
 หนา   ๙๒ 
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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานใหม   
เรื่อง   สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร     

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญตัิองคการบริหารสวนตําบลบานใหม  วาดวยสถานที่จําหนายอาหาร 

และสถานท่ีสะสมอาหารในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานใหม   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลบานใหม   

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลบานใหมและนายอําเภอระโนด  จึงออกขอบัญญัติไว  

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานใหม  เรื่อง  สถานท่ี 

จําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙”   

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานใหมนับแตวันท่ีไดติดประกาศ 

โดยเปดเผย  ณ  สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลบานใหมแลวเจ็ดวัน 

บรรดากฎ  ระเบียบ  ขอบังคับหรือคําส่ังอ่ืนใดขององคการบริหารสวนตําบลบานใหมท่ีไดตราไวแลว 

ในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน   

ขอ ๓ ในขอบัญญัตินี้   

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลบานใหม   

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับแตงตั้งใหมีหนาที่

ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

  “พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวาพนักงานองคการบริหารสวนตําบลหรือลูกจาง 

ขององคการบริหารสวนตําบลซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ตามความในมาตรา  ๔๔  วรรคสอง  

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
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  “อาหาร”  หมายความวา  ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต  ไดแก   

  (๑) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน  ดื่ม  แตไมรวมถึงยา  วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท   

หรือยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยการนั้น  แลวแตกรณี   

  (๒) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชหรือเปนสวนผสมในการผลิตอาหารรวมทั้งวัตถุเจือปน  

อาหาร  สี  และเครื่องปรุงแตงกล่ินรส   

  “สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่ 

หรือที่สาธารณะท่ีจัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถบริโภคไดทันที   

ทั้งนี้  ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับบริโภค  ณ  ที่นั้นหรือนําไปบริโภคท่ีอื่นก็ตาม   

  “สถานท่ีสะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่ 

หรือทางสาธารณะที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด   

ซึ่งตองนําไปทํา  ประกอบ  หรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง   

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น   

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  ถุง   

พลาสติก  ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  หรือซากสัตว  รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนนตลาด   

ที่เล้ียงสัตวหรือที่อื่น   

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได   

  “ตลาด”  หมายความวา  สถานที่ซึ่งปกติจัดไวใหผูคาใชเปนท่ีชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคา 

ประเภทสัตว  เนื้อสัตว  ผัก  ผลไม  หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสดประกอบหรือปรุงแลวหรือของเสียงาย  

ทั้งนี้  ไมวาจะมีการจําหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตาม  และหมายความรวมถึงบริเวณท่ีจัดไวสําหรับ 

ใหผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจําหรือเปนครั้งคราวหรือตามวันที่กําหนด   
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ขอ ๔ หามมิใหผูใดจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่

เกินสองรอยตารางเมตร  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นกรณีท่ีสถานที่จําหนายอาหาร

หรือสถานที่สะสมอาหารมีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตรตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น  เพ่ือขอรับ 

หนังสือรับรองการแจง   

ขอ ๕ ความในขอ  ๔  ไมใชบังคับแกการประกอบการ  ดังนี้   

  (๑)  การประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ   

  (๒)  การขายของในตลาด   

  (๓)  การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ   

ขอ ๖ ผูจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารตองจัดสถานที่ใหถูกตอง 

ดวยสุขลักษณะและเงื่อนไขตามลักษณะของกิจการ  ดังตอไปนี้   

  ก. สถานที่สะสมอาหาร   

   (๑)  ไมอยูในบริเวณที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ   

   (๒)  พ้ืนทําดวยวัตถุถาวรทําความสะอาดงาย   

   (๓)  จัดใหมีระบบการระบายน้ําอยางเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐาน 

ที่องคการบริหารสวนตําบลบานใหมกําหนด 

   (๔)  จัดใหมีแสงสวางและทางระบายอากาศเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ  

ตามเกณฑมาตรฐานที่องคการบริหารสวนตําบลบานใหมกําหนด 

   (๕)  จัดใหมีสวมจํานวนเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐาน 

ที่องคการบริหารสวนตําบลบานใหมกําหนด   

   (๖)  จัดใหมีที่รองรับมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลที่ถูกตองดวยสุขลักษณะและเพียงพอ   

   (๗)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข   

พนักงานเจาหนาท่ีและคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบังคับ  และคําส่ังขององคการ

