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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวังประจัน 
เรื่อง   สถานที่จําหนายและสะสมอาหาร 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวังประจัน  วาดวยสถานท่ีจําหนาย

และสะสมอาหาร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับที่  ๕)  ประกอบกับมาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๕๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหาร 

สวนตําบลวังประจันโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลวังประจันและนายอําเภอควนโดน  

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวังประจัน  เรื่อง  สถานท่ี

จําหนายและสะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙”   

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลวังประจันตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป   

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัต ิ ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “อาหาร”  หมายความวา  อาหารตามกฎหมายวาดวยอาหาร 

  “สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่

หรือทางสาธารณะ  ที่จัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถบริโภค

ไดทันที  ท้ังนี้  ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค  ณ  ที่นั้น  หรือนําไป

บริโภคท่ีอื่นก็ตาม 
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  “สถานท่ีสะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่ 

หรือทางสาธารณะที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะ

อื่นใดซึ่งผูซื้อตองนําไปทํา  ประกอบหรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลวังประจัน 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “ผูซึ่ งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  ขาราชการ 

หรือพนักงานขององคการบริหารสวนตําบลวังประจันซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๕ ผูใดจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใด 

ซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงาน

ทองถิ่นถาสถานที่ดังกลาวมีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตรตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือขอหนังสือ

รับรองการแจงกอนการจัดตั้ง 

ขอ ๖ การขออนุญาตหรือแจงการจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารให

เปนไปตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้   

  (๑) การกําหนดประเภทของสถานที่จําหนายอาหาร  กําหนดตามลักษณะของสถานที่

ประกอบกิจการเพ่ือคํานวณคาธรรมเนียม  ดังตอไปนี้ 

   (๑.๑) สถานที่จําหนายอาหารที่มีลักษณะเปนตึกแถวหรืออาคารอื่นที่มีลักษณะ

คลายคลึงกัน  ใหคํานวณพ้ืนท่ีบริเวณท่ีจําหนายอาหารทั้งหมดในอาคารนับจากขอบผนังดานในทุกช้ัน 

ที่ประกอบกิจการยกเวนพ้ืนที่ซึ่งกั้นไวเปนสัดสวนสําหรับใชสอยเพ่ือการอื่น 

   (๑.๒) สถานที่จําหนายอาหารที่มีบริเวณใหคํานวณพ้ืนท่ีบริเวณภายในตัวอาคาร

และรวมพ้ืนที่รอบอาคารที่ใชสําหรับการจําหนายอาหารนั้นดวย  ถาไมมีขอบเขตท่ีแนนอนใหคํานวณจาก

แนวเขตของพ้ืนที่ที่ประกอบกิจการนั้น   

   (๑.๓) สถานท่ีจําหนายอาหารท่ีมีอาคารเชื่อมติดถึงกันใหคํานวณพ้ืนที่ประกอบ

กิจการรวมกันและใหมีใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงฉบับเดียวแลวแตกรณี  ถาอาคารนั้นไมเชื่อม

ติดถึงกันใหคํานวณพ้ืนที่แตละอาคารและแยกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงแหงละฉบับแลวแตกรณี 
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   (๑.๔) สถานที่จําหนายอาหารที่ตั้งอยูในอาคารใด ๆ  ใหใชเลขที่ของอาคารนั้น  

โดยใหพิจารณาจากลักษณะพ้ืนที่ที่ประกอบการ  ถาแยกเปนสัดสวนแตละแหงไมวาจะเปนเจาของเดียวกัน

หรือไมใหมีใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงแหงละฉบับแลวแตกรณี  การคํานวณพ้ืนท่ีใหคํานวณพ้ืนท่ี

ประกอบกิจการ  ในกรณีที่สถานที่จําหนายอาหารนั้นจัดใหมีหองน้ํา  หองสวมไวใหบริการ  ใหคํานวณพ้ืนท่ี

ของหองน้ํา  หองสวมรวมกับพ้ืนที่ของสถานที่จําหนายอาหารนั้นดวย   

  (๒) การกําหนดประเภทของสถานที่สะสมอาหาร  กําหนดตามลักษณะของสถานที่

ประกอบกิจการเพ่ือคํานวณคาธรรมเนียม  ดังตอไปนี้ 

   (๒.๑) สถานที่สะสมอาหารที่มี ลักษณะเปนตึกแถวหรืออาคารที่มี ลักษณะ

คลายคลึงกันท่ีมีการตัง้วางสินคาอาหารเตม็พ้ืนท่ีหรือตั้งวางสินคาอาหารทั่ว ๆ  ไปหลายจุดใหคํานวณพ้ืนที่

บริเวณที่ตั้งวางสินคาอาหารทั้งหมดภายในอาคารนับจากขอบผนังดานในทุกชั้นท่ีประกอบกิจการรวมกับ

พ้ืนที่ของหองน้ํา  หองสวม  ยกเวนพ้ืนที่กั้นไวเปนสัดสวนสําหรับใชสอยเพ่ือการอื่น   

กรณีตั้งวางสินคาอาหารไมเต็มพ้ืนที่หรือตั้งวางสินคาอาหารที่จุดใดจุดหนึ่ง  เชน  ตูแช  โตะ  ชั้น

วาง  สินคาอื่น ๆ  ที่มีลักษณะคลายคลึง  ใหคํานวณพ้ืนที่บริเวณที่ตั้งวางสินคาอาหารนั้นรวมกับพ้ืนท่ี

หองน้ําหองสวมเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ของอาคารท้ังหมด  หากมีพ้ืนท่ีไมเกินกึ่งหนึ่งของพ้ืนที่อาคารทั้งหมด

ใหคํานวณพ้ืนที่ของอาคารทั้งหมด   

กรณีสถานที่ประกอบกิจการนั้นมีหลายหองติดกันกึ่งหนึ่งของพ้ืนที่ใหหมายถึงกึ่งหนึ่งของหอง 

ที่วางสินคาอาหารนั้น 

   (๒.๒) สถานที่สะสมอาหารท่ีเปนอาคารโกดังเก็บสินคาท่ีมีอาคารโกดังหลายหลัง

แตมีเลขที่ของอาคาร  โกดังเลขที่เดียวและมีเจาของคนเดียวกันใหคํานวณพ้ืนที่ของอาคารโกดังทั้งหมด

รวมกับพ้ืนที่ของหองน้ํา  หองสวม  และออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงฉบับเดียวแลวแตกรณี   

กรณีที่มีอาคารโกดงัหลายหลังและมีเลขที่ของอาคารโกดงัเลขที่เดยีวแตมีเจาของหลายเจาของให

คํานวณพ้ืนที่ของอาคารโกดังของแตละเจาของรวมกับพ้ืนที่ของหองน้ํา  หองสวม  และออกใบอนุญาต 

หรือหนังสือรับรองการแจงแลวแตกรณีใหแตละเจาของ   

กรณีที่มีอาคารโกดังหลายหลังและมีเลขที่อาคารโกดังแตละหลังใหคํานวณพ้ืนท่ีของอาคารโกดัง  

แตละหลังรวมกับพ้ืนที่ของหองน้ํา  หองสวม  และออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงแลวแตกรณี  

แยกแตละโกดัง   
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กรณีที่มีเจาของสินคาอาหารหลายเจาของในอาคารโกดังนั้น  ใหคํานวณพ้ืนที่ของสถานที่ 

สะสมอาหารของแตละเจาของรวมกับพ้ืนท่ีหองน้ํา  หองสวม  และออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง 

การแจงแลวแตกรณีใหแตละเจาของ 

  (๓) การจัดตั้ง  ใช  และการดูแลรักษาสถานท่ีและสุขลักษณะของบริเวณที่ใชจําหนายอาหาร  

และเก็บสะสมอาหาร  ท่ีจัดไวสําหรับอาหารบริโภคที่ใชทํา  ประกอบ  หรือปรุงอาหาร  หรือที่สะสมอาหาร 

ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

   (๓.๑) สถานที่เตรียมปรุง  จําหนาย  และเก็บอาหารตองสะอาดเปนระเบียบ 

   (๓.๒) จัดใหมีโตะ  เกาอ้ี  หรือท่ีนั่งอยางอื่นใหเปนระเบียบเรียบรอยและสะอาด

อยูเสมอ   

     (๓.๓) ผนังและบริเวณท่ีปรุงอาหารตองใชวัตถุถาวร  แข็งแรง  มีผิวเรียบไมดูดซึมน้ํา

และทําความสะอาดไดงาย  การจัดตั้งถังบรรจุกาซตองตั้งอยูในที่ปลอดภัย   

     (๓.๔) จัดใหมีภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  ในการประกอบ  ปรุง  การเก็บ

และการบริโภค  วางใหเปนระเบียบในภาชนะโปรงสะอาด  และมีการปกปดเก็บสูงจากพ้ืนอยางนอย   

๖๐  เซนติเมตร 

     (๓.๕) จัดใหมีที่ สําหรับทําความสะอาดภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ   

ลางภาชนะดวยน้ํายาลางภาชนะ  แลวลางดวยน้ําสะอาด  ๒  ครั้ง  หรือลางดวยน้ําไหล  และที่ลางภาชนะ

ตองวางสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร   

     (๓.๖) จัดใหมีอางลางมือที่ใชการไดดีและมีสบูลางมือไดตลอดเวลา   

     (๓.๗) จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสีย  และมูลฝอยดวยวิธี 

ที่ถูกหลักสุขาภิบาล   

     (๓.๘) พ้ืนทําดวยวัสดุแข็งแรง  สะอาด  ไมชํารุด   

     (๓.๙) จัดใหมีทางระบายน้ําเสีย  ทางระบายน้ําเสียตองงายตอการทําความสะอาด

และบํารุงรักษา  ระบายน้ําไดดี  ไมมีน้ําขัง  ไมมีเศษอาหารตกคางจัดใหมีการดักเศษอาหาร  ดักไขมัน 

กอนระบายน้ําทิ้งไมกอใหเกิดมลภาวะตอส่ิงแวดลอม   

     (๓.๑๐) จัดใหมีแสงสวางเพียงพอ  ณ  จุดที่ทําการปรุง  ประกอบ  จําหนายอาหาร

และตองมีการระบายอากาศภายในรานเพียงพอโดยมีชองระบายอากาศไมนอยกวารอยละ  ๒๐  ของพ้ืนที่   



หนา   ๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๐๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๓.๑๑) เตรียม  ปรุงอาหารบนโตะท่ีสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร   

ไมเตรียมบนพ้ืนและบริเวณหนาหองน้ําหองสวม 

     (๓.๑๒) จัดใหมีหองสวมไวบริการในอัตรา  ๓๐  ที่นั่งตอ  ๑  หองสวม   

     (๓.๑๓) ถาจะขยายหรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีประกอบการคาและทําใหสุขลักษณะ

เปล่ียนแปลงไปจะตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นเปนลายลักษณอักษรกอน   

     (๓.๑๔) จัดใหมีเครื่องมือดับเพลิงติดตั้งไวในที่สามารถหยิบใชไดสะดวกมีระบบ

ปองกันอัคคีภัยตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  และถังแกสตองไดมาตรฐาน 

     (๓.๑๕) ปฏิบัติการอื่น ๆ  ใหถูกสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุขหรือผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นมอบหมายหรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น   

  (๔) หลักเกณฑเกี่ยวกับการปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญและปองกันโรคติดตอใหเปนไป

ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้   

   (๔.๑) มีการระบายอากาศเพียงพอและติดเครื่องหมายหามสูบบุหรี่บริเวณ 

ที่ปรุงอาหารตองมีเครื่องดูดควัน  พัดลม  ปลองระบายควันสูงเพียงพอไมกอใหเกิดเหตุรําคาญ 

   (๔.๒) รักษาสถานที่ใหสะอาดอยูเสมอ   

     (๔.๓) จัดใหมีที่รองรับมูลฝอยกอนกําจัดตองมีการจัดเก็บอยางมิดชิด   

   (๔.๔) ดูแลรักษาสวมใหถูกสุขลักษณะ  ตองมีอางลางมือที่สะอาด  ใชการไดดี  

และมีสบูหรือน้ํายาลางมือใชตลอดเวลา 

   (๔.๕) ถามีสัตวท่ีจะฆาเปนอาหาร  ตองแยกใหอยูในที่ที่เหมาะสม   

   (๔.๖) จัดวางส่ิงของเครื่องใชใหเปนระเบียบและรักษาใหสะอาดอยูเสมอ   

   (๔.๗) ปฏิบัติการอื่น ๆ  ใหถูกสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

หรือผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นมอบหมายหรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น   

  (๕) เพ่ือประโยชนในการควบคุมหรือกํากับดูแลสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ี

สะสมอาหารที่ไดรับใบอนุญาตหรือไดรับหนังสือรับรองการแจง  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเวลา

จําหนายอาหารบางประเภทหรือบางชนิดได   

  (๖) หลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะสวนบุคคลของผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหาร 

และผูใหบริการตองปฏิบัติ  ดังนี้   
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   (๖.๑) ผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหารและผูใหบริการตองแตงกายสะอาด   

สวมเส้ือมีแขน  ผูปรุงตองผูกผากันเปอนที่สะอาดสวมหมวกหรือเน็ทคลุมผมที่สะอาดขณะปฏิบัติงาน   

   (๖.๒) ผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหารและผูใหบริการตองผานการตรวจสุขภาพ

วาไมเปนโรคที่นารังเกียจและตองผานการอบรมความรูดานสุขาภิบาลอาหาร 

   (๖.๓) ผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหารและผูใหบริการตองลางมือใหสะอาด 

กอนเตรียมปรุง  ประกอบ  จําหนายอาหารทุกครั้งใชอุปกรณในการหยิบจับอาหารท่ีปรุงแลวทุกชนิด   

และถามีบาดแผลที่มือตองปดแผลใหมิดชิด  หรือสวมถุงมือที่สะอาดอยูเสมอ  หรือหยุดปฏิบัติงาน 

ที่มีโอกาสสัมผัสกับอาหาร 

   (๖.๔) ไมสูบบุหรี่ในขณะปฏิบัติงานเกี่ยวกับอาหาร 

    (๖.๕) หามผูไดรับใบอนุญาตหรือใบรับรองการแจงแลวแตกรณี  ทําการจําหนายอาหาร  

ปรุงอาหารใหบริการและสะสมอาหาร  เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อไดวาตนเปนโรคติดตอหรือซึ่งเจาพนักงาน

สาธารณสุขไดตรวจสอบแลวปรากฏวาเปนพาหะและไดรับแจงความเปนหนังสือวาตนเปนพาหะ 

ของโรคติดตอ   

  (๗) หลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร  กรรมวิธีการจําหนาย  การทํา  ประกอบ  

ปรุง  เก็บรักษาหรือสะสมอาหาร  ตลอดจนสุขลักษณะของภาชนะ  อุปกรณ  น้ําใช  และของใชอื่น ๆ  

ตองมีการปฏิบตัิ  ดังตอไปนี้   

   (๗.๑) การจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  วาง  เก็บ  สะสมอาหารหรือการลาง

ภาชนะอุปกรณตองทําในที่สะอาด  ซึ่งสูงกวาพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร  และท่ีเก็บสะสมอาหาร 

ตองปองกันสัตวนําโรคได   

     (๗.๒) จัดใหมีน้ําดื่ม  เครื่องดื่มที่สะอาด  ใสในภาชนะที่สะอาดมีการปกปด   

และมีที่ตักที่มีดามยาวหรือมีกอกน้ําหรือทางเทรินน้ํา 

   (๗.๓) น้ําแข็งที่ใชบริโภคตองสะอาดมีคุณภาพมาตรฐานเปนไปตามมาตรฐาน

กระทรวงสาธารณสุขและควรเก็บในภาชนะที่สะอาด  มีฝาปด  วางสูงจากพ้ืน  อยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร  

พรอมท้ังมีอุปกรณที่มีดามสําหรับคีบหรือตักโดยเฉพาะไมนําอาหารหรือส่ิงของอื่นแชปนกับน้ําแข็ง 

เพ่ือสําหรับบริโภค   
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   (๗.๔) ใชเครื่องปกปดอาหารตลอดจนภาชนะที่ใชสําหรับประกอบ  ปรุง  เก็บ

รักษาหรือสะสมอาหารใหปองกันฝุนละอองและสัตวนําโรคได   

   (๗.๕) การเตรียมอาหารกอนปรุงตองลางใหสะอาดโดยเฉพาะผักสดและผลไม  

น้ําที่ใช  ประกอบ  ปรุง  แช  ลางอาหารและภาชนะตองใชน้ําสะอาด 

   (๗.๖) ใชภาชนะท่ีสะอาดสําหรับใสและปรุงอาหาร  อาหารที่ปรุงสําเร็จพรอมบริโภค

ตองเก็บในภาชนะที่สะอาดมีการปกปดอาหาร  วางสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร 

   (๗.๗) หามมิใหใชภาชนะที่ทําดวยสังกะสีหรือตะกั่วตมอาหารที่มีเกลือปนอยูดวย   

   (๗.๘) หามมิใหขายอาหารอันเปนการไมปลอดภัยแกผูบริโภค   

   (๗.๙) ภาชนะท่ีบรรจุอาหารหรือใสเครื่องปรุงรสตาง ๆ  ตองใชวัสดุท่ีออกแบบ 

ที่ถูกหลักสุขาภิบาลอาหารและปลอดภัยสําหรับผูบริโภค   

   (๗.๑๐) ภาชนะที่ใชแลวตองลางและเก็บใหถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร  สวนภาชนะ

ประเภทใชครั้งเดียวแลวทิ้งหามนํากลับมาใชอีก   

   (๗.๑๑) เนื้อสัตวที่มีไวขาย  ทํา  ประกอบ  ปรุงอาหาร  ตองผานการตรวจจาก 

สัตวแพทยและเก็บในภาชนะปกปด   

   (๗.๑๒) หามนําสัตวเล้ียง  เชน  สุนัข  แมว  เขามาในสถานท่ีประกอบอาหาร   

   (๗.๑๓) ปฏิบัติการอื่น ๆ  ใหถูกสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

หรือผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นมอบหมาย  หรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น   

ขอ ๗ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคาร 

หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนท่ีเกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดจะตองย่ืนคําขอรับ

ใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒) สําเนาทะเบียนบานผูขออนุญาต   

  (๓) สําเนาทะเบียนบานที่ตั้งสถานประกอบการ   

  (๔) แผนผัง  หรือแผนที่แสดงที่ตั้ง  

  (๕) ใบมอบอํานาจ (กรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 

  (๖) เอกสารอื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลวังประจันประกาศกําหนด 
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ขอ ๘ ผูไดรับใบอนุญาตหรือไดรับหนังสือรับรองการแจงใหจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร 

หรือสถานที่สะสมอาหารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  ขอกําหนด  และเงื่อนไขที่กําหนดไว 

ในใบอนุญาตหรือขอบัญญัติฉบับนี้ 

ขอ ๙ ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๑๐ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

หรือผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นมอบหมายตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวา 

คําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้   

ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นมอบหมายรวบรวมความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้น

ทั้งหมดและแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกันและในกรณีจําเปนที่จะตอง

สงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบ

ภายในเจ็ดวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสองใหแจงขยายเวลาใหผูขออนุญาตทราบทุกเจ็ดวันจนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้นแลวแตกรณี 

ขอ ๑๑ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาตและใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลวังประจันเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุเมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๗  และขอ  ๘  ดวย 
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ขอ ๑๒ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไวทาย

ขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกหรือกอนใบอนุญาตส้ินอายุ

สําหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ  เวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๑๓ ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ี

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ ๑๔ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการ  สูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๑๕ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

หรือขอบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ี

ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาท่ีเห็นสมควร

แตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๑๖ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 
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  (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตทุี่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนญุาตอกี 

  (๒) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

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

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชนหรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๑๗ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับหรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึงหรือวันปดคําส่ัง  

แลวแตกรณี 

ขอ ๑๘ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน 

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๑๙ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร

หรือพ้ืนท่ีใดซึ่งมีพ้ืนท่ีไมเกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดจะตองแจงตอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒) สําเนาทะเบียนบานผูขอ   

  (๓) สําเนาทะเบียนบานท่ีตั้งสถานประกอบการ   

  (๔) แผนผังหรือแผนที่แสดงที่ตั้ง  

  (๕) ใบมอบอํานาจ  (กรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 

  (๖) เอกสารอื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลวังประจันประกาศกําหนด 

เมื่อเจาพนักงานทองถิน่ไดรบัแจงใหออกใบรบัแกผูแจงเพ่ือใชเปนหลักฐานในการประกอบกิจการ

ตามท่ีแจงไดชั่วคราวในระหวางเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นยังมิไดออกหนังสือรับรองการแจง 
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ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจการแจงใหถูกตองตามแบบท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง  

ถาการแจงเปนไปโดยถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการ

นับแตวันที่ไดรับแจง 

ในใบรบัแจงหรือหนังสือรับรองการแจงเจาพนักงานทองถิ่นจะกาํหนดเงื่อนไขใหผูแจงหรือผูไดรับ

หนังสือรับรองการแจงปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได 

ในกรณีที่การแจงไมถูกตองหรือไมสมบูรณใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหผูแจงทราบภายในเจ็ดวัน

ทําการนับแตวันที่ไดรับแจง  ถาผูแจงไมดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันท่ีไดรับแจง

จากเจาพนักงานทองถิ่นใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหการแจงของผูแจงเปนอันส้ินผลแตถาผูแจง 

ไดดําเนินการแกไขภายในเวลาท่ีกําหนดแลวใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจง

ภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันท่ีไดรับการแจงซึ่งมีรายละเอียดถูกตองตามแบบที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ตามวรรคหนึ่ง 

ขอ ๒๐ ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ 

ขอ ๒๑ ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ   

ใหผูไดรับหนังสือรับรองการแจงย่ืนขอรบัใบแทนหนังสือรับรองการแจงภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบ

ถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ในกรณีหนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ใหผูย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรอง 

การแจงนําสําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีท่ีหนังสือรับรองการแจงสูญหายมา

แสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒) ในกรณีหนังสือรับรองการแจงถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูย่ืน

ขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงนําใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

ขอ ๒๒ เมื่อผูแจงประสงคจะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินกิจการใหแกบุคคลอื่นใหแจง 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบดวย 
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ขอ ๒๓ ในกรณีที่ผูดําเนินกิจการใดดําเนินกิจการตามที่ระบุไวในขอบัญญัตินี้โดยมิไดแจง 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นและเคยไดรับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เพราะเหตุที่

ฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นมาแลวครั้งหนึ่งยังฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจง

ตอเจาพนักงานทองถิ่นตอไป  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการไวจนกวา 

จะไดดําเนินการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น  ถายังฝาฝนอีกใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังหาม 

การดําเนินกิจการนั้นไวตามเวลาที่กําหนดซึ่งตองไมเกินสองปก็ได 

ขอ ๒๔ ผูแจงมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมการแจงตามอัตราท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ในวันที่มาแจงและภายในระยะเวลาสามสิบวันกอนวันครบรอบปของทุกปตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  

ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม

ที่คางชําระ  เวนแตผูแจงจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๒๕ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลวังประจัน 

ขอ ๒๖ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๒๗ ใหผูประกอบกิจการดําเนินการแกไขปรับปรุงใหเปนไปตามขอบัญญัติฉบับนี้   

ภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีขอบัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับใชหลังจากนั้นหามมิใหผูประกอบกิจการ 

ดําเนินกิจการ  เวนแตไดรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๒๘ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลวังประจันเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๓  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สมัย  ละไบแด 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลวงัประจัน 



 

 

 

 

บัญชีอตัราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัตอิงคการบริหารสวนตําบลวังประจัน 

เรื่อง  สถานท่ีจําหนายอาหารและสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ลําดับที ่ ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม 

ฉบับละ (บาท/ป) 

๑ อัตราคาธรรมเนียมการขอหนังสือรบัรองการแจงสถานท่ี

จําหนายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร  (พ้ืนทีไ่มเกิน 

สองรอยตารางเมตร) 

๑.  พ้ืนที่ไมเกิน  ๒๕  ตารางเมตร 

๒.  พ้ืนที่มากกวา ๒๕ – ๕๐  ตารางเมตร 

๓.  พ้ืนที่มากกวา ๕๑ – ๑๐๐  ตารางเมตร 

๔.  พ้ืนที่มากกวา ๑๐๑ – ๑๙๙  ตารางเมตร 

 

 

 

๕๐ 

๑๐๐ 

๑๕๐ 

๒๐๐ 

๒ อัตราคาธรรมเนียมการขอใบอนญุาตสถานที่จําหนาย

อาหารและสถานที่สะสมอาหาร  (พ้ืนที่เกินสองรอย 

ตารางเมตร) 

๑.  พ้ืนที่มากกวา ๒๐๐ – ๓๐๐  ตารางเมตร 

๒.  พ้ืนที่มากกวา ๓๐๑ – ๘๐๐  ตารางเมตร 

๓.  พ้ืนที่มากกวา ๘๐๑ ตารางเมตร 

 

 

 

๔๐๐ 

๗๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการสถานท่ีจําหนายอาหารและสะสมอาหาร 

 

 

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

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

 

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

โดย...............................................................................................................................................

ผูมีอํานาจลงนามแทนนิตบิคุคลปรากฏตาม..................................................................................

ที่อยูเลขที่...........................หมูท่ี...............ตรอก/ซอย...............................ถนน............................

แขวง/ตาํบล.................................เขต/อําเภอ........................จังหวัด............................................

หมายเลขโทรศัพท....................................ผูขออนญุาต 

 ๒. พรอมคําขอนีข้าพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว  ดังนี ้

    สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจ 

  สําเนาทะเบียนบานผูขอ   

  สําเนาทะเบียนบานท่ีตัง้สถานประกอบการ  

  แผนผัง หรือแผนท่ีแสดงทีต่ั้ง  

  ใบมอบอํานาจ (กรณีทีม่ีการมอบอาํนาจ) 

  เอกสารอืน่ ๆ ตามที่องคการบริหารสวนตําบลวังประจันประกาศกําหนด 

 

 ขอรับรองวา ขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

 

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

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

 

 

คําขอเลขท่ี.........../........... 

(เจาหนาท่ีกรอก) 



 

 

สวนของเจาหนาท่ี 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 

เลขที่............................ไดรับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน   ครบ 

         ไมครบ คือ 

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

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

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

 

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

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

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

 

ความเห็นของปลดัองคการบริหารสวนตาํบลวังประจัน 

(    ) เห็นสมควรอนุญาตและควรกําหนดเงือ่นไข ดังนี้

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

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

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

(    ) เห็นควรไมอนญุาต เพราะ

..............................................................................................…………………………………………………

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

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

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

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

    ปลัดองคการบรหิารสวนตําบลวังประจัน 

วันท่ี............./.............../.......... 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนของผูขอรับใบอนุญาต 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 

 

เลขที่..........................ไดรับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน   ครบ 

         ไมครบ คือ 

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

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

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

ดังนั้น  กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ยังไมครบทั้งหมดมาย่ืนตอเจาพนักงานทองถิ่นภายใน.......วัน

นับตั้งแตวันนี้เปนตนไป 

 

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

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

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

 

 

 

* กรณีเอกสารในการขอครบถวนใหผูขอมารับใบอนุญาตภายใน ๑๕ วัน  นับแตวันที่ย่ืนคําขอ 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

 

(  )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 

(  )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

 

                             (ลงชือ่)…………………………………… 

                                             (……………………….…………..) 

             ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลวังประจัน 

                                 เจาพนักงานทองถ่ิน 

    วันท่ี……………………..………….. 

 



 

 

 

 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการสถานท่ีจําหนายอาหารและสะสมอาหาร 

เลมที่...........เลขที่............/................. 

(๑) เจาพนักงานทองถิน่อนญุาตให................................................................................ 
สัญชาต.ิ...................เลขประจําตวัประชาชน............................................อยูบานเลขท่ี................
หมูที่...................ตําบล..............................อําเภอ..........................จังหวดั....................................
หมายเลขโทรศัพท......................................................................................................................... 

ชื่อสถานประกอบกิจการ.........................................ประเภท.........................................
ตั้งอยูเลขท่ี...............หมูท่ี............ตําบล...................อําเภอ.......................จังหวัด........................
หมายเลขโทรศัพท......................................................................................................................... 

เสียคาธรรมเนียมปละ.......................บาท (..................................................................)      
ตามใบเสร็จรบัเงนิ  เลมที่..........................เลขท่ี..................ลงวนัที่.............................................. 

(๒) ผูรบัใบอนญุาตตองปฏิบัตติามหลักเกณฑ วธิีการและเงื่อนไขที่กําหนดใน                  
ขอบัญญตัิของทองถิ่น 

(๓) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรบัอนญุาตนี้เปนการขดัตอ
กฎหมายอืน่ที่เกี่ยวของโดยมิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถิน่อาจพิจารณาใหเพิกถอนการ
อนุญาตนีไ้ด 

(๔) ผูรบัใบอนญุาตตองปฏิบัตติามเงื่อนไขเฉพาะดังตอไปนี้อกีดวย  คือ 
(๔.๑)...................................................................................................................... 
(๔.๒)......................................................................................................................

. 
(๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเมื่อวันที ่  เดือน  พ.ศ.          
(๖) ใบอนุญาตฉบับนี้ส้ินอายุวันที ่  เดือน  พ.ศ.  . 
 
        (ลงชื่อ) 
               (............................................................) 
                นายกองคการบรหิารสวนตาํบลวงัประจัน 
                         เจาพนักงานทองถิน่ 
คําเตือน  

   (๑ ) ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานที่ 

     ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน ๕๐๐ บาท 

(๒) หากผูไดรับใบอนุญาตประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

(๓) กรณีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูไดรับใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันวัน นับแตวันที่ 

                         ไดทราบถึงการสูญหายถูกทําลายหรือชํารุด 



 

รายการเสยีคาธรรมเนียมใบอนุญาต 

 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีชําระคาธรรมเนียม 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 

เจาพนักงานทองถิ่น เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 



 

 

แบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาต 

ประกอบกิจการสถานท่ีจําหนายอาหารและสะสมอาหาร 

 

 

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

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

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

โดย................................................................................................................................................ 

ผูมีอํานาจลงนามแทนนิตบิคุคลปรากฏตาม..................................................................................

ที่อยูเลขที่...........................หมูท่ี........................ตรอก/ซอย..........................................................

ถนน.................................แขวง/ตําบล......................................เขต/อําเภอ..................................

จังหวดั..................................หมายเลขโทรศัพท....................................ผูขอรับใบแทนใบอนญุาต 

 ๒. พรอมคําขอนีข้าพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว ดังนี ้

    สําเนาบตัรประจําตวั (ประชาชน/ขาราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจ/อืน่ ๆ  

ระบุ.....................) 

    สําเนาบนัทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาที ่

    ใบอนญุาตฉบับเดิมเทาที่เหลืออยู 

    ใบมอบอํานาจ (ในกรณีที่มีการมอบอาํนาจ) 

 ขอรับรองวา ขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

 

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

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

 

 

 



 

 

สวนของเจาหนาท่ี 

ใบรับคําขอรับใบแทนใบอนุญาต 

 

เลขที่............................ไดรับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน   ครบ 

         ไมครบ คือ 

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

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

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

 

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

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

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

 

ความเห็นของปลดัองคการบริหารสวนตาํบลวังประจัน 

(    ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเงือ่นไข ดังนี้

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

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

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

(    ) เห็นควรไมอนญุาต เพราะ

..............................................................................................…………………………………………………

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

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

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

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

    ปลัดองคการบรหิารสวนตําบลวังประจัน 

วันท่ี............./.............../........... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนของผูขอรับใบแทนใบอนุญาต 

ใบรับคําขอรับใบแทนใบอนุญาต 

 

เลขที่..........................ไดรับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน     ครบ 

           ไมครบ คือ 

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

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

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

ดังนั้น กรุณานําเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบทั้งหมดมาย่ืนตอเจาพนักงานทองถิ่นภายใน.......วัน

นับตั้งแตวันนี้เปนตนไป 

 

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

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

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

 

 

* กรณีเอกสารในการขอครบถวนใหผูขอมารับใบอนุญาตภายใน ๓๐ วัน  นับแตวันที่ย่ืนคําขอ 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

 

(  )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 

(  )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

 

                       (ลงชื่อ)…………………………………… 

                                     (…………………………………..) 

                ตําแหนง   นายกองคการบริหารสวนตําบลวังประจัน 

                                       เจาพนักงานทองถ่ิน 

          วันท่ี……………………..………….. 

 



 

 

แบบคําขอแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสะสมอาหาร 

 

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

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

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

โดย...............................................................................................................................................

ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลปรากฏตาม..................................................................................

ที่อยูเลขที่...................หมูท่ี...............ตรอก/ซอย..........................ถนน......................................

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

หมายเลขโทรศัพท...................................................ผูขอแจง 

๒. ชื่อสถานประกอบกิจการ...................................................ประเภท.............................

มีพ้ืนที่...........ตารางเมตร ตัง้อยูเลขที่..............หมูที่........ตําบล.......................อําเภอ...................

จังหวดั..................................หมายเลขโทรศัพท............................................................................ 

๓. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว  ดังนี้ 

    สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจ 

  สําเนาทะเบียนบานผูขอ   

  สําเนาทะเบียนบานท่ีตัง้สถานประกอบการ  

  แผนผัง หรือแผนท่ีแสดงทีต่ั้ง  

  ใบมอบอํานาจ(กรณีทีม่ีการมอบอาํนาจ) 

  เอกสารอืน่ ๆ ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลวังประจันประกาศกําหนด 

ขอรับรองวา ขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

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

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

 

 



 

 

สวนของเจาหนาท่ี 

ใบรับแจง 

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

มีพ้ืนที่.................ตารางเมตร ตัง้อยูเลขที่..............หมูที่........ตําบล..................อําเภอ..................

จังหวดั..................................หมายเลขโทรศัพท............................................................................ 

เลขที่............................ไดรบัเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ............................ 

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน   ครบ 

         ไมครบ ไดแก  

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

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

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

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

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

 

ความเห็นของปลดัองคการบริหารสวนตาํบลวังประจัน 

(    ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเงือ่นไข ดังนี้

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

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

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

(    ) เห็นควรไมอนญุาต เพราะ

..............................................................................................…………………………………………………

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

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

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

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

    ปลัดองคการบรหิารสวนตําบลวังประจัน 

วันท่ี............./.............../........... 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

สวนของผูแจง 
ใบรับแจง 

ชื่อสถานประกอบกิจการ................................................................ประเภท..................................
มีพ้ืนที่.............ตารางเมตร ตั้งอยูเลขที่..............หมูที่........ตําบล....................อําเภอ....................
จังหวดั..................................หมายเลขโทรศัพท............................................................................ 
เลขที่..........................ไดรบัเรื่องเมือ่วนัที่.............เดือน..........................พ.ศ. .............................. 
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน   ครบ 
         ไมครบ ไดแก 
           .................................................................................... 
           ............................................................................................ 
 
      (ลงชื่อ) ...........................................  
              (...........................................) 
      ตําแหนง........................................... 
                 เจาพนักงานทองถิน่ 
 
 
 
 
* กรณีเอกสารในการแจงครบถวนใหผูแจงมารับหนงัสือรับรองการแจงภายใน ๓๐ วัน                   
นับแตวันที่ย่ืนคําขอ 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

 

(  )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 

(  )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

 

                                   (ลงชื่อ)…………………………………… 

                                                   (………………….………………..) 

                ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลวังประจัน 

                                 เจาพนักงานทองถ่ิน 

      วันท่ี……………………..………….. 

 



 

 
 

 

 

หนังสือรับรองการแจง 
จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสะสมอาหาร 

เลมที่..........เลขท่ี............./................ 

(๑) เจาพนักงานทองถิน่ออกหนงัสือรบัรองการแจงให....................................................
สัญชาต.ิ.............อยูบานเลขท่ี..............หมูที่........ตําบล...................อําเภอ...................................
จังหวดั...............................หมายเลขโทรศัพท............................................................................... 

ชื่อสถานประกอบกิจการ....................................... ประเภท............................................
มีพ้ืนที่.............ตารางเมตร ตั้งอยูเลขที่..............หมูที่........ตําบล.................อาํเภอ.......................
จังหวดั.........................หมายเลขโทรศัพท..................................................................................... 

เสียคาธรรมเนียม...................บาท (................................................................................)                    
ตามใบเสร็จรบัเงนิเลมที่...........เลขท่ี.................ลงวันที่................................................................ 

(๒) ผูรบัหนังสือรับรองการแจงตองปฏิบัตติามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขท่ีกําหนด
ในขอกําหนดของทองถิ่น 

(๓) ผูรบัใบอนญุาตตองปฏิบัตติามเงื่อนไขเฉพาะดังตอไปนี้อกีดวย คือ 
(๓.๑) ......................................................................................... 

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

(๔) หนังสือรับรองการแจงฉบับนี้ออกใหเมื่อวนัที่...........เดือน......................พ.ศ. .......... 
 
      (ลงชื่อ) 
            (.....................................................) 
        นายกองคการบรหิารสวนตําบลวังประจัน 
                 เจาพนักงานทองถิน่ 

  
 
คําเตอืน 

ผูรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงนีไ้วโดยเปดเผยและ      
เห็นไดงาย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาทีป่ระกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษ
ปรับไมเกนิ ๕๐๐ บาท 



 

รายการเสยีคาธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจง 

 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีชําระคาธรรมเนียม 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 

เจาพนักงานทองถิ่น เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 



 

 

แบบคําขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจง 

ประกอบกิจการสถานท่ีจําหนายอาหารและสะสมอาหาร 

 

 

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

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

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

โดย................................................................................................................................................

ผูมีอํานาจลงนามแทนนิตบิคุคลปรากฏตาม..................................................................................

ที่อยูเลขที่...........................หมูท่ี...............ตรอก/ซอย.........................ถนน..................................

แขวง/ตาํบล......................................เขต/อําเภอ............................จังหวดั...................................

หมายเลขโทรศัพท.................................................................................ผูขอรับใบแทนใบอนญุาต 

 ๒. พรอมคําขอนีข้าพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว ดังนี ้

    สําเนาบตัรประจําตวั (ประชาชน/ขาราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจ/อืน่ ๆ 

ระบุ...............................................................................................................................) 

    สําเนาบนัทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาที ่

    ใบอนญุาตฉบับเดิมเทาที่เหลืออยู 

    ใบมอบอํานาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอาํนาจ) 

 ขอรับรองวา ขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

 

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

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

 

 

 



 

 

สวนของเจาหนาท่ี 

ใบรับคําขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจง 

 

เลขที่............................ไดรับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน   ครบ 

         ไมครบ คือ 

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

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

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

 

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

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

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

 

ความเห็นของปลดัองคการบริหารสวนตาํบลวังประจัน 

(    ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเงือ่นไข ดังนี้

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

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

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

(    ) เห็นควรไมอนญุาต เพราะ

..............................................................................................…………………………………………………

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

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

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

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

    ปลัดองคการบรหิารสวนตําบลวังประจัน 

วันท่ี............./.............../........... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนของผูขอรับใบแทนใบอนุญาต 

ใบรับคําขอรับใบแทนใบอนุญาต 

 

เลขที่..........................ไดรับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน     ครบ 

           ไมครบ คือ 

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

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

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

ดังนัน้ กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ยังไมครบท้ังหมดมาย่ืนตอเจาพนักงานทองถิน่                       

ภายใน...............วนันบัตัง้แตวนันี้เปนตนไป 

 

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

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

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

 

 

* กรณีเอกสารในการแจงครบถวนใหผูแจงมารับหนงัสือรับรองการแจงภายใน ๓๐ วัน                 

นับแตวันที่ย่ืนคําขอ 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

 

(  )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 

(  )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

 

                              (ลงชื่อ)…………………………………… 

                                               (…………………………………..) 

         ตําแหนง  นายกองคการบริหารสวนตําบลวังประจัน 

                                เจาพนักงานทองถ่ิน 

    วันท่ี……………………..………….. 
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