสําคัญ   

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

 

ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ   

 

 

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

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

ผูขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจง 

 

 

 

 

 

คําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน 

� อนุมัติออกใบแทนหนังสือรับรองการแจงได 

� ไมอนุมัติออกใบแทนหนังสือรับรองการแจง 

 

 

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

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