บริหารสวนตําบลบานใหม   
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  ข. สถานที่จําหนายอาหาร   

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

   (๒)  จัดใหมีโตะ  เกาอี้  หรือที่นั่งอยางอื่นซึ่งมีสภาพแข็งแรง  สะอาด  และเปน  

ระเบียบเรียบรอยอยูเสมอ 

     (๓)  ผนังและบริเวณที่ปรุงอาหารตองมีพ้ืนที่ทําความสะอาดงาย   

   (๔)  จัดใหมีภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  ที่ใชในการทํา  ประกอบ  ปรุง   

เก็บ  และการบริโภคอาหารไวใหเพียงพอ  ปลอดภัย  และถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐาน 

ที่องคการบริหารสวนตําบลบานใหมกําหนด   

   (๕)  จัดใหมีบริเวณและที่สําหรับทําความสะอาดภาชนะตลอดจนอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  

ใหเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะเพ่ือใชในการนั้นโดยเฉพาะ   

   (๖)  จัดใหมีที่สําหรับลางมือพรอมอุปกรณจํานวนเพียงพอ   

   (๗)  จัดใหมีการปองกันอันตรายตอสุขภาพรวมทั้งปองกันไมใหเกิดเหตุรําคาญ 

เนื่องจากการจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  และเก็บอาหาร   

     (๘)  จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขและคําส่ัง 

ของเจาพนักงานทองถิ่น   

   (๙)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข   

พนักงานเจาหนาท่ีและคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบังคับ  และคําส่ังขององคการ

บริหารสวนตําบลบานใหม   

ขอ ๗ อาคารที่ใชเปนสถานที่ประกอบการตองมีหลักฐานแสดงวาสามารถใชประกอบการนั้นได 

โดยถูกตองตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร   

ขอ ๘ ใหองคการบริหารสวนตําบลบานใหมมีอํานาจผอนผันใหผูขอรับใบอนุญาต  ผูขอ 

หนังสือรับรองการแจง  งดเวนการปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในขอ  ๖  และขอ  ๗  เพียงเทาที่เห็นสมควร 

หรือจะเปล่ียนแปลงอยางใดเพ่ือใหเหมาะสมแกกิจการซึ่งใหควบคุมนั้น  ทั้งนี้  การผอนผันนั้นตองไมเปน 

เหตุกระทบกระเทือนถึงสุขภาพอนามัยของประชาชน   
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ขอ ๙ ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองดูแลรักษาสถานท่ีจําหนายอาหาร  

และสถานที่สะสมอาหารใหถูกตองดวยสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้   

  (๑)  รักษาสถานที่ใหสะอาดอยูเสมอรวมท้ังจัดใหมีการปองกันและกําจัดสัตวนําโรค   

  (๒)  ตองมีการดูแลรักษาความสะอาดที่รองรับขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลไมใหเปนที่ 

เพาะพันธุแมลงและสัตวนําโรคไดและตองมีการกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลที่ถูกตองดวยสุขลักษณะ   

  (๓)  รักษาสวมใหถูกตองดวยสุขลักษณะอยูเสมอ   

  (๔)  จัดส่ิงของเครื่องใชและอุปกรณใหเปนระเบียบเรียบรอยและรักษาใหสะอาดอยูเสมอ   

  (๕)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข   

พนักงานเจาหนาที่และคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นรวมท้ังระเบียบ  ขอบังคับ  และคําส่ังขององคการบริหาร 

สวนตําบลบานใหม 

ขอ ๑๐ ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร 

ตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของอาคาร  กรรมวิธีการจําหนาย  ทํา  ประกอบ   

ปรุง  เก็บรักษาอาหาร  ตลอดจนสุขลักษณะของภาชนะ  อุปกรณ  น้ําใช  และของอื่น ๆ  รวมทั้งสุขลักษณะ 

สวนตัวของผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหาร  และผูใหบริการ  ดังตอไปนี้   

  (๑) วาง  เก็บอาหารกอนปรุงในท่ีสะอาดถูกสุขลักษณะรวมท้ังจัดใหมีการปองกัน

สัตวนําโรคในสถานที่นั้น   

  (๒) ใชเครื่องปกปดอาหารรวมทั้งภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  ที่ใชในการทํา 

ประกอบ  ปรุง  เก็บอาหาร  เพ่ือปองกันฝุนละออง  และส่ิงท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพตลอดจนรักษา 

เครื่องปกปดนั้นใหสะอาดและใชการไดอยูเสมอ   

  (๓) น้ําแข็งสําหรับใชบริโภคตองจัดเกบ็ไวใชในภาชนะที่ถูกสุขลักษณะสามารถปองกัน 

ส่ิงปนเปอนไดและหามนําอาหารหรือของส่ิงใดแชหรือเก็บรวบรวมไวดวยกัน   

   (๔) การทุบ  บดน้ําแข็ง  ตองปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะและสะอาดอยูเสมอรวมทั้ง 

ปองกันมิใหมีเสียงอันเปนเหตุรําคาญแกผูอื่น   

  (๕) ในกรณีที่มีผาเช็ดหนาใหบรกิารตองทําความสะอาดและผานความรอนฆาเชื้อโรค 

หรือกรรมวิธีอื่นใดใหถูกตองดวยสุขลักษณะ   
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  (๖)  จัดใหมีน้ําสะอาดไวใหเพียงพอ   

  (๗)  ใชภาชนะหรอืวตัถุที่สะอาด  ปลอดภัย  สําหรับปรุง  ใส  หรือหออาหาร  หรือน้าํแขง็  

โดยรักษาใหสะอาดอยูเสมอ   

  (๘)  ผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหาร  และผูใหบริการตองแตงกายใหสะอาดและปฏิบัติตน 

ใหถูกตองดวยสุขลักษณะสวนบุคคล   

  (๙)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

พนักงานเจาหนาที่  และคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบัญญัติและคําส่ังองคการบริหาร 

สวนตําบลบานใหม   

ขอ ๑๑ ผูไดรับใบอนุญาตหรือไดรับหนังสือรับรองการแจงตองไมเปนโรคติดตอและไมจาง 

หรือใชบุคคลท่ีปวยหรือมีเหตุควรเชื่อวาเปนโรคติดตอ  จําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บอาหาร   

ขอ ๑๒ ผูใดประสงคจะจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารซึ่งมีพ้ืนท่ี 

เกินสองรอยตารางเมตรใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  พรอมหลักฐานตาง ๆ   

ที่องคการบริหารสวนตําบลบานใหมกําหนด   

ในกรณีที่สถานที่ตามวรรคหนึ่งมีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตร  ใหแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น 

เพ่ือขอรับหนังสือรับรองการแจงตามแบบพรอมท้ังหลักฐานตาง ๆ  เชนเดียวกับท่ีกําหนดไวในวรรคหนึ่ง 

กอนจัดตั้ง  เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับแจงใหออกใบรับแจงการจัดตั้งสถานที่แกผูแจงตามแบบ   

เพ่ือใชเปนหลักฐานในการประกอบกิจการตามที่แจงเปนการชั่วคราวในระหวางที่เจาพนักงานทองถิ่น 

ยังมิไดออกหนังสือรับรองการแจงใหตามที่ขอ   

ขอ ๑๓ เมื่อเจาพนักงานทองถิน่ไดตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของคําขออนุญาต 

หรือการแจงแลวปรากฏวาถูกตองตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดไวใหออกใบอนุญาตตามแบบ   

หรือออกหนังสือรับรองการแจงตามแบบ  แลวแตกรณี   

ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูแจงตองชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทายขอบัญญัตินี้ภายในกําหนด   

สิบหาวันนับแตวันที่ผูไดรับใบอนุญาต  ผูแจง  ผูแทน  หรือผูรับมอบอํานาจจากผูไดรับใบอนุญาตหรือแจง 

แลวแตกรณี  ไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากมิไดชําระคาธรรมเนียมที่คางชําระเวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูแจงจะไดบอกเลิกการดําเนินกจิการนั้นกอนถงึกําหนดการที่จะตองชําระคาธรรมเนยีม 

ดังกลาว   
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การแจงความตามวรรคสองใหเจาพนักงานทองถิ่นทําเปนหนังสือแจงใหผูไดรับใบอนุญาต   

ผูแจงผูแทน  หรือผูรับมอบอํานาจจากผูไดรับใบอนุญาตหรือผูแจงแลวแตกรณีทราบในกรณีไมพบตัว 

หรือไมยอมรับหนังสือใหสงหนังสือการแจงหรือคําส่ังทางไปรษณียตอบรับ  หรือปดหนังสือนั้นไวใน 

