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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเกาะเทโพ 

เรื่อง   สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร   

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรออกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเกาะเทโพ  วาดวยสถานท่ีจําหนายอาหาร

และสถานที่สะสมอาหาร   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แกไขเพ่ิมเติม  ประกอบมาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๕๐   

มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลเกาะเทโพโดยความเห็นชอบของสภาองคการ

บริหารสวนตําบลเกาะเทโพและนายอําเภอเมืองอุทัยธานี  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเกาะเทโพ  เรื่อง  สถานท่ี

จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลเกาะเทโพตั้งแตเมื่อไดติด

ประกาศไวโดยเปดเผย  ณ  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลเกาะเทโพแลวเจ็ดวัน 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศหรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวแลว

ในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “อาหาร”  หมายความวา  อาหารตามกฎหมายวาดวยอาหาร 

  “สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่

หรือทางสาธารณะ  ที่จัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถ

บริโภคไดทันที  ทั้งนี้  ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค  ณ  ที่นั้น   

หรือนําไปบริโภคที่อื่นก็ตาม 

  “สถานท่ีสะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่ 

หรือทางสาธารณะ  ที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด  

ซึ่งผูซื้อตองนําไป  ทํา  ประกอบหรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง 
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  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลเกาะเทโพ 

  “เจ าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว า   เจ าพนักงานซึ่ ง ได รับแต งตั้ ง 

จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๕ ผูใดจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนท่ีใด 

ซึ่งมี พ้ืนที่ เกินสองรอยตารางเมตร  และมิใช เปนการขายของในตลาดตองไดรับใบอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่น 

ถาสถานท่ีดังกลาวมี พ้ืนที่ ไม เกินสองรอยตารางเมตรตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น 

เพ่ือขอหนังสือรับรองการแจงกอนการจัดตั้ง  

ขอ ๖ ผูจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารตองจัดสถานที่ใหถูกตอง 

ดวยสุขลักษณะและเงื่อนไขตามลักษณะของกิจการ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สถานที่สะสมอาหาร 

   (๑.๑)  ไมอยูในบริเวณท่ีนาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ 

   (๑.๒)  พ้ืนทําดวยวัตถุถาวร  ทําความสะอาดงาย 

   (๑.๓)  จัดใหมีระบบการระบายน้าํอยางเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑ

มาตรฐานท่ีองคการบริหารสวนตําบลเกาะเทโพกําหนด 

   (๑.๔)  จัดใหมีแสงสวางและทางระบายอากาศเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ

ตามเกณฑมาตรฐานที่องคการบริหารสวนตําบลเกาะเทโพกําหนด 

   (๑.๕)  จัดใหมีสวมจํานวนเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐาน

ที่องคการบริหารสวนตําบลเกาะเทโพกําหนด 

   (๑.๖)  จัดใหมีที่รองรับมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลที่ถูกตองดวยสุขลักษณะและเพียงพอ 

   (๑.๗)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

และคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบังคับ  และคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบล

เกาะเทโพ 

  (๒)  สถานที่จําหนายอาหาร 

   (๒.๑)  จัดสถานท่ีตามที่กําหนดใน  (๑.๑)  –  (๑.๖) 
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   (๒.๒)  จัดใหมีโตะ  เกาอี้  หรือที่นั่งอยางอื่นซึ่งมีสภาพแข็งแรง  สะอาด  และเปน

ระเบียบเรียบรอยอยูเสมอ 

   (๒.๓)  ผนังและบริเวณที่ปรุงอาหารตองมีพ้ืนที่ทําความสะอาดงาย 

   (๒.๔)  จัดใหมีภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  ที่ใชในการทํา  ประกอบ  ปรุง  

เก็บ  และการบริโภคอาหารไวใหเพียงพอ  ปลอดภัย  และถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐานที่

องคการบริหารสวนตําบลเกาะเทโพกําหนด 

   (๒.๕)  จัดใหมีบริเวณท่ีสําหรับทําความสะอาดภาชนะตลอดจนอุปกรณเครื่องใชตาง  ๆ 

ใหเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะเพ่ือใชในการนั้นโดยเฉพาะ 

   (๒.๖)  จัดใหมีที่สําหรับลางมือพรอมอุปกรณจํานวนเพียงพอ 

   (๒.๗)  จัดใหมีการปองกันอันตรายตอสุขภาพ  รวมท้ังปองกันไมใหเกิดเหตุรําคาญ  

เนื่องจากการจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  และเก็บอาหาร 

   (๒.๘)  จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

และตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

   (๒.๙)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

และตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  รวมท้ังระเบียบ  ขอบังคับ  และคําส่ังขององคการบริหาร 

สวนตําบลเกาะเทโพ 

ขอ ๗ อาคารที่ใชเปนสถานที่ประกอบการตองมีหลักฐานแสดงวาสามารถใชประกอบการนั้นได 

โดยถูกตองตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

ขอ ๘ ผูไดรับใบอนุญาตหรือไดรับหนังสือรับรองการแจงใหจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร 

หรือสถานที่สะสมอาหารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  รักษาสถานที่ใหสะอาดอยูเสมอรวมทั้งจัดใหมีการปองกันและกําจัดสัตวนําโรค 

  (๒)  ตองมีการดูแลรักษาความสะอาดที่รองรับขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลไมใหเปนที่

เพาะพันธุแมลงและสัตวนําโรคได  และตองมีการกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลที่ถูกตองดวยสุขลักษณะ 

  (๓)  รักษาสวมใหถูกตองดวยสุขลักษณะอยูเสมอ 

  (๔)  จัดส่ิงของเครื่องใชและอุปกรณใหเปนระเบียบเรียบรอยและรักษาใหสะอาดอยูเสมอ 
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  (๕)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

และตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  รวมท้ังระเบียบ  ขอบังคับ  และคําส่ังขององคการบริหาร 

สวนตําบลเกาะเทโพ 

ขอ ๙ ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร 

ตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของอาคาร  กรรมวิธีการจําหนาย  ทํา  ประกอบ  

ปรุง  เก็บรักษาอาหาร  ตลอดจนสุขลักษณะของภาชนะ  อุปกรณ  น้ําใช  และของอื่น ๆ  รวมทั้ง

สุขลักษณะสวนตัวของผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหาร  และผูใหบริการ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  วาง  เก็บอาหารกอนปรงุในที่สะอาด  ถูกสุขลักษณะรวมทั้งจัดใหมีการปองกันสัตว

นําโรคในสถานท่ีนั้น 

  (๒)  ใชเครื่องปกปดอาหารรวมทั้งภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  ที่ใชในการทํา  

ประกอบ  ปรุง  เก็บอาหาร  เพ่ือปองกันฝุนละออง  และส่ิงที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ตลอดจนรักษา

เครื่องปกปดนั้นใหสะอาดและใชการไดอยูเสมอ 

  (๓)  น้ําแข็งสําหรับใชบริโภคตองจัดเก็บไวในภาชนะท่ีถูกสุขลักษณะสามารถปองกัน 

ส่ิงปนเปอนได  และหามนําอาหารหรือของส่ิงใดแชหรือเก็บรวบรวมไวดวยกัน 

  (๔)  การทุบ  บดน้ําแข็ง  ตองปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะและสะอาดอยูเสมอ  รวมท้ัง

ปองกันมิใหมีเสียงอันเปนเหตุรําคาญแกผูอื่น 

  (๕)  ในกรณีที่มีผาเช็ดหนาใหบริการตองทําความสะอาดและผานความรอนฆาเชื้อโรค  

หรือกรรมวิธีอื่นใดใหถูกตองดวยสุขลักษณะ 

  (๖)  จัดใหมีน้ําสะอาดไวใหเพียงพอ 

  (๗)  ใชภาชนะหรือวัตถุท่ีสะอาด  ปลอดภัย  สําหรับปรุง  ใส  หรือหออาหาร   

หรือน้ําแข็งโดยรักษาใหสะอาดอยูเสมอ 

  (๘)  ผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหาร  และผูใหบริการตองแตงกายใหสะอาดและปฏิบัติตน

ใหถูกตองดวยสุขลักษณะสวนบุคคล 

  (๙)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

และตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบัญญัติและคําส่ังองคการบริหารสวนตําบล

เกาะเทโพ 
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ขอ ๑๐ ผูไดรับใบอนุญาตหรือไดรับหนังสือรับรองการแจงตองไมเปนโรคติดตอ  และไมจาง

หรือใชบุคคลท่ีปวยหรือมีเหตุควรเชื่อวาเปนโรคติดตอ  จําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บอาหาร 

ขอ ๑๑ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร

หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดจะตองย่ืนคําขอรับ

ใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓)  อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลเกาะเทโพกําหนด 

ขอ ๑๒ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  จัดใหมีโตะ  เกาอี้  หรือที่นั่งอยางอื่นใหเปนระเบียบเรียบรอยและสะอาดอยูเสมอ 

  (๒)  ผนังและบริเวณท่ีปรุงอาหารตองใชวัสดุถาวร  แข็งแรง  และมีผิวเรียบไมดูดซึมน้ํา

และทําความสะอาดไดงาย  การจัดตั้งถังบรรจุกาซตองอยูในที่ปลอดภัยตามคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุข  หรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

  (๓)  จัดใหมีภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  ในการประกอบ  ปรุง  การเก็บ   

และการบริโภคไวใหเพียงพอ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

  (๔)  จัดใหมีที่ สําหรับทําความสะอาดภาชนะ  และอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ   

ใหเพียงพอตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

  (๕)  จัดใหมีอางลางมือที่ใชการไดดี  และมีจํานวนตามเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง  

ฉบับที่  ๒  (พ.ศ.  ๒๕๓๖)  ออกตามความในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ

เรียบรอยของบานเมือง  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ตลอดจนจัดใหมีสบูลางมือไวตลอดเวลา 

  (๖)  จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเ สียหรือระบบกําจัดของเสียตามคําแนะนําของ 

เจาพนักงานสาธารณสุขหรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

  (๗)  ไมอยูในบริเวณที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ  หรือแหลงท่ีนารังเกียจ  เชน  

ใกลชิดกับที่ฝงศพ  หรือที่เก็บศพ  ที่ทิ้ง  กําจัดส่ิงปฏิกูล  ที่เล้ียงสัตว  หรือที่อื่นใดซึ่งเจาพนักงาน

สาธารณสุขเห็นวาเปนอันตรายตอสุขภาพ 

  (๘)  พ้ืนทําดวยวัสดุถาวรและไมมีน้ําขัง 
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  (๙)  จัดใหมีรางระบายน้ําดวยวัสดุถาวร  เพ่ือใหน้ําไหลไปสูรางระบายน้ําสาธารณะ

หรือบอรับน้ําเสียไดสะดวกตามที่เจาพนักงานสาธารณสุขหรือตามคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น 

  (๑๐)  จัดใหมีแสงสวางภายในเพียงพอ  ณ  จุดที่ทําการปรุง  ประกอบ  และจําหนายอาหาร  

และตองมีการระบายอากาศภายในรานอยางเพียงพอโดยมีชองระบายอากาศไมนอยกวารอยละ  ๒๐   

ของพ้ืนท่ีหองสําหรับหองรบัประทานอาหารที่มีเครื่องปรับอากาศตองมีเครื่องหยุดอากาศหรือเครื่องฟอกอากาศ  

รวมทั้งตองติดเครื่องหมาย  “หามสูบบุหรี่”  ไวดวย 

  (๑๑)  จัดใหมีสวมท่ีไดสุขลักษณะและมีจํานวนเพียงพอตามกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒  

(พ.ศ.  ๒๕๓๖)  ออกตามความในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย 

ของบานเมือง  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

  (๑๒)  จัดใหมีเครื่องดับเพลิงประเภทที่เหมาะสม  จํานวนเพียงพอ  และอยูในสภาพที่

สามารถใชไดสะดวกเมื่อเกิดเพลิงไหมตลอดจนตองมีการตรวจสอบเครื่องดับเพลิงใหอยูในสภาพใชการได

ทุกป 

  (๑๓)  จัดใหมีระบบการระบายควันที่เกิดจากการปรุงอาหาร  เชน  พัดลมดูดอากาศ  

หรือปลองระบายควันซึ่งสูงเพียงพอที่จะไมกอเหตุรําคาญ 

  (๑๔)  รักษาสถานที่ใหสะอาดอยูเสมอ  และตองใชน้ํายาฆาเชื้อโรคทําความสะอาดพ้ืน

ทุกอาทิตย 

  (๑๕)  จัดใหมีที่รองรับมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะ 

  (๑๖)  ถามีสัตวที่จะฆาเปนอาหารตองแยกใหอยูในที่เหมาะสม 

  (๑๗)  จัดวางส่ิงของเครื่องใชใหเปนระเบียบเรียบรอยและรักษาใหสะอาดอยูเสมอ 

  (๑๘)  ปฏิบัติการอื่น ๆ  ใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามท่ีเจาพนักงานสาธารณสุขแนะนํา 

หรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๓ ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ 

แจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๑๔ เมื่อไดรับคําขอใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 
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ตามหลักเกณฑ  วิธีการหรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวม 

ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณ 

ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ัง 

แจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลให 

ผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน 

ตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๑๕ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลเกาะเทโพเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตอใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๗  และขอ  ๘  ดวย 

ขอ ๑๖ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไวทาย

ขอบัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุ  สําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสีย

คาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม 

ที่คางชําระ  เวนแต ผู ไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการ 

เสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 
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ขอ ๑๗ ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ี

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ ๑๘ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุดตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับ 

ใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๑๙ ในกรณี ท่ีปรากฏวา ผู รับ ใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติ ไมถูกตองตามบท 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๐ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับ

ใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

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

หรือเงื่อนไข  ที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต
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ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๒๑ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน 

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง   

หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๒ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูก 

เพิกถอนใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๒๓ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร

หรือพ้ืนท่ีใดซึ่งมีพ้ืนท่ีไมเกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดจะตองแจงตอ 

เจาพนักงานทองถิ่น  ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓)  อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลเกาะเทโพประกาศกําหนด 

เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับแจง  ใหออกใบรับแกผูแจงเพ่ือใชเปนหลักฐานในการประกอบ

กิจการตามท่ีแจงไดชั่วคราวในระหวางเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นยังมิไดออกหนังสือรับรองการแจง 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจการแจงใหถูกตองตามแบบท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง  

ถาการแจงเปนไปโดยถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวัน 

ทําการนับแตวันที่ไดรับแจง 

ในใบรับแจงหรือหนังสือรับรองการแจง  เจาพนักงานทองถิ่นจะกําหนดเงื่อนไขใหผูแจง 

หรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได 

ในกรณีที่การแจงไมถูกตองหรือไมสมบูรณใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหผูแจงทราบภายในเจ็ดวัน

ทําการนับแตวันท่ีไดรับแจง  ถาผูแจงไมดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันท่ีไดรับ

แจงจากเจาพนักงานทองถิ่น  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหการแจงของผูแจงเปนอันส้ินผล   

แตถาผูแจงไดดําเนินการแกไขภายในเวลาที่กําหนดแลว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนงัสือรับรองการแจง



 หนา   ๓๑๙ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๑๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับการแจงซึ่งมีรายละเอียดถูกตองตามแบบที่กําหนด 

ในขอบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง 

ขอ ๒๔ ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผย 

และเห็นไดงาย  ณ  สถานที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ 

ขอ ๒๕ ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ   

ใหผูไดรับหนังสือรับรองการแจงย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงภายในสิบหาวันนับแตวันที่ได 

ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีหนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ใหผูย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรอง 

การแจงนําสําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย 

มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีหนังสือรับรองการแจงถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืน

ขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงนําใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

ขอ ๒๖ เมื่อผูแจงประสงคจะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินกิจการใหแกบุคคลอื่นใหแจง 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบดวย 

ขอ ๒๗ ในกรณีที่ผูดําเนินกิจการใดดําเนินกิจการตามท่ีระบุไวในขอบัญญัตินี้โดยมิไดแจงตอ 

เจาพนักงานทองถิ่นและเคยไดรับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เพราะเหตุ 

ที่ฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นมาแลวครั้งหนึ่ง  ยังฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิได

แจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตอไป  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการไวจนกวา 

จะไดดําเนินการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น  ถายังฝาฝนอีกใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังหาม 

การดําเนินกิจการนั้นไวตามเวลาที่กําหนดซึ่งตองไมเกินสองปก็ได 

ขอ ๒๘ ผูแจงมีหนาท่ีตองเสียคาธรรมเนียมการแจงตามอัตราท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ในวันที่มาแจง  และภายในระยะเวลาสามสิบวันกอนวันครบรอบปของทุกปตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น   

ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวน



 หนา   ๓๒๐ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๑๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

คาธรรมเนียมท่ีคางชําระ  เวนแตผูแจงจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการ 

เสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๒๙ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลเกาะเทโพ   

ขอ ๓๐ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๑ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเกาะเทโพรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจออกขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๓๑  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

มะลิ  อินทรเอม 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลเกาะเทโพ 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทาย 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเกาะเทโพ 

เรื่อง  สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 

ลําดับ รายการ 
คาธรรมเนียม 

(บาท/ป) 

๑ อัตราคาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงซ่ึงมีพ้ืนท่ีไมเกิน 

สองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาด 

 

 ๑.๑  พ้ืนท่ีประกอบการไมถึง  ๑๐  ตารางเมตร                               ฉบับละ   ๑๕๐ 

๑.๒  พ้ืนท่ีประกอบการตั้งแต  ๑๐  ตารางเมตร 

  แตไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร                                                    ฉบับละ 

 

  ๒๐๐ 

๑.๓  พ้ืนท่ีประกอบการตั้งแต  ๕๐  ตารางเมตร 

  แตไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร                                                  ฉบับละ 

 

  ๓๐๐ 

๑.๔  พ้ืนท่ีประกอบการตั้งแต  ๑๐๐  ตารางเมตร 

  แตไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร                                                   ฉบับละ 

 

  ๔๐๐ 

๒ อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ี

สะสมอาหาร  ซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกินสองรอยตารางเมตร  และมิใชเปนการขายของ 

ในตลาด 

 

 ๒.๑  พ้ืนท่ีประกอบการตั้งแต  ๒๐๐  ตารางเมตร   

  แตไมเกิน  ๘๐๐  ตารางเมตร                                                  ฉบับละ 

 

  ๕๐๐ 

๒.๒  พ้ืนท่ีประกอบการตั้งแต  ๘๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป                     ฉบับละ ๑,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   

 

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

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

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

อยูบานเลขท่ี....................................หมูท่ี..............ตรอก/ซอย....................................ถนน................................... 

แขวง/ตําบล........................................เขต/อําเภอ..............................................อบต.  ......................................... 

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

  ขอยื่นใบคําขอรับใบอนุญาต  ประกอบกิจการ  (  )  สถานท่ีจําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร  

ประเภท...................................................  โดยมีพ้ืนท่ีประกอบการ.....................................................ตารางเมตร 

ตอ  (เจาพนักงานทองถ่ิน) 

  พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย  ดังตอไปนี้  คือ   

  ๑. สําเนาบัตรประจําตัว  ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  ๒. สําเนาทะเบียนบาน 

  ๓. หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืน  คือ 

   ๓.๑  ............................................................................ 

   ๓.๒  ............................................................................ 

  ๔. ..................................................................................... 

  ๕. .....................................................................................(ถามี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบคําขอรับใบอนุญาต 

 



        (ดานหลังคําขอรับใบอนุญาต) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอรับใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

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

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

 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

 (  )  เห็นสมควรอนุญาต  และควรกําหนดเง่ือนไข  ดังนี้................................................... 

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

 (  )  เห็นสมควร  ไมอนุญาต  เพราะ................................................................................. 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบการโดยสังเขป 

คําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น 

 (  )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 

 (  )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ   

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

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

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

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



 
   

 

 

 

เลขท่ี................/...............      เขียนท่ี.......................................................
        วันท่ี....................เดือน................................พ.ศ.  .........
  อนุญาตให...............................................................................................สัญชาติ......................... 
อยูบานเลขท่ี......................................หมูท่ี..............ตรอก/ซอย....................................ถนน...................................
แขวง/ตําบล............................เขต/อําเภอ...........................จังหวัด..........................หมายเลขโทรศัพท..................
  ขอ  ๑  ประกอบกิจการ (  )  สถานท่ีจําหนายอาหาร  ประเภท................................................ 
(  )  สถานท่ีสะสมอาหาร  ประเภท................................................ 
โดยใชชื่อสถานประกอบการวา................................................................ตั้งอยูบานเลขท่ี..................หมูท่ี.............. 
ตรอก/ซอย/ถนน................................แขวง/ตําบล..........................เขต/อําเภอ.........................จังหวัด................. 
โทรศัพท/โทรสาร.............................................. 
  ขอ  ๒  ผูประกอบการไดเสียคาธรรมเนียม......................บาท/ป  (.............................................) 
ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี...................เลขท่ี.................ลงวันท่ี.........เดือน...............................พ.ศ.  ................................ 
  ขอ  ๓  ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเกาะเทโพ  
เรื่อง  สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
  ขอ  ๔  ผูไดรับอนุญาต  ตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ  ดังตอไปนี้ 
            ๔.๑  ............................................................................................................................... 
                               ๔.๒  ............................................................................................................................... 
                               ๔.๓  ............................................................................................................................... 

       ออกให  ณ  วันท่ี.............เดือน.........................พ.ศ.  .......   
                                                                     (ลงชื่อ).........................................................  
                                                               (.........................................................) 
                          ตําแหนง  นายกองคการบริหารสวนตําบลเกาะเทโพ 
 
รายการแสดงการเสียคาธรรมเนียมประจําป 
 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีออกใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน ลงลายมือช่ือ 
เจาพนักงานทองถิ่น เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

     
 
คําเตือน  ตองแสดงหนังสืออนุญาตไวในท่ีเปดเผย  ณ  สถานท่ีประกอบการ 

ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 



 

 

 

 

 

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

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

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

อยูบานเลขท่ี....................................หมูท่ี..............ตรอก/ซอย....................................ถนน.....................................

แขวง/ตําบล........................................เขต/อําเภอ..............................................อบต.  ...........................................

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

  ขอยื่นใบคําขอตออายุใบอนุญาต  ประกอบกิจการ........................................................................ 

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

ออกใหเม่ือวันท่ี............เดือน...............................พ.ศ.  ..........ตอ  (เจาพนักงานทองถ่ิน)....................................... 

  พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย  ดังนี้  คือ   

  ๑.  สําเนาบัตรประจําตัว  ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  

  ๒.  สําเนาทะเบียนบาน 

  ๓.  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืน  คือ 

        ๓.๑  ............................................................................ 

        ๓.๒  ............................................................................ 

  ๔.  .....................................................................................(ถามี) 

 

  ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอตออายุใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ   

(  )  เห็นสมควรใหตอใบอนุญาตได 

(  )  เห็นสมควรไมอนุญาต  เพราะ 

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

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

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

คําสั่งเจาพนักงานทองถิ่น 

  (  )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 

  (  )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

 

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

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

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

แบบคําขอตออายุใบอนุญาต 



 

แบบคําขอหนังสือรับรองการแจง 

 
เลขท่ี................/...............      เขียนท่ี.......................................................
       วันท่ี....................เดือน...........................พ.ศ.  .........   
 ขาพเจา..........................................................................อายุ..............ป  สัญชาติ......................... 
อยูบานเลขท่ี......................................หมูท่ี..............ตรอก/ซอย....................................ถนน...................................
แขวง/ตําบล.................................เขต/อําเภอ................................อบต.  ................................................................ 
จังหวัด..........................หมายเลขโทรศัพท..................   
 ๑.  ขอยื่นคําขอหนังสือรับรองการแจง  เพ่ือประกอบกิจการประเภท  (  )  สถานท่ีจําหนายอาหาร   
(  )  สถานท่ีสะสมอาหาร  ชื่อสถานประกอบการ..............................................ตั้งอยูบานเลขท่ี.............................. 
หมูท่ี..............ตรอก/ซอย..............................ถนน...............................................แขวง/ตําบล................................... 
เขต/อําเภอ.......................................อบต.  ...................................................จังหวัด................................................ 
ตอเจาพนักงานทองถ่ิน................................................................ 
 ๒.  ขาพเจาจะปฏิบัติตามขอกําหนดดานสุขลักษณะตาม  ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล
เกาะเทโพ  เรื่อง  สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารหลักฐาน  ดังตอไปนี้   
  ๒.๑.  สําเนาบัตรประจําตัว 
  ๒.๒  สําเนาทะเบียนบาน 
 ๓.  หลักฐานอ่ืน ๆ  เชน  ภาพถาย 
 
 ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอรับรองการแจงเปนความจริงทุกประการ 
 
     (ลงชื่อ)........................................................ผูขอหนังสือรับรองการแจง  
             (......................................................) 
 

ใบรับแจง 
  
 ขาพเจา  (นาย/นาง/นางสาว)  ..................................................ตําแหนง....................................... 
สํานักงานปลัด  อบต.  ......................../กอง...........................อบต....................................โทรศัพท.......................... 
ไดรับคําขอหนังสือรับรองการแจง  เลขท่ี........./............  จาก  (นาย/นาง/นางสาว).................................................
        (ลงชื่อ)........................................................... 
                          (..........................................................) 
                                                                       ตําแหนง.......................................................... 
     
 



 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ   

  (  )  เห็นสมควรใหตอใบอนุญาตได 

  (  )  เห็นสมควรไมอนุญาต  เพราะ 

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

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

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

คําสั่งเจาพนักงานทองถิ่น 

  (  )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 

  (  )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

 

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

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

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

 



 
   

 

 

 
เลขท่ี................/...............     เขียนท่ี........................................................
        วันท่ี....................เดือน................................พ.ศ.  ..............
  อนุญาตให...............................................................................................สัญชาติ.............. ........... 
อยูบานเลขท่ี......................................หมูท่ี..............ตรอก/ซอย....................................ถนน.....................................
แขวง/ตําบล............................เขต/อําเภอ...........................จังหวัด..........................หมายเลขโทรศัพท....................
  ขอ  ๑  ประกอบกิจการ (   )   สถาน ท่ีจํ าหน า ยอาหาร   (   )   สถาน ท่ีสะสมอาหาร   
โดยใชชื่อสถานประกอบการวา.................................ตั้งอยูบานเลขท่ี....................หมูท่ี......ตรอก/ซอย...............
ถนน.....................................แขวง/ตําบล..........................เขต/อําเภอ.........................จังหวัด...................... ........... 
โทรศัพท/โทรสาร..............................................มีพ้ืนท่ีประกอบการ.......................................ตารางเมตร 
  ขอ  ๒  ผูประกอบการไดเสียคาธรรมเนียม.............................บาท/ป  (.....................................) 
ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี...................เลขท่ี.................ลงวันท่ี.........เดือน...............................พ.ศ.  ................................ 
  ขอ  ๓  ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองปฏิบัติตามขอกําหนดดานสุขลักษณะในขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนตําบลเกาะเทโพ  เรื่อง  สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
  ขอ  ๔  ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ  ดังตอไปนี้ 
            ๔.๑  ............................................................................................................................. .. 
                               ๔.๒  ............................................................................................................................... 
                               ๔.๓  ............................................................................................................................... 

       ออกให  ณ  วันท่ี.............เดือน.........................พ.ศ.  .......   
                                                           (ลงชื่อ).........................................................  
                                                              (.........................................................) 
                           ตําแหนง  นายกองคการบริหารสวนตําบลเกาะเทโพ 
 

รายการแสดงการเสียคาธรรมเนียมประจําป 
 
วัน/เดือน/ป 

ออกหนังสือรับรองการแจง 
ใบเสร็จรับเงิน ลงลายมือช่ือ 

เจาพนักงานทองถิ่น เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 
     

 
คําเตือน  ตองแสดงหนังสือรับรองการแจงไวในท่ีเปดเผย  ณ  สถานท่ีประกอบการ 
 

หนังสือรับรองการแจง 

ประกอบกิจการสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 



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

 

คําขอรับใบแทนใบอนุญาต 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร   

 

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

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

 

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

  เปนบุคคลธรรมดา  อายุ............................ป  สัญชาติ.......................................  เลขหมายประจําตัว

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

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

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

  เปนนิติบุคคลประเภท....................................................จดทะเบียนเม่ือ.......................................................   

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

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

โทรศัพท.......................................  โทรสาร....................................  ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขอแจงมีดังนี้   

๑.  .........................................................อยูบานเลขท่ี.................หมูท่ี........ตรอก/ซอย..............................

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

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

ไดขออนุญาตจัดตั้ง    สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  ใบอนุญาต  เลมท่ี................................ 

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

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

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

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

 

ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตดังกลาวขางตนตอเจาพนักงานทองถ่ิน  เนื่องจาก   

  สูญหาย   

  ถูกทําลาย   

  ชํารุดในสาระสําคัญ 



-  ๒  -   

 

พรอมท้ังไดแนบหลักฐานท่ีนํามาประกอบการพิจารณา  ดังนี้   

  ๑.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบแทนใบอนุญาต   

  ๒.  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทน   

      นิติบุคคล  (กรณีผูขอรับใบแทนใบอนุญาตเปนนิติบุคคล)   

  ๓.  หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมาย  พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ 

     และผูรับมอบอํานาจ  (กรณีผูประกอบการไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง)   

  ๔. สําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  กรณีใบอนุญาตเดิม 

      สูญหาย 

  ๕.  ใบอนุญาตเดิม  กรณีท่ีชํารุดในสาระสําคัญ   

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

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

 

  ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ   

 

   

                                                               (ลงชือ่)................................................   

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

                                                                         ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต 

 

  คําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน 

    อนุมัติออกใบแทนใบอนุญาตได 

    ไมอนุมัติออกใบแทนใบอนุญาต 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 



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

 

คําขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจง 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

   

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

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

 

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

  เปนบุคคลธรรมดา  อายุ......................ป  สัญชาติ......................  เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขท่ี   

          อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี................................หมูท่ี................................   

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

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

  เปนนิติบุคคลประเภท....................................................จดทะเบียนเม่ือ…...........................................   

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

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

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

มีดังนี้   

๑.  ...........................................อยูบานเลขท่ี.................หมูท่ี........ตรอก/ซอย.......................................... 

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

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

ไดขอรับหนังสือรับรองการแจงจัดตั้ ง     สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร   

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

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

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

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

 

ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสะสมอาหารตอเจาพนักงานทองถ่ิน

เนื่องจาก   

    สูญหาย   

     ถูกทําลาย   

    ชํารุดในสาระสําคัญ 



-  ๒  -   

 

พรอมท้ังไดแนบหลักฐานท่ีนํามาประกอบการพิจารณา  ดังนี้   

  ๑.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจง   

  ๒.  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทน   

      นิติบุคคล  (กรณีผูขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงเปนนิติบุคคล) 

  ๓.  สําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีท่ีหนังสือรับรองการแจง  สูญหาย   

      กรณีหนังสือรับรองการแจงเดิมสูญหาย 

  ๔.  หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมาย  พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ 

      และผูรับมอบอํานาจ  (กรณีผูประกอบการไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง)   

  ๕. หนังสือรับรองการแจงเดิม  กรณีท่ีชํารุดในสาระสําคัญ   

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

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

 

  ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ   

 

   

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

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

                                                                     ผูขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจง 

 

  คําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน 

    อนุมัติออกใบแทนใบหนังสือรับรองการแจง 

    ไมอนุมัติออกใบแทนหนังสือรับรองการแจง 

 

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

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