
 หนา   ๑๕๙ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มถิุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระแสบน 
เรื่อง   สถานที่จําหนายอาหารหรอืสถานที่สะสมอาหาร   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระแสบน  วาดวยสถานที่จําหนาย

อาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๕๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  

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

องคการบริหารสวนตําบลกระแสบนโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลกระแสบน 

และนายอําเภอแกลง  จึงตราขอบัญญัติขึ้นไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระแสบน  เรื่อง  สถานที่

จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลกระแสบนตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับตําบลกระแสบน  เรื่อง  สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานที่สะสม

อาหาร  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

ขอ ๔ บรรดาขอบัญญตัิ  ขอบังคับ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวแลว  

ซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๕ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลกระแสบนเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

ขอ ๖ ในขอบัญญัตินี้ 
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  “อาหาร”  หมายความวา  อาหารตามกฎหมายวาดวยอาหาร 

  “สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่

หรือทางสาธารณะ  ที่จัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถ

บริโภคไดทันที  ท้ังนี้  ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค  ณ  ที่นั้น   

หรือนําไปบริโภคที่อื่นก็ตาม 

  “สถานที่สะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชท่ีหรือ

ทางสาธารณะ  ท่ีจัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะ 

อื่นใดซึ่งผูซื้อตองนําไปทํา  ประกอบหรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลกระแสบน 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

หมวด  ๒ 

การจัดตั้งสถานที่ตัง้จําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

ขอ ๗ ผูใดจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใด 

ซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  

ถาสถานที่ดังกลาวมีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตรตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือขอหนังสือรับรอง

การแจงกอนการจัดตั้ง 

ขอ ๘ ความในขอ  ๗  ไมใชบังคับแกการประกอบกิจการ  ดังนี้ 

  (๑)  การประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

  (๒)  การขายของในตลาด 

  (๓)  การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 

ขอ ๙ ผูไดรับใบอนุญาตหรือไดรับหนังสือรับการแจงใหจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือ

สถานที่สะสมอาหารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้   

  ก. สถานที่สะสมอาหาร 

   (๑)  ไมตั้งอยูในบริเวณที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ 



 หนา   ๑๖๑ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มถิุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 

   (๒)  พ้ืนทําดวยวัสดุถาวร  ทําความสะอาดงาย  และไมสงกล่ินรบกวน 

   (๓)  จัดใหมีระบบการระบายน้ําอยางเพียงพอ  และถูกตองดวยสุขลักษณะ

ตามเกณฑมาตรฐานที่เจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

   (๔)  จัดใหมีแสงสวางและทางระบายอากาศเพียงพอ  และถูกตองดวยสุขลักษณะ

ตามเกณฑมาตรฐานที่เจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

   (๕)  จัดใหมีสวมจํานวนเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ  ตามเกณฑมาตรฐาน 

ที่เจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

   (๖)  จัดใหมีที่รองรับมูลฝอย  และส่ิงปฏิกูลที่ตองดวยสุขลักษณะเพียงพอ 

   (๗)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

และตามคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบัญญัติ  และคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบล

กระแสบน 

  ข. สถานที่จําหนายอาหาร 

   (๑)  จัดสถานท่ีตามที่กําหนดไวในขอ  ก.  (๑)  -  (๗) 

   (๒)  จัดใหมีโตะ  เกาอี้  หรือท่ีนั่งอยางอื่นที่มีสภาพแข็งแรง  สะอาด  และเปน

ระเบียบเรียบรอยอยูเสมอ 

   (๓)  ผนังและบริเวณปรุงอาหาร  ตองมีพ้ืนท่ีทําความสะอาดงาย  และสูงจากพ้ืน

อยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร 

   (๔)  จัดใหมีภาชนะ  และอุปกรณ  เครื่องใชตาง ๆ  ที่ใชในการประกอบ  ปรุง  เก็บ  

และการบริโภคอาหารไวใหเพียงพอ  ปลอดภัย  และถูกตองดวยสุขลักษณะตามมาตรฐานที่องคการ

บริหารสวนตําบลกระแสบนกําหนด 

   (๕)  จัดใหมีบริเวณและที่สําหรับทําความสะอาดภาชนะ  ตลอดจนอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ   