ที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักงานทําการของผูรับหนังสือและใหถือวาผูนั้นไดทราบ 

หนังสือดังกลาวแลวตั้งแตเวลาที่หนังสือไปถึง  หรือวันเปดหนังสือ  แลวแตกรณี   

ขอ  ๑๔  เมื่อผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงผูใดประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต  

หรือขอตออายุหนังสือรับรองการแจง  ใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบพรอมกับชําระคาธรรมเนียม

กอนใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงส้ินอายุ   

ขอ  ๑๕  ใบอนุญาตหรือใบรับรองการแจงใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาตหรือวันท่ี 

ออกหนังสือรับรองการแจง   

ขอ  ๑๖  เมื่อผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงไมประสงคจะประกอบการตอไป 

ใหย่ืนคํารองบอกเลิกกิจการตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่กําหนด   

ขอ ๑๗ หากผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงประสงคจะแกไขรายการ 

ในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงใหย่ืนคํารองขอตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่กําหนด   

ขอ ๑๘ หากปรากฏวาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงสูญหายถูกทําลาย  หรือชํารุด 

ในสาระสําคัญ  ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงแลวแตกรณีจะตองย่ืนคําขอตอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่กําหนดเพ่ือขอใบแทน  ใบอนุญาต  หรือใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหม   

ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  ในสาระสําคัญแลวแตกรณี  

พรอมหลักฐาน  ดังตอไปนี้   

  (๑)  เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ  กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย   

  (๒)  ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ   

ขอ ๑๙ การออกใบแทนใบอนุญาตใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหมใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ดําเนินการตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข  ดังนี้   

  (๑) การออกใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหใชแบบ 

แลวแตกรณี  โดยประทับตราสีแดง  คําวา  “ใบแทน”  กํากับไวดวย  และใหมีวัน  เดือน  ป  ที่ออกใบแทน   

พรอมทั้งลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วใบแทน   
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  (๒) บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย   

ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงเดิม  แลวแตกรณี  และเลมท่ี   

เลขที่  ป  พ.ศ.  ของใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนหนังสือรับรองการแจง   

ขอ ๒๐ แบบพิมพตาง ๆ  ใหเปนไปตามที่องคการบริหารสวนตําบลบานใหมประกาศกําหนด   

ขอ ๒๑ ผูไดรับใบอนุญาต  หรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงใหจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร

หรือจัดตั้งสถานที่สะสมอาหารรายใดไมปฏิบัติตามหรือฝาฝนขอบัญญัตินี้จะตองระวางโทษตามมาตรา  ๗๒   

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕   

ขอ ๒๒ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบานใหมเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกประกาศ  คําส่ัง  ระเบียบ  ขอบัญญัติหรือคําส่ังอื่นใด  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตาม 

ขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๓๐  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สุพัฒนพงศ  พวงพี 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลบานใหม   

 



 
บญัชีอัตราคา่ธรรมเนียมท้ายข้อบญัญตัิองค์การบรหิารส่วนตําบลบา้นใหม ่

เรื่อง  สถานทีจํ่าหนา่ยอาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ลําดบัที ่ รายการ 
ค่าธรรมเนียม/

บาท 
๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 

การออกหนังสือรับรองการแจ้งจัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานทีส่ะสม 
อาหาร 
ก. พ้ืนที่ประกอบการไม่เกิน ๑๐ ตารางเมตร 
ข. พ้ืนที่ประกอบการเกินกว่า ๑๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒๕ ตารางเมตร 
ค. พ้ืนที่ประกอบการเกินกว่า ๒๕ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร 
ง. พ้ืนที่ประกอบการเกินกว่า ๕๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร 
จ. พ้ืนที่ประกอบการเกินกว่า ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 

 
 

๑๐๐ 
๒๐๐ 
๔๐๐ 
๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๒ การออกใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 
ก. พ้ืนที่ประกอบการเกินกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ตารางเมตร 
ข. พ้ืนที่ประกอบการเกินกว่า ๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 

 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ สอ. ๑ 

คําขอรบัใบอนุญาต 
จัดตั้งสถานทีจํ่าหนา่ยอาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร 

เขียนที่…………………………………….. 

วันที่……….เดือน………………พ.ศ…………….. 

ข้าพเจ้า บุคคลธรรมดา/ นิติบุคคล ช่ือ………………...........................................…………………อายุ…………….ปี 
อยู่บ้าน สํานักงาน เลขที…่……..ถนน…………....................…….ตําบล………………..อําเภอ………………………... 
จังหวัด………….…………โทรศัพท์……………..............……ขอย่ืนคําขอใบอนุญาตจัดต้ัง/สถานที่จําหน่ายอาหาร 
สถานที่สะสมอาหาร ประเภท……………………………………ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปน้ี 

๑. สถานที่ช่ือ………………………….........................…………ต้ังอยู่เลขที่………………ถนน………………… 
ตําบล……………………............อําเภอ...............................จังหวัด..............................โทรศัพท์………………………... 
จํานวนพ้ืนที่ประกอบการ………….........……….ตารางเมตร 

๒. ผู้จัดการช่ือ………….………….......................….…………..ต้ังอยู่เลขที่………………ถนน………………… 
ตําบล………………………อําเภอ……............…………….จังหวัด……………….โทรศัพท…์………………… 

๓. พร้อมคําขอน้ีได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ 
๓.๑ สําเนาทะเบียนบ้านของสถานประกอบการ 
๓.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ประกอบการ 
๓.๓ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล 
๓.๔ หนังสือมอบอํานาจพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและของ 

ผู้รับมอบอํานาจกรณีเจ้าของหรือผู้ประกอบการไม่สามารถย่ืนคําขอด้วยตนเองได้ 
๓.๕ หลักฐานแสดงว่าอาคารสามารถใช้ประกอบการได้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วย 

การควบคุมอาคาร 
๔. แผนที่สังเขปแสดงที่ต้ังของสถานประกอบการ 
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ และพร้อมจะปฏิบัติตาม 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่ เรื่อง สถานที่จําหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร 
พ.ศ. ๒๕๕๙ และปฏิบัติเก่ียวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข คําสั่งของ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น กฎ ระเบียบ และคําสัง่ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม ่
 
 

ลงช่ือ……………….......……………….ผู้ขอรับใบอนุญาต 
(………………….......…………..) 

 
 
 
 
 



 
แบบ สอ. ๒ 

คําขอรบัหนงัสือรบัรองการแจ้ง 
จัดตั้งสถานทีจํ่าหนา่ยอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหาร 

เขียนที่…………………………………… 

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

ข้าพเจ้า บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล ช่ือ….........................................………………………………..อายุ…………..ปี 
อยู่บ้าน สํานักงาน เลขที…่………ถนน……………............……ตําบล……………............……..อําเภอ………………… 
จังหวัด………………………………โทรศัพท…์…….....................………….ขอย่ืนคําขอรับหนังสือรับรองการแจ้งแล้ว 
เพ่ือจัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหาร/สถานที่สะสมอาหาร ประเภท…………………………..…………………………… 
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปน้ี 

๑. สถานที่ช่ือ…...........................…………………………ต้ังอยู่เลขที…่………………..ถนน……………………… 
ตําบล………………………อําเภอ............................จังหวัด.........................โทรศัพท…์………………….……………….. 
จํานวนพ้ืนที่ประกอบการ…………………….ตารางเมตร 

๒. ผู้จัดการช่ือ……….……………………อายุ……............ปี อยู่บ้านเลขที่…............…ถนน…………….……… 
ตําบล…….………….อําเภอ……………..จังหวัด……………………….โทรศัพท…์…………………………………..……..……. 

๓. พร้อมคําขอน้ีได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ 
๓.๑ สําเนาทะเบียนบ้านของสถานประกอบการ 
๓.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ประกอบการ 
๓.๓ สําเนาหนังสือการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกรณผีู้ขอเป็นนิติบุคคล 
๓.๔ หนังสือมอบอํานาจพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและของ 

ผู้รับมอบอํานาจกรณีเจ้าของหรือผู้ประกอบการไม่สามารถมาย่ืนคําขอด้วยตนเองได้ 
 ๓.๕ หลักฐานแสดงว่าอาคารสามารถใช้ประกอบการได้โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วย 

การควบคุมอาคาร 
๔. แผนที่สังเขป แสดงที่ต้ังของสถานประกอบการ 
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ และพร้อมจะปฏิบัติ 

ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม ่เรื่อง สถานที่จําหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร 
พ.ศ. ๒๕๕๙ และปฏิบัติเก่ียวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข คําสั่ง 
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น กฎ ระเบียบ และคาํสั่งขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม ่
 
 

ลงช่ือ……………………………….ผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง 
                           (………………….........…………..) 

 
 
 
 



 
แบบ สอ. ๓ 

 
ใบรบัแจ้งการจัดตั้งสถานทีจํ่าหนา่ยอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหาร 

ที่…………………./………… 
 
 

เขียนที่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม ่
 

หนังสือน้ีออกให้เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงว่า เจ้าพนักงานท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม ่
ได้รับแจ้งการจัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร 

ช่ือ………………………..…………………….ที่บ้านเลขที…่…………..ถนน…………….……………….ตําบล……………………... 
อําเภอ..........................จังหวัด..................................จาก…………………………………............................. ไว้แล้ว 
 
 

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

 เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ สอ. ๔ 

ใบอนญุาตใหจั้ดตั้งสถานทีจํ่าหนา่ยอาหาร 
เล่มที…่……..เลขท่ี…………/………. 

       เขียนที่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม ่

อนุญาตให้บุคคลธรรมดา นิติบุคคล ช่ือ…………………................................……………อายุ………..…. ปี 
สัญชาติ…......……..อยู่บ้าน/สํานักงาน เลขที่…….........…….ถนน………..........……..ตําบล………………….……….. 
อําเภอ……………………..จังหวัด…………………..…….……โทรศัพท์………………………………….…………………………. 

๑. จัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารประเภท………….………ช่ือสถานที่…………………...….............………. 
พ้ืนที่ประกอบการ………………………………ตารางเมตร 

๒. สถานที่ต้ังอยู่เลขที…่……………….ถนน…………...................……..ตําบล………………….…….…..…... 
อําเภอ..................................จังหวัด..........................................โทรศัพท…์………………..…………..…….. 

๓. ค่าธรรมเนียม…….......………บาท/ปี ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่…………..…………….เลขที่……………..…. 
วันที่…………เดือน……......……………………..…….พ.ศ…………..…………. 

๔. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข  ดังต่อไปน้ี 
๔.๑ ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญติัขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม ่เรื่อง สถานที่จําหน่าย 

อาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ. ๒๕๕๙  และปฏิบัติการเก่ียวด้วยการสุขลักษณะตามคําแนะนําของ 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข และคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งกฎ ระเบียบ คําสั่งขององค์การบริหาร 
ส่วนตําบลบ้านใหม ่
 ๔.๒ ……...…………..……………………………………….............................………….……..........…………… 
……………………………………………………………….……………….………………………………………………………….………… 

๕. ใบอนุญาตฉบับน้ีสิ้นอายุเมื่อวันที่………..เดือน…………....……….………..…พ.ศ………………… 

ออกให้ ณ วันที่…...…..เดือน…......................…………พ.ศ…………. 
 
 

ลงช่ือ……………………..…………… 
      (…………………..………………….) 
           เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายการต่ออายุใบอนุญาต 

 
ว.ด.ป. 

ที่อนุญาต 
 

ว.ด.ป. 
ที่สิ้นอายุ 

 

 
จํานวนเงิน 

 
ใบเสร็จรับเงิน 

 

ลงช่ือ 
เจ้าพนักงาน 

ท้องถิ่น 
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เล่มที ่ เลขที ่ ว.ด.ป.  

        
        
        
        
        
        
 
 
 

คําเตือน ๑. ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผย ณ สํานักทําการของผู้ได้รับใบอนุญาต 
๒. ต้องย่ืนคําขอต่อใบอนุญาตพร้อมชําระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
๓. หากไม่ขอต่อใบอนุญาต พร้อมชําระค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด 
 ตามข้อ ๒ ต้องเสียค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ ๒๐ ของยอดเงินค่าธรรมเนียม 
๔. การขอต่อใบอนุญาตให้นําใบอนุญาตฉบับน้ีไปด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ สอ. ๕ 

ใบอนุญาตให้จดัต้ังสถานที่สะสมอาหาร 
เล่มที…่……..เลขท่ี…………/………. 

       เขียนที่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม ่

อนุญาตให้บุคคลธรรมดา นิติบุคคล ช่ือ………………………….………………อายุ………. ปี สัญชาติ…………………….. 
อยู่บ้าน/สํานักงานเลขท่ี…………………………….…….….ถนน………………...…………..ตําบล…………………………….. 
อําเภอ…………………..…..จังหวัด……………………………………โทรศัพท…์…………………………………………………….. 

๑. จัดต้ังสถานที่สะสมอาหารประเภท………………...……ช่ือสถานที…่……………………..…..………………. 
พ้ืนที่ประกอบการ…………………………ตารางเมตร 

๒. สถานที่ต้ังอยู่เลขที…่……………….ถนน………………………….……………ตําบล……………...….....……….. 
อําเภอ………..………… จังหวัด………………………………….……….โทรศัพท…์……………………………..……………….… 

๓. ค่าธรรมเนียม……………บาท/ปี ใบเสร็จรับเงิน เล่มที…่…………..………….เลขที…่…….วันที่………… 
เดือน…………………………….…….พ.ศ……………. 

๔. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข  ดังต่อไปน้ี 
๔.๑ ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญติัขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม ่เรื่อง สถานที่จําหน่ายอาหาร

และสถานทีส่ะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และปฏิบัติการเก่ียวด้วยการสุขลักษณะตามคําแนะนําของ 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข และคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งกฎ ระเบียบ คําสั่งขององค์การบริหาร 
ส่วนตําบลบ้านใหม ่

๔.๒ ….........................……………………………………..……..………………………………………………… 
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………... 

๕. ใบอนุญาตฉบับน้ีสิ้นอายุเมื่อวันที่………..เดือน……………………….………พ.ศ………………… 
ออกให้ ณ วันที่……..เดือน...........................……………พ.ศ……….……. 
 
 

                                                                                    ลงช่ือ………………………..…………… 
                                                                                          (……….…………………………….) 
                                                                                             เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ สอ. ๖ 

หนังสือรับรองการแจ้งจัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหาร 
เล่มที…่……..เลขท่ี…………/………. 

       เขียนที่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม ่

อนุญาตให้บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล ช่ือ……………………………………………อายุ…………..ปีสัญชาติ………..….. 
อยู่บ้าน/สํานักงาน เลขที…่…..…….ถนน………….….……..ตําบล………….…………..อําเภอ……………..………….. 
จังหวัด………………………….…โทรศัพท…์…………………………………………….……………… 

๑. จัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารประเภท…………………..…………ช่ือสถานที่…….…................. 
พ้ืนที่ประกอบการ…………………………ตารางเมตร 

๒ สถานที่ต้ังอยู่เลขที…่………………………………….ถนน…………..………….………..ตําบล…………..……….. 
อําเภอ……………………….จังหวัด……………………………………..โทรศัพท์……………………………………………….…… 

๓. ค่าธรรมเนียม……………บาท/ปี ใบเสร็จรับเงิน เล่มที…่……………..……….เลขที…่…….วันที่………… 
เดือน…………………………………………..….พ.ศ……………. 

๔. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข  ดังต่อไปน้ี 
๔.๑ ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญติัขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม ่เรื่อง สถานที่จาํหน่ายอาหาร

และสถานทีส่ะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และปฏิบัติการเก่ียวด้วยการสุขลักษณะตามคําแนะนําของ 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข และคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งกฎ ระเบียบ คําสั่งขององค์การบริหาร 
ส่วนตําบลบ้านใหม ่

๔.๒ ..................................…………………………………………………………..…………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….…..…………………….…………………... 

๕. หนังสือรับรองการแจ้งฉบับน้ีสิ้นอายุวันที่……....เดือน............................………พ.ศ………………..…. 

ออกให้ ณ วันที่……..เดือน……………….……………พ.ศ………………. 
 
 

ลงช่ือ………………………………… 
      (…………………….………….) 
      เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายการต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้ง 

 
 

ว.ด.ป. 
ที่อนุญาต 

 

ว.ด.ป. 
ที่สิ้นอายุ 

 

 
จํานวนเงิน 

 
ใบเสร็จรับเงิน 

 

ลงช่ือ 
เจ้าพนักงาน 

ท้องถิ่น 
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เล่มที ่ เลขที ่ ว.ด.ป.  

        
        
        
        
        
 
 

คําเตือน ๑. ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผย ณ สํานักทําการของผู้ได้รับใบอนุญาต 
๒. ต้องย่ืนคําขอต่อใบอนุญาตพร้อมชําระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
๓. หากไม่ขอต่อใบอนุญาต พร้อมชําระค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด 
 ตามข้อ ๒ ต้องเสียค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ ๒๐ ของยอดเงินค่าธรรมเนียม 
๔. การขอต่อใบอนุญาตให้นําใบอนุญาตฉบับน้ีไปด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ สอ. ๗ 

หนังสือรับรองการแจ้งจัดต้ังสถานที่สะสมอาหาร 

เล่มที…่……..เลขท่ี…………/………. 
       เขียนที่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม ่

อนุญาตให้บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล ช่ือ………   …………………………………………….………อายุ………. ปี 
สัญชาติ………………………..อยู่บ้าน/สํานักงาน เลขที…่………………….ถนน………….…………..ตําบล………..……….. 
อําเภอ……………….………..จังหวัด………...................………โทรศัพท…์……………………………………………..………….. 

๑. จัดต้ังสถานที่สะสมอาหารประเภท…………………..........……ช่ือสถานที่…………………..…….….……… 
พ้ืนที่ประกอบการ………………………….……………ตารางเมตร 

๒. สถานที่ต้ังอยู่เลขที…่………………….……..…….ถนน…………………………………..ตําบล…………..……….. 
อําเภอ……………………….…. จังหวัด ............................ โทรศัพท์………….…… 

๓. ค่าธรรมเนียม……………บาท/ปี ใบเสร็จรับเงิน เล่มที…่…………..………….เลขที…่…….วันที่………… 
เดือน……………………………….….พ.ศ……………. 

๔. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข  ดังต่อไปน้ี 
 ๔.๑ ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม ่เรื่อง สถานที่จําหน่ายอาหาร
และสถานทีส่ะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และปฏิบัติการเก่ียวด้วยการสุขลักษณะตามคําแนะนําของ 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข และคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งกฎ ระเบียบ คําสั่งขององค์การบริหาร 
ส่วนตําบลบ้านใหม ่

๔.๒ ……….……………..…………………………..............................................………………………….. 
………………………………………………..……………………………………………………………………..……………………….……... 

๕. หนังสือรับรองการแจ้งฉบับน้ีสิ้นอายุเมื่อวันที่……....เดือน…………………………..………พ.ศ…………... 

ออกให้ ณ วันที่……..เดือน………………………………….………พ.ศ…………..…. 
 
 

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

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ สอ. ๘ 

คําขอต่ออายุใบอนญุาตหรือขอต่อหนังสือรบัรองการแจ้ง 
เพื่อจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

                                                                                     เขียนที่……………………………………. 

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

ข้าพเจ้า บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล ช่ือ…….................................…….…………………………อายุ……..…ปี 
สัญชาติ…………อยู่บ้านเลขที…่…...ถนน…………….……ตําบล……......................…………อําเภอ………..………… 
จังหวัด………………...โทรศัพท…์………………………….….….ขอย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตหนังสือรับรองการแจ้ง 
การจัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหาร/สถานที่สะสมอาหาร ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ 

๑. สถานที่ช่ือ…....................…………………… …………………….….เพ่ือจําหน่ายอาหาร/สะสมอาหาร 
ประเภท……………………………………….. 

๒. ต้ังอยู่เลขที่…...........……ถนน………......…………ตําบล…..…………………อําเภอ …………………………. 
จังหวัด……….……………… โทรศัพท์………….………..จํานวนพ้ืนที่ประกอบการ…..………...........……ตารางเมตร 

๓. ได้รับใบอนุญาต หนังสือรบัรองการแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเมื่อวันที่….......…เดือน……............ 
พ.ศ…..………………....เสียค่าธรรมเนียมปีละ….........…..บาท ใบอนุญาตสิ้นอายุวันที่….....….เดือน…….......……… 
พ.ศ…………….…... 

๔. ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม ่เรื่อง สถานที่ 
จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๙ และปฏิบัติการเก่ียวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนํา 
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และคําสั่ง รวมทั้งกฎ ระเบียบของเจ้าพนักงานท้องถิ่นทุกประการ 

๕. จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต พร้อมน้ีได้แนบใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง 
พร้อมจัดส่งเงินค่าธรรมเนียมจํานวน……….……….……บาท มาด้วยแล้ว 
 
 

ลงช่ือ…….…………………………ผู้ย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง 
      (………….…………......…..) 
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