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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแตล 
เรื่อง   สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแตล  วาดวยสถานที่จําหนายอาหาร 

และสถานท่ีสะสมอาหาร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แกไขเพ่ิมเติม  ประกอบกับมาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๕๐  มาตรา  ๕๔  

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

องคการบริหารสวนตําบลแตลโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลแตลและนายอําเภอศีขรภูมิ  

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้ เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแตล  เรื่อง  สถานที่ 

จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙”   

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลแตลตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา   

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัต ิ ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้  

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “อาหาร”   หมายความวา  ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต  ไดแก 

  (๑) วัตถุทุกชนิดท่ีคนกิน  ดื่ม  อม  แตไมรวมถึงยาวัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท

หรือยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยการนั้น  แลวแตกรณี 

  (๒) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชหรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร  รวมทั้งวัตถุ 

เจือปนอาหารสี  และเครื่องปรุงแตงกล่ินรส 

  “สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่

หรือทางสาธารณะท่ีจัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถบริโภค
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ไดทันที  ทั้งนี้  ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค  ณ  ที่นั้น  หรือนําไป

บริโภคท่ีอื่นก็ตาม 

  “สถานท่ีสะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่

หรือทางสาธารณะท่ีจัดไวสําหรับเก็บอาหาร  อันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะ

อื่นใดซึ่งผูซื้อตองนําไปทํา  ประกอบหรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่น  ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลแตล 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๕ ผูใดจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนท่ีใด 

ซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น

ถาสถานที่ดังกลาวมีพ้ืนท่ีไมเกินสองรอยตารางเมตรตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือขอหนังสือรับรอง

การแจงกอนการจัดตั้ง 

ขอ ๖ ผูขอรับใบอนุญาตหรือผูขอหนังสือรับรองการแจงสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่

สะสมอาหารจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ไมตั้งอยูในบริเวณที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ 

  (๒)  พ้ืนทําดวยวัตถุถาวร  ผนังและบรเิวณทีป่รุงอาหาร  ตองมีพ้ืนท่ีทําความสะอาดงาย 

  (๓)  จัดใหมีโตะ  เกาอี้  หรือที่นั่งอยางอื่นซึง่มีสภาพแข็งแรง  สะอาด  และเปนระเบียบ

เรียบรอยอยูเสมอ   

  (๔)  จัดใหมีภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  ท่ีใชในการทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บ  

และการบริโภคอาหารไวเพียงพอปลอดภัยและถูกตองดวยสุขลักษณะ 

  (๕)  จัดใหมีบริเวณที่สําหรับทําความสะอาดภาชนะตลอดจนอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  

ใหเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะเพ่ือใชในการนั้นโดยเฉพาะ 

  (๖) จัดใหมีที่สําหรับลางมือพรอมอุปกรณจํานวนเพียงพอ 
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  (๗) จัดใหมีการปองกันอันตรายตอสุขภาพ  รวมทั้งปองกันไมใหเกิดเหตุรําคาญเนื่องจาก

การจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  และเก็บอาหาร 

  (๘) จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขและคําส่ัง 

เจาพนักงานทองถิ่น 

    (๙) จัดใหมีระบบการระบายน้ําอยางเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑ

มาตรฐานท่ีเจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

  (๑๐) จัดใหมีแสงสวางและทางระบายอากาศเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ 

ตามเกณฑมาตรฐานที่เจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

  (๑๑) จัดใหมีสวมจํานวนเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐาน 

ที่เจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

  (๑๒) จัดใหมีที่รองรับมูลฝอย  และส่ิงปฏิกูลที่ถูกตองดวยสุขลักษณะและเพียงพอ 

  (๑๓) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  คําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น   

ขอ ๗ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคาร 

หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาต

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓) อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลแตลประกาศกําหนด 

ขอ ๘ ผูไดรับใบอนุญาตหรือไดรับหนังสือรับรองการแจงใหจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร 

หรือสถานที่สะสมอาหารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้   

  (๑) รักษาสถานที่ใหสะอาดอยูเสมอ  รวมทั้งจัดใหมีการปองกันและกําจัดสัตวนําโรค   

  (๒) ตองมีการดูแลรักษาความสะอาดที่รองรับขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลไมใหเปน 

ที่เพาะพันธุแมลงและสัตวนําโรคไดและตองมีการกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลที่ถูกตองดวยสุขลักษณะ   

  (๓) รักษาสวมใหถูกตองดวยสุขลักษณะอยูเสมอ   

  (๔) จัดส่ิงของเครื่องใชและอุปกรณใหเปนระเบียบเรียบรอยและรักษาใหสะอาดอยูเสมอ   
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  (๕) วาง  เก็บอาหารกอนปรุงในที่สะอาดถูกสุขลักษณะรวมท้ังจัดใหมีการปองกันสัตว

นําโรคในสถานท่ีนั้น   

  (๖) ใชเครื่องปกปดอาหารรวมท้ังภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  ที่ใชในการทํา  

ประกอบ  ปรุง  เก็บอาหารเพ่ือปองกันฝุนละอองและส่ิงที่เปนอันตรายตอสุขภาพตลอดจนรักษา 

เครื่องปกปดนั้นใหสะอาดและใชการไดอยูเสมอ   

  (๗) น้ําแข็งสําหรับใชบริโภคตองจัดเก็บไวใชในภาชนะที่ถูกสุขลักษณะสามารถปองกัน

ส่ิงปนเปอนได  และหามนําอาหารหรือของส่ิงใดแชหรือเก็บรวบรวมไวดวยกัน   

  (๘) การทุบบดน้ําแข็งตองปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะและสะอาดอยูเสมอ  รวมทั้งปองกัน

มิใหมีเสียงอันเปนเหตุรําคาญแกผูอื่น   

  (๙) ในกรณีท่ีมีผาเช็ดหนาใหบริการตองทําความสะอาดและผานความรอนฆาเชื้อโรค

หรือกรรมวิธีอื่นใดใหถูกตองดวยสุขลักษณะ     

  (๑๐) จัดใหมีน้ําสะอาดไวใหเพียงพอ   

  (๑๑) ใชภาชนะหรือวัตถุท่ีสะอาด  ปลอดภัย  สําหรับปรุง  ใส  หรือหออาหาร  หรือน้ําแข็ง  

โดยรักษาใหสะอาดอยูเสมอ   

  (๑๒) ผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหาร  และผูใหบริการตองแตงกายใหสะอาดและปฏิบัติตน 

ใหถูกตองดวยสุขลักษณะสวนบุคคล   

  (๑๓) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

พนักงานเจาหนาท่ีและคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบังคับ  และคําส่ังขององคการ

บริหารสวนตําบลแตล 

ขอ ๙ ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นหากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๑๐ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวม 

ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นท้ังหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณ 
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ในคราวเดียวกันและในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความ

ไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวัน  นับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสองใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๑๑ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาตและใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลแตลเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขท่ีกําหนดไวตามขอ  ๗  และขอ  ๘  ดวย 

ขอ ๑๒ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไวทาย

ขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกหรือกอนใบอนุญาตส้ินอายุ

สําหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๑๓ ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานที่

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 



หนา   ๑๓๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๒๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๑๔ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายถูกทําลายหรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญใหผูไดรับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหายใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๑๕ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติ  หรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญตัินีห้รือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกบัการประกอบกิจการ

ตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลา 

ที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๑๖ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุ ท่ีจะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

  (๒) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

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

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชนหรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๑๗ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง



หนา   ๑๓๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๒๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

โดยทางไปรษณียตอบรับหรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง  

แลวแตกรณี 

ขอ ๑๘ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต   

ขอ ๑๙ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร

หรือพ้ืนท่ีใดซึ่งมีพ้ืนท่ีไมเกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดจะตองแจงตอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓) อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลแตลประกาศกําหนด 

เมื่อเจาพนักงานทองถิน่ไดรบัแจงใหออกใบรบัแกผูแจงเพ่ือใชเปนหลักฐานในการประกอบกิจการ

ตามท่ีแจงไดชั่วคราวในระหวางเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นยังมิไดออกหนังสือรับรองการแจง 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจการแจงใหถูกตองตามแบบท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง  

ถาการแจงเปนไปโดยถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการ

นับแตวันที่ไดรับแจง 

ในใบรบัแจงหรือหนังสือรับรองการแจงเจาพนักงานทองถิ่นจะกาํหนดเงื่อนไขใหผูแจงหรือผูไดรับ

หนังสือรับรองการแจงปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได 

ในกรณีที่การแจงไมถูกตองหรือไมสมบูรณใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหผูแจงทราบภายในเจ็ดวัน

ทําการนับแตวันที่ไดรับแจงถาผูแจงไมดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับแจง

จากเจาพนักงานทองถิ่นใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหการแจงของผูแจงเปนอันส้ินผล  แตถาผูแจง

ไดดําเนินการแกไขภายในเวลาที่กําหนดแลวใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจง

ภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันท่ีไดรับการแจงซึ่งมีรายละเอียดถูกตองตามแบบที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ตามวรรคหนึ่ง 

ขอ ๒๐ ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ 



หนา   ๑๓๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๒๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๒๑ ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ 

ใหผูไดรับหนังสือรับรองการแจงย่ืนขอรบัใบแทนหนังสือรับรองการแจงภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบ

ถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ในกรณีหนังสือรับรองการแจงสูญหายใหผู ย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรอง 

การแจงนําสําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ท่ีหนังสือรับรองการแจงสูญหาย 

มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒) ในกรณีหนังสือรับรองการแจงถูกทําลายหรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญใหผูย่ืนขอรับ

ใบแทนหนังสือรับรองการแจงนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๒๒ เมื่อผูแจงประสงคจะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินกิจการใหแกบุคคลอื่นใหแจงให 

เจาพนักงานทองถิ่นทราบดวย 

ขอ ๒๓ ในกรณีที่ผูดําเนินกิจการใดดําเนินกิจการตามที่ระบุไวในขอบัญญัตินี้โดยมิไดแจง 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นและเคยไดรับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เพราะเหตุที่

ฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นมาแลวครั้งหนึ่งยังฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจง

ตอเจาพนักงานทองถิ่นตอไปใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการไวจนกวา 

จะไดดําเนินการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น  ถายังฝาฝนอีกใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังหาม 

การดําเนินกิจการนั้นไวตามเวลาที่กําหนดซึ่งตองไมเกินสองปก็ได 

ขอ ๒๔ ผูแจงมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมการแจงตามอัตราท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ในวันที่มาแจงและภายในระยะเวลาสามสิบวันกอนวันครบรอบปของทุกปตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  

ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม 

ที่คางชําระ  เวนแตผูแจงจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 



หนา   ๑๓๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๒๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๒๕ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลแตล 

ขอ ๒๖ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๒๗ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแตลเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๒  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ครรชติ  หนุนช ู

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลแตล 



 

 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 

ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแตล 

เรื่อง  สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ลําดับท่ี รายการ 
อัตราคาธรรมเนียม

ตอป (บาท) 
หมายเหตุ 

๑ หนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ี

สะสมอาหาร 

  

     ๑.๑  มีพ้ืนท่ีไมเกิน ๕๐ ตารางเมตร  ๓๐๐  

     ๑.๒  มีพ้ืนท่ีเกิน ๕๐ ตารางเมตร  แตไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ๕๐๐  

     ๑.๓  มีพ้ืนท่ีเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ๑,๐๐๐  

๒ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร   

     ๒.๑  มีพ้ืนท่ีเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร ๑,๐๐๐  

     ๒.๒  มีพ้ืนท่ีเกิน ๕๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป ๑,๕๐๐  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

แบบคําขอหนังสือรับรองการแจง/ตออายุหนังสือรับรองการแจง/รับใบแทนหนังสือรับรองการแจง 
จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

     

เขียนท่ี ……………………………………………. 
 

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

 ๑. ขาพเจา ………..………………….………………… อายุ …..…... ป  สัญชาติ …….……..  อยูบานเลขท่ี …..……. 
หมูท่ี ……..…… ตรอก/ซอย …………..………….. ถนน .………..…………….. ตําบล/แขวง ……………..………………..…… 
อําเภอ/เขต ………………………..…… จังหวัด ……………………..……….. หมายเลขโทรศัพท ..………………………….…… 
โทรสาร .......................................... 
 ๒. ขอยื่นคําขอ      (  )   หนงัสือรับรองการแจง 
                                (  )   ตออายุหนังสือรับรองการแจง 
                                (  )   รับใบแทนหนังสือรับรองการแจง 
จัดตั้ง (  ) สถานท่ีจําหนายอาหาร (  ) สถานท่ีสะสมอาหาร ชื่อสถานประกอบกิจการ ……….....….……….............  
ประเภท ….………………………..…….......…. มีพ้ืนท่ี ................. ตารางเมตร  ตั้งอยูบานเลขท่ี …..…... หมูท่ี ………. 
ตรอก/ซอย ……………….……..….. ถนน ………………….…….  ตําบลแตล   อําเภอศีขรภูมิ   จังหวัดสุรินทร        
ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลแตล 
 พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวยดังนี้  คือ 
 ๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ ระบุ ................................. 
 ๒)  สําเนาทะเบียนบาน 
 ๓)  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  คือ 
  ๓.๑)  .………………………………………………………………………………………………………..….…..……… 
  ๓.๒)  ……………………………………………………………………………………………………………...………... 
 ๔)  ..…………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 
 ๕)  …..…………………………………………………………………………………………………………………………..……….. 
 

                                       แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

  ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
  

                                               (ลงชื่อ) ………………………………….   ผูขอหนังสือรับรอง/ตออายุ 
     (………………………………….…….)  /รับใบแทนหนังสือรับรองการแจง 

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

(เจาหนาท่ีกรอก) 

 



สวนของเจาหนาท่ี 

ใบรับคําขอหนังสือรับรองการแจง/ตออายุหนังสือรับรองการแจง/รับใบแทนหนังสือรับรองการแจง 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 
 

ชื่อสถานประกอบกิจการ ……………..……………..………….….... ประเภท ….………………………..……........…. 
มีพ้ืนท่ีประกอบการ ………....… ตารางเมตร  ตั้งอยูบานเลขท่ี ..…....…. หมูท่ี ………….. ตรอก/ซอย ………….……. 
ถนน …....……..….. แขวง/ตําบล …………………. เขต/อําเภอ ……..…………………… จังหวัด ……………………………… 
หมายเลขโทรศัพท …………………………..…... โทรสาร .......................................... 
 คําขอเลขท่ี ............../................  ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี ............. เดือน ............................ พ.ศ. ..............  
ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน     (  )  ครบ      

  (  )  ไมครบ      ไดแก 
๑.  …………………………………………………………………………………………………………………………… 
๒.  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๓.  …………………………………………………………………………………………………………………………. 
กรุณานําเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ิน  ภายใน ............. วัน 

นับแตวันนี้เปนตนไป 
 

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

    ตําแหนง ......................................................... 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สวนของผูขอหนังสือรับรองการแจง 
ใบรับคําขอหนังสือรับรองการแจง/ตออายุหนังสือรับรองการแจง/รับใบแทนหนังสือรับรองการแจง 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

ชื่อสถานประกอบกิจการ ……………..……………..………….….... ประเภท ….………………………..……........…. 
มีพ้ืนท่ีประกอบการ ………....… ตารางเมตร  ตั้งอยูบานเลขท่ี ..…....…. หมูท่ี ………….. ตรอก/ซอย ………….……. 
ถนน …....……..….. แขวง/ตําบล …………………. เขต/อําเภอ ……..…………………… จังหวัด ……………………………… 
หมายเลขโทรศัพท …………………………..…... โทรสาร .......................................... 
 คําขอเลขท่ี ............../................  ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี ............. เดือน ............................ พ.ศ. ..............  
ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน     (  )  ครบ      

  (  )  ไมครบ      ไดแก 
๑.  …………………………………………………………………………………………………………………………… 
๒.  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๓.  …………………………………………………………………………………………………………………………. 
กรุณานําเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ิน  ภายใน ............. วัน 

นับแตวันนี้เปนตนไป 

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

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



  
 

 

 

 

หนังสือรับรองการแจง 

จัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
 

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

 ออกหนังสือรับรองการแจงให …………………………………………………….………..…  อายุ …………….…… ป  
สัญชาติ ……..………..….. อยูบานเลขท่ี ………………….  หมูท่ี …………….….. ตรอก/ซอย ………………………...…….. 
ถนน ………..…….…..…………..ตําบล/แขวง ………………………..……..… อําเภอ/เขต …………………………….……… 
จังหวัด ………………………….…….. โทรศัพท …………………………………..……  โทรสาร ………………………………… 

 ขอ  ๑  จัดตั้ง   (  ) สถานท่ีจําหนายอาหาร     (  ) สถานท่ีสะสมอาหาร  
ชื่อสถานประกอบกิจการ ……….....……………….…………….............  ประเภท ….………………….……………….......…. 
มีพ้ืนท่ี ..................... ตารางเมตร  ตั้งอยูบานเลขท่ี …………... หมูท่ี …..………. ตรอก/ซอย ………….………….….. 
ถนน ………..……….. ตําบล/แขวง ………….…..……… อําเภอ/เขต ………………………… จังหวัด ……………….….….. 
หมายเลขโทรศัพท ..…………………….………… โทรสาร …………………………………  

เสียคาธรรมเนียมปละ ……………. บาท (…………..…………………………) ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี ……..….. 
เลขท่ี …………………….. ลงวันท่ี …….... เดือน …………………….. พ.ศ. ………….. 

ขอ  ๒  ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขท่ีกําหนดไวใน
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแตล 
 ขอ  ๓  ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ  ดังตอไปนี้ 

๓.๑  ……………………………………………………………….…………………………………..……..…………….. 
  ๓.๒  …………………………………………………………………………………………………….……..……..…….. 
  ๓.๓  .………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
.…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 
………………..……………………………………………………………………………………………………………….………………………… 
 ขอ  ๔  หนังสือรับรองการแจงฉบับนีอ้อกใหเม่ือวันท่ี ….….…. เดือน …..………….……. พ.ศ. ………….…. 

ขอ  ๕  หนังสือรับรองการแจงฉบับนี้ใหใชไดถึงวันท่ี ….…..…. เดือน …..…………...…. พ.ศ. ……..…….…. 
 

  
  (ลงชื่อ) ……………………..……….……….  

                      (……………………..……….…………….) 
    ตําแหนง ……………………………………………. 
         เจาพนักงานทองถ่ิน 



 

รายการเสียคาธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจง 

       วัน/เดือน/ป วัน/เดือน/ป ใบเสร็จรับเงิน ลงลายมือช่ือ 

ท่ีออกใบอนุญาต  ท่ีหมดอายุ  เลมท่ี   เลขท่ี   วัน/เดือน/ป เจาพนักงานทองถิ่น 

  

 

 

    

 

คําเตือน    

๑. ตองแสดงหนังสือรับรองการแจงนี้ไวในท่ีเปดเผย ณ สถานท่ีท่ีไดรับหนังสือรับรองการแจงใหประกอบกิจการ 

๒. ตองยื่นคําขอตออายหุนังสือรับรองการแจงพรอมชําระคาธรรมเนียมกอนหนังสือรับรองการแจงหมดอายุ 

๓. หากไมขอตออายุหนังสือรับรองการแจงพรอมชําระคาธรรมเนียมภายในวันเวลาท่ีกําหนดตามขอ  ๒  

    ตองเสียคาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละ  ๒๐  ของยอดเงินคาธรรมเนียม 

๔. การขอตออายุหนังสือรับรองการแจงใหนําหนังสือรับรองการแจงฉบับนี้ไปดวย  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

ใบแทนหนังสือรับรองการแจง 

จัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
 

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

 ออกหนังสือรับรองการแจงให …………………………………………..…………………….……  อายุ ……………… ป   
สัญชาติ ……..………..….. อยูบานเลขท่ี ………………….  หมูท่ี …………….….. ตรอก/ซอย ……………………...…….. 
ถนน ………..…….….…………….. ตําบล/แขวง ……………………………..… อําเภอ/เขต ………………………….……… 
จังหวัด ………………………….…….. โทรศัพท …………………………………..……  โทรสาร ………………………………… 

 ขอ  ๑  จัดตั้ง   (  ) สถานท่ีจําหนายอาหาร     (  ) สถานท่ีสะสมอาหาร  
ชื่อสถานประกอบกิจการ ……….....……………….…………….............  ประเภท ….………………….……………….......…. 
มีพ้ืนท่ี ..................... ตารางเมตร  ตั้งอยูบานเลขท่ี …………... หมูท่ี …..………. ตรอก/ซอย ………….………….….. 
ถนน ………..……….. ตําบล/แขวง ………….…..……… อําเภอ/เขต ………………………… จังหวัด ……………….….….. 
หมายเลขโทรศัพท ..…………………….………… โทรสาร …………………………………  
เสียคาธรรมเนียมปละ ………….……. บาท (…………..……………………………) ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี …………...….. 
เลขท่ี ……………..……….. ลงวนัท่ี …….... เดือน …………………….. พ.ศ. ………….. 

ขอ  ๒  ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขท่ีกําหนดไว 
ในขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแตล 
 ขอ  ๓  ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ  ดังตอไปนี้ 

๓.๑  ……………………………………………………………….…………………………………..……..…………….. 
  ๓.๒  …………………………………………………………………………………………………….……..……..…….. 
  ๓.๓  .………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
.…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 
………………..……………………………………………………………………………………………………………….………………………… 
 ขอ ๔  หนังสือรับรองการแจงฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี ….….…. เดือน …..…………….……. พ.ศ. ………….…. 

ขอ ๕  หนังสือรับรองการแจงฉบับนี้ใหใชไดถึงวันท่ี ….…..…. เดือน …..…………...………. พ.ศ. ……..……. 
 

  
  (ลงชื่อ) ……………………..……….……….  

                      (……………………..……….…………….) 
    ตําแหนง ……………………………………………. 
         เจาพนักงานทองถ่ิน 
 



 

รายการเสียคาธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจง 

       วัน/เดือน/ป วัน/เดือน/ป ใบเสร็จรับเงิน ลงลายมือช่ือ 

ท่ีออกใบอนุญาต  ท่ีหมดอายุ  เลมท่ี   เลขท่ี   วัน/เดือน/ป เจาพนักงานทองถิ่น 

  

 

 

    

 

คําเตือน    

๑. ตองแสดงหนังสือรับรองการแจงนี้ไวในท่ีเปดเผย ณ สถานท่ีท่ีไดรับหนังสือรับรองการแจงใหประกอบกิจการ 

๒. ตองยื่นคําขอตออายหุนังสือรับรองการแจงพรอมชําระคาธรรมเนียมกอนหนังสือรับรองการแจงหมดอายุ 

๓. หากไมขอตออายุหนังสือรับรองการแจง  พรอมชําระคาธรรมเนียมภายในวันเวลาท่ีกําหนดตามขอ  ๒  

    ตองเสียคาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละ  ๒๐  ของยอดเงินคาธรรมเนียม 

๔. การขอตออายุหนังสือรับรองการแจงใหนําหนังสือรับรองการแจงฉบับนี้ไปดวย  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต/รับใบแทนใบอนุญาต 
จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 

เขียนท่ี ………………………………………. 
 

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

 ๑. ขาพเจา ………..………………….………………… อายุ …..…... ป  สัญชาติ …….……..  อยูบานเลขท่ี …..……. 
หมูท่ี ……..…… ตรอก/ซอย …………..………….. ถนน .………..…………….. ตําบล/แขวง ……………..………………..…… 
อําเภอ/เขต ………………………..…… จังหวัด ……………………..……….. หมายเลขโทรศัพท ..………………………….…… 
โทรสาร .......................................... 
 ๒. ขอยื่นคําขอ      (  )   รับใบอนุญาต 
                                (  )   ตออายุใบอนุญาต 
                                (  )   รับใบแทนใบอนุญาต 
จัดตั้ง (  ) สถานท่ีจําหนายอาหาร (  ) สถานท่ีสะสมอาหาร ชื่อสถานประกอบกิจการ ……….....….……….............  
ประเภท ….………………………..…….......…. มีพ้ืนท่ี ................. ตารางเมตร  ตั้งอยูบานเลขท่ี …..…... หมูท่ี ………. 
ตรอก/ซอย ……………….……..….. ถนน ………………….…………….  ตําบลแตล  อําเภอศีขรภูมิ   จังหวัดสุรินทร    
ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลแตล 
 พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวยดังนี้  คือ 
 ๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ ระบุ ................................. 
 ๒)  สําเนาทะเบียนบาน 
 ๓)  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  คือ 
  ๓.๑)  .………………………………………………………………………………………………………..….…..……… 
  ๓.๒)  ………………………………………………………………….…………………………………………...………. 
 ๔)  ..…………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 
 ๕)  …..…………………………………………………………………………………………………………………………..……….. 
 

                                       แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

  ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
  

     (ลงชื่อ) …………………………………. ผูขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 
      (………………………………….…….)  /รับใบแทนใบอนุญาต 

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

         (เจาหนาท่ีกรอก) 



สวนของเจาหนาท่ี 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต/รับใบแทนใบอนุญาต 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 
 

ชื่อสถานประกอบกิจการ ……………..……………..………….….... ประเภท ….………………………..……........…. 
มีพ้ืนท่ีประกอบการ ………....… ตารางเมตร  ตั้งอยูบานเลขท่ี ..…....…. หมูท่ี ………….. ตรอก/ซอย ………….……. 
ถนน …....……..….. แขวง/ตําบล …………………. เขต/อําเภอ ……..…………………… จังหวัด ……………………………… 
หมายเลขโทรศัพท …………………………..…... โทรสาร .......................................... 
 คําขอเลขท่ี ............../................  ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี ............. เดือน ............................ พ.ศ. ..............  
ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน     (  )  ครบ      

  (  )  ไมครบ      ไดแก 
๑. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๒. ………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 
๓. ……………………………………………………………………………………………………………………..……………. 
กรุณานําเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ิน  ภายใน ............. วัน 

นับแตวันนี้เปนตนไป 
 

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

    ตําแหนง ......................................................... 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สวนของผูขอรับ 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต/รับใบแทนใบอนุญาต 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

ชื่อสถานประกอบกิจการ ……………..……………..………….….... ประเภท ….………………………..……........…. 
มีพ้ืนท่ีประกอบการ ………....… ตารางเมตร  ตั้งอยูบานเลขท่ี ..…....…. หมูท่ี ………….. ตรอก/ซอย ………….……. 
ถนน …....……..….. แขวง/ตําบล …………………. เขต/อําเภอ ……..…………………… จังหวัด ……………………………… 
หมายเลขโทรศัพท …………………………..…... โทรสาร .......................................... 
 คําขอเลขท่ี ............../................  ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี ............. เดือน ............................ พ.ศ. ..............  
ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน     (  )  ครบ      

  (  )  ไมครบ      ไดแก 
๑. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๒. ………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 
๓. ……………………………………………………………………………………………………………………..…………….
กรุณานําเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ิน  ภายใน ............. วัน 

นับแตวันนี้เปนตนไป 

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

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



  

 

 
 

ใบอนุญาต 

จัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
 

เลมท่ี …………. เลขท่ี …….….. /…………..… 

 
อนุญาตให …………………………………………………….………… อายุ …………… ป  สัญชาติ ……..………..….. 

อยูบานเลขท่ี ………………….  หมูท่ี …………….….. ตรอก/ซอย …………………...…….. ถนน ………..…….……………..
ตําบล/แขวง ……………………………..… อําเภอ/เขต ………………………….……… จังหวัด ………………………….…….. 
โทรศัพท …………………………………..……  โทรสาร ………………………………… 

 ขอ  ๑  จัดตั้ง   (  ) สถานท่ีจําหนายอาหาร     (  ) สถานท่ีสะสมอาหาร  
ชื่อสถานประกอบกิจการ ……….....……………….…………….............  ประเภท ….………………….……………….......…. 
มีพ้ืนท่ี ..................... ตารางเมตร  ตั้งอยูบานเลขท่ี …………... หมูท่ี …..………. ตรอก/ซอย ………….………….….. 
ถนน ………..……….. ตําบล/แขวง ………….…..……… อําเภอ/เขต ………………………… จังหวัด ……………….….….. 
หมายเลขโทรศัพท ..…………………….………… โทรสาร …………………………………  

เสียคาธรรมเนียมปละ ……………. บาท (…………..…………………………) ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี ……..….. 
เลขท่ี ……………….. ลงวันท่ี …….... เดือน …………………….. พ.ศ. ………….. 

ขอ  ๒  ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนตําบลแตล 
 ขอ  ๓  ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ  ดังตอไปนี้ 

๓.๑  ……………………………………………………………….…………………………………..……..…………….. 
  ๓.๒  …………………………………………………………………………………………………….……..……..…….. 
  ๓.๓  .………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
.…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 
………………..……………………………………………………………………………………………………………….………………………… 
 ขอ  ๔  ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี ….….…. เดือน …..…………….……. พ.ศ. ………….…. 

ขอ  ๕  ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดถึงวันท่ี ….…..…. เดือน …..…………...………. พ.ศ. ……..……. 
 

  
  (ลงชื่อ) ……………………..……….……….  

                      (……………………..……….…………….) 
    ตําแหนง ……………………………………………. 
         เจาพนักงานทองถ่ิน 



 

รายการเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาต 

       วัน/เดือน/ป วัน/เดือน/ป ใบเสร็จรับเงิน ลงลายมือช่ือ 

ท่ีออกใบอนุญาต  ท่ีหมดอายุ  เลมท่ี   เลขท่ี   วัน/เดือน/ป เจาพนักงานทองถิ่น 

  

 

 

    

 

คําเตือน    

๑.  ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในท่ีเปดเผย  ณ  สถานท่ีท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ 

๒.  ตองยื่นคําขอตอใบอนุญาตพรอมชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตหมดอายุ 

๓.  หากไมขอตออายุใบอนุญาต  พรอมชําระคาธรรมเนียมภายในวันเวลาท่ีกําหนดตามขอ  ๒  

ตองเสียคาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละ  ๒๐  ของยอดเงินคาธรรมเนียม 

     ๔.  การขอตอใบอนุญาตใหนําใบอนุญาตฉบับนี้ไปดวย  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ใบแทนใบอนุญาต 

จัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
 

เลมท่ี …………. เลขท่ี …….….. /…………..… 

 

อนุญาตให …………………………………………………….………… อายุ …………… ป  สัญชาติ ……..………..….. 
อยูบานเลขท่ี ………………….  หมูท่ี …………….….. ตรอก/ซอย …………………...…….. ถนน ………..…….……………..
ตําบล/แขวง ……………………………..… อําเภอ/เขต ………………………….……… จังหวัด ………………………….…….. 
โทรศัพท …………………………………..……  โทรสาร ………………………………… 

 ขอ  ๑  จัดตั้ง   (  )  สถานท่ีจําหนายอาหาร     (  )  สถานท่ีสะสมอาหาร  
ชื่อสถานประกอบกิจการ ……….....……………….…………….............  ประเภท ….………………….……………….......…. 
มีพ้ืนท่ี ..................... ตารางเมตร  ตั้งอยูบานเลขท่ี …………... หมูท่ี …..………. ตรอก/ซอย ………….………….….. 
ถนน ………..……….. ตําบล/แขวง ………….…..……… อําเภอ/เขต ………………………… จังหวัด ……………….….….. 
หมายเลขโทรศัพท ..…………………….………… โทรสาร …………………………………  

เสียคาธรรมเนียมปละ ……………. บาท (…………..…………………………) ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี ……..….. 
เลขท่ี ……………….. ลงวันท่ี …….... เดือน …………………….. พ.ศ. ………….. 

ขอ  ๒  ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนตําบลแตล 
 ขอ  ๓  ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ  ดังตอไปนี้ 

๓.๑  ……………………………………………………………….…………………………………..……..…………….. 
  ๓.๒  …………………………………………………………………………………………………….……..……..…….. 
  ๓.๓  .………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
.…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 
………………..……………………………………………………………………………………………………………….………………………… 
 ขอ  ๔  ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี ….….…. เดือน …..…………….……. พ.ศ. ………….…. 

ขอ  ๕  ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดถึงวันท่ี ….…..…. เดือน …..…………...………. พ.ศ. ……..……. 
 

  
  (ลงชื่อ) ……………………..……….……….  

                      (……………………..……….…………….) 
    ตําแหนง ……………………………………………. 
         เจาพนักงานทองถ่ิน 



 

รายการเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาต 

       วัน/เดือน/ป วัน/เดือน/ป ใบเสร็จรับเงิน ลงลายมือช่ือ 

ท่ีออกใบอนุญาต  ท่ีหมดอายุ  เลมท่ี   เลขท่ี   วัน/เดือน/ป เจาพนักงานทองถิ่น 

  

 

 

    

 

คําเตือน    

๑.  ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในท่ีเปดเผย  ณ  สถานท่ีท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ 

๒.  ตองยื่นคําขอตอใบอนุญาตพรอมชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตหมดอายุ 

๓.  หากไมขอตออายุใบอนุญาต  พรอมชําระคาธรรมเนียมภายในวันเวลาท่ีกําหนดตามขอ  ๒  

ตองเสียคาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละ  ๒๐  ของยอดเงินคาธรรมเนียม 

     ๔.  การขอตอใบอนุญาตใหนําใบอนุญาตฉบับนี้ไปดวย  

 

 

 

 