ใหเพียงพอและถูกสุขลักษณะ  เพ่ือใชในการนั้นโดยเฉพาะ 

   (๖)  จัดใหมีที่สําหรับลางมือ  พรอมอุปกรณจํานวนเพียงพอ  และสูงจากพ้ืน 

อยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร 
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   (๗)  จัดใหมีการปองกันอันตรายตอสุขภาพ  รวมท้ังปองกันไมใหเกิดเหตุรําคาญ  

เนื่องจากการจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  และเก็บอาหาร 

   (๘)  จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

และคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

   (๙)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุข  และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบัญญัติ  และคําส่ังองคการบริหาร 

สวนตําบลกระแสบน   

หมวด  ๓ 

การขออนญุาตและใบอนญุาต 

ขอ ๑๐ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร

หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนท่ีเกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดจะตองย่ืนคําขอรับ

ใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓)  อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลกระแสบนประกาศกําหนด 

ขอ ๑๑ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  วางเก็บอาหารกอนปรงุในที่สะอาดถูกสุขลักษณะ  รวมทั้งจัดใหมกีารปองกนัสัตว

นําโรคในสถานท่ีนั้น 

  (๒)  ใชเครื่องปกปดอาหาร  รวมทั้งภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  ที่ใชใน 

การทําประกอบ  ปรุง  เก็บอาหาร  เพ่ือปองกันฝุนละอองและส่ิงท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพตลอดจนรักษา

เครื่องปกปดนั้นใหสะอาดและใชการไดดีอยูเสมอ 

  (๓)  น้ําแข็งสําหรับใชบริโภค  ตองจัดเก็บไวในภาชนะท่ีถูกสุขลักษณะ  สามารถ

ปองกันส่ิงปนเปอนได  และหามนําอาหารหรือส่ิงของอื่นใดแชหรือเก็บรวมไวดวยกัน 

  (๔)  การทุบ  การบดน้ําแข็ง  ตองปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะ  และสะอาดอยูเสมอ

รวมทั้งปองกันมิใหมีเสียงอันเปนเหตุรําคาญแกผูอื่น 
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  (๕)  ในกรณีที่มีผาเช็ดหนาใหบริการ  ตองทําความสะอาดและผานความรอนฆาเชื้อ

โรคหรือกรรมวิธีอื่นใด  ใหถูกตองดวยสุขลักษณะ 

  (๖)  จัดใหมีน้ําสะอาดไวใหเพียงพอ 

  (๗)  ใชภาชนะหรือวัตถุท่ีสะอาดปลอดภัยสําหรับปรุง  ใส  หรือหออาหาร  หรือ

น้ําแข็งโดยรักษาใหสะอาดอยูเสมอ 

  (๘)  ผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหาร  และผูใหบริการตองแตงกายใหสะอาด  และ

ปฏิบัติตนใหถูกตองดวยสุขลักษณะสวนบุคคล 

  (๙)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบยีบ  ขอบัญญัติ  และคําส่ังองคการบริหารสวนตําบลกระแสบน 

ขอ ๑๒ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวม 

ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นท้ังหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณ 

ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต  ก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจง

ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  หรือมีหนังสือ 

แจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอ 

ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๑๓ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ 

แจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร

ใหถือวาสละสิทธิ์ 
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ขอ ๑๔ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลกระแสบนเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้กอนใบอนุญาต 

ส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่น

จะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๑๐  และขอ  ๑๑  โดยอนุโลม 

ขอ ๑๕ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอน

ใบอนุญาตส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสีย

คาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม 

ที่คางชําระเวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดาํเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนยีม

ครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๑๖ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการ 

จากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๗ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๑๘ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ภายในสิบหาวันนับแตวันที่

ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  และการออกใบแทนใบอนญุาตเปนไปตามแบบท่ีกําหนดไว

ทายขอบัญญัตินี้ 
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การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับ 

ใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยู  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๑๙ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง

ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๐ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับ

ใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

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

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของ

ประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๒๑ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาวใหสงคําส่ัง 
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โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน 

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาท่ีคําส่ังไปถึง  หรือ 

วันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๒ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

หมวด  ๔ 

การแจงและหนังสือรับรองการแจง 

ขอ ๒๓ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร

หรือพ้ืนท่ีใดซึ่งมีพ้ืนท่ีไมเกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดจะตองแจงตอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบตัรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

    (๓)  อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลกระแสบนประกาศกําหนด 

เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับแจง  ใหออกใบรับแกผูแจงเพ่ือใชเปนหลักฐานในการประกอบ

กิจการตามที่แจงไดชั่วคราวในระหวางเวลาท่ีเจาพนักงานทองถิ่นยังมิไดออกหนังสือรับรองการแจง 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจการแจงใหถูกตองตามแบบท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง  

ถาการแจงเปนไปโดยถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงตามแบบที่กําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับแจง 

ในใบรับแจงหรือหนังสือรับรองการแจง  เจาพนักงานทองถิ่นจะกําหนดเงื่อนไขใหผูแจงหรือ 

ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได 

ในกรณีที่การแจงไมถูกตองหรือไมสมบูรณใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหผูแจงทราบภายในเจ็ดวัน

ทําการนับแตวันที่ไดรับแจง  ถาผูแจงไมดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันท่ีไดรับแจง 

จากเจาพนักงานทองถิน่  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหการแจงของผูแจงเปนอันส้ินผล  แตถาผูแจง

ไดดําเนินการแกไขภายในเวลาที่กําหนดแลว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจง 
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ใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับการแจงซึ่งมีรายละเอียดถูกตองตามแบบที่กําหนด 

ในขอบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง 

ขอ ๒๔ ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผย 

และเห็นไดงาย  ณ  สถานที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ 

ขอ ๒๕ ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ   

ใหผูไดรับหนังสือรับรองการแจงย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้

ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  และการออกใบแทนหนังสือ

รับรองการแจงเปนไปตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีหนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ใหผูย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรอง 

การแจงนําสําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย 

มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีหนังสือรับรองการแจงถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืน

ขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงนําหนังสือรับรองการแจงเดิมเทาที่เหลืออยู  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

ขอ ๒๖ เมื่อผูแจงประสงคจะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินกิจการใหแกบุคคลอื่นใหแจงให  

เจาพนักงานทองถิ่นทราบดวย 

ขอ ๒๗ ในกรณีที่ผูดําเนินกิจการใดดําเนินกิจการตามที่ระบุไวในขอบัญญัตินี้โดยมิไดแจง 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นและเคยไดรับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เพราะเหตุ 

ที่ฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นมาแลวครั้งหนึ่ง  ยังฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิได

แจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตอไป  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการไวจนกวา 



 หนา   ๑๖๘ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มถิุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 

จะไดดําเนินการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น  ถายังฝาฝนอีกใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังหาม 

การดําเนินกิจการนั้นไวตามเวลาที่กําหนดซึ่งตองไมเกินสองปก็ได 

ขอ ๒๘ การแจงของเจาพนักงานทองถิ่นและคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นใหทําเปนหนังสือ

แจงใหผูแจงหรือผูดําเนินการทราบ  ในกรณีท่ีไมพบตัวหรือไมยอมรับหนังสือใหสงหนังสือการแจงหรือ

คําส่ังโดยทางไปรษณียตอบรับหรือปดหนังสือนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูที่ตองรับหนังสือและใหถือวาผูนั้นไดทราบหนังสือดังกลาวแลวตั้งแตเวลาท่ีหนังสือไปถึงหรือวันปด

หนังสือ  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๙ ผูแจงมีหนาท่ีตองเสียคาธรรมเนียมการแจงตามอัตราท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ในวันที่มาแจงและภายในระยะเวลาสามสิบวันกอนวันครบรอบปของทุกปตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  

ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวน

คาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแตผูแจงจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสีย

คาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๓๐ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหารสวน

ตําบลกระแสบน 

หมวด  ๕ 

บทกําหนดโทษ 

ขอ ๓๑ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



 หนา   ๑๖๙ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มถิุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 

บทเฉพาะกาล 

ขอ ๓๒ ใหผูที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบังคับตําบลกระแสบน  เรื่อง  สถานท่ีจําหนายอาหาร

และสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๔๖  อยูกอนขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใช  ใหประกอบกิจการนั้นตอไป

จนกวาใบอนุญาตนั้นส้ินอายุ  และใหมาดําเนินการย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้กอนใบอนุญาต

ฉบับเดิมส้ินอายุ   

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๔  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

อนุรธุ  บุญเหลือ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลกระแสบน 



 
 
 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระแสบน 
เร่ือง  สถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

ลําดับท่ี รายการ อัตราคาธรรมเนียม 
 (บาท/ป) 

๑ หนังสือรับรองการแจง จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 
(๑)  สถานท่ีใชประกอบการคา  มีพ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
(๒)  สถานท่ีใชประกอบการคา  มีพ้ืนท่ีตั้งแต  ๑๐๑ - ๒๐๐ ตารางเมตร 

 
๒๐๐ 
๔๐๐ 

๒ ใบอนุญาต จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 
(๑)  สถานท่ีใชประกอบการคา  มีพ้ืนท่ีไมเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร 
(๒)  สถานท่ีใชประกอบการคา  มีพ้ืนท่ีตั้งแต  ๑,๐๐๑ - ๒,๐๐๐  ตารางเมตร 
(๓)  สถานท่ีใชประกอบการคา  มีพ้ืนท่ีตั้งแต  ๒,๐๐๑  ตารางเมตรข้ึนไป 

 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
แบบ สอ. ๑ 

                                                                                                                                                                                                                                                                            
            แบบคําขอรับ 
ใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจง 

 
       เขียนท่ี ……………………………………………………….. 
      วันท่ี ………. เดือน………………………….……..พ.ศ…………...… 
 ขาพเจา …………………………………………………..…………..อายุ……..………. ป  สัญชาติ …….…………….……. 
อยูบานเลขท่ี …………….…. หมูท่ี ……….. ตรอก/ซอย …………………………………. ถนน ……………..………..………….. 
แขวง/ตําบล …………………………….….…. เขต/อําเภอ ………………...……………… จังหวัด …………..…....……………… 
หมายเลขโทรศัพท ……………………............... 
 ขอ ๑)  ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจงเพ่ือประกอบกิจการ  ประเภท ………............. 
…..……(สถานท่ีจําหนาย/สะสมอาหาร)……….…ชื่อสถานประกอบการ…………….....…..….. ตั้งอยูบานเลขท่ี….….... 
หมูท่ี …...... ตรอก/ซอย ……………….………..………... ถนน ……………..…………….ตําบล  ..……………….………………. 
อําเภอ…………..………………… จังหวัด ……………………..….……. ตอ …………….(เจาพนักงานทองถ่ิน) ……………..... 
 ขอ ๒)  ขาพเจาจะปฏิบัติตามขอกําหนดดานสุขลักษณะตาม ……………..… (ขอบัญญัติองคการบริหาร
สวนตําบลกระแสบน) ..………. พรอมคําขอนี้  ไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวยแลว ดังนี้คือ 
  ๒.๑  สําเนาบัตรประจําตัว………………….………(ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
  ๒.๒  สําเนาทะเบียนบาน 
  ๒.๓  หลักฐานอ่ืน ๆ …………………………………………………………………………............................. 

(๑)  …..……………….………………………………………………………………........................... 
(๒)  ………………………………………………………………………………….............................. 

   (๓)  …………………………………………………………………………………………...................... 
 ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ     
                     

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

                       แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

                                           



 
ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
  (  )   เห็นสมควรอนุญาต/ออกหนังสือรับรองการแจงและควรกําหนดเง่ือนไข ดังนี้ 
…………………………..…………………………..................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
  (  )   เห็นควรไมอนุญาต/ไมออกหนังสือรับรองการแจง  เพราะ...………………..…………………….... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
.................................................................................................................................................................................. 
 
     ( ลงชื่อ ) ………………………..…………. เจาพนักงานสาธารณสุข 
      ( ………………………………….. ) 
     ตําแหนง ……………………………….. วันท่ี…../………/…….. 
 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 
             (   )   ใหออกใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจงได 
             (   )   ไมอนุญาต/ไมใหออกหนังสือรับรองการแจง  เพราะ....................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                               ( ลงชื่อ ) …………………………………. เจาพนักงานทองถ่ิน 
            ( ……………………………….. ) 
             ตําแหนง ………………………….. วันท่ี…../………/…….. 

 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ใบรับคําขอ 
 
  ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)……………………..…………………ตําแหนง………………..…....…..…………. 
สังกัดกอง.....................……………………….องคการบริหารสวนตําบลกระแสบน  โทรศัพท ..……..…………..…………… 
ไดรับคําขอรับใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจง เลขท่ี ….…./….….. จาก (นาย/นาง/นางสาว ) …………………........ 
 

.( ลงชื่อ ) ………………….…………………………. 
                  ( ……………………………………… ) 
     ตําแหนง …………………..…………………………  
 

 
                                                                                                                                      
 



 
แบบ สอ. ๒ 

 
ใบอนุญาต 

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

(๑) เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให.........................................................................................................  
สัญชาติ................ตั้งอยูบานเลขท่ี............ หมูท่ี..............ตําบล/แขวง......................อําเภอ/เขต.......................... 
จังหวัด..................................... หมายเลขโทรศัพท................................................ 
 ชื่อสถานประกอบกิจการ................................................................ประเภท...........................................
ตั้งอยูบานเลขท่ี.............. หมูท่ี............ตําบล....................อําเภอ...............................จังหวัด................................  
หมายเลขโทรศัพท............................................... 

เสียคาธรรมเนียมใบอนุญาต ..................................... บาท (.................................................................)
ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี................... เลขท่ี.................. ลงวันท่ี............................................................................ 

(๒) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอบัญญัติองคการ 
บริหารสวนตําบลกระแสบน 

(๓) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ   
โดยมิอาจแกไข  เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 
 (๔) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย  คือ 
  ๔.๑)......................................................................................................................................... 
  ๔.๒)......................................................................................................................................... 
 (๕) ใบอนุญาตฉบับนี้  ออกใหเม่ือวันท่ี.................เดือน.....................................พ.ศ........................... 
 (๖) ใบอนุญาตฉบับนี้  สิ้นอายุวันท่ี.......................เดือน.....................................พ.ศ........................... 

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

(....................................................) 
ตําแหนง.......................................................... 

       เจาพนักงานทองถ่ิน 
 
 
 

คําเตือน (๑) ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานท่ีประกอบกิจการ 
      ตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ  

   (๒) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
 

(มีตอดานหลัง) 
 



(ดานหลัง) 
 

รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม 
 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีสิ้นอายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 
เจาพนักงานทองถ่ิน เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



แบบ สอ. ๓ 

 
หนังสือรับรองการแจง 

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

(๑) เจาพนักงานทองถ่ินออกหนังสือรับรองการแจงให.........................................................................
สัญชาติ.................อยูบานเลขท่ี............หมูท่ี........ตําบล....................อําเภอ....................จงัหวัด.......................
หมายเลขโทรศัพท..................................... 

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

เสียคาธรรมเนียมปละ..............................................บาท (......................................................................) 
ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี...........เลขท่ี.................ลงวันท่ี....................................................................................... 

(๒) ผูรับหนังสือรับรองการแจงตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนตําบลกระแสบน 

(๓) ผูรับหนังสือรับรองการแจงตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ 
๓.๑) ............................................................................................................................................... 
๓.๒) ............................................................................................................................................... 

(๔) หนังสือรับรองการแจงฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี..........เดือน..................................พ.ศ. ............  
 
 
       
       
 

 
 
 
 
คําเตือน (๑) ผูรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

      ณ  สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ  
  (๒) ผูรับหนังสือรับรองการแจงตองเสียคาธรรมเนียมตอราชการสวนทองถ่ินทุกปตามกําหนดเวลา  
                หากฝาฝนจะตองเสียคาปรับเพ่ิมอีกรอยละ ๒๐ ของคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ 
 
 
 

(ลงช่ือ) 

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

ตําแหนง่.............................................. 

                    เจ้าพนกังานท้องถ่ิน 

(มีตอ่ด้านหลงั) 



 
รายการตออายุหนังสือรับรองการแจงและเสียคาธรรมเนียม 

 
วัน/เดือน/ป 

ท่ีชําระคาธรรมเนียม 
ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 

เจาพนักงานทองถ่ิน เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ด้านหลงั) 



          แบบ สอ. ๔ 
 
 

แบบคําขอตออายุ 
ใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจง 

 
 
        เขียนท่ี ………………………………….……..….. 
       วันท่ี ………. เดือน………………….……..พ.ศ….…….… 
 ขาพเจา ……………………………………..………………..อายุ……………….. ป  สัญชาติ …………….…...….…………. 
อยูบานเลขท่ี ……………. หมูท่ี ……….. ตรอก/ซอย ………………..…………………. ถนน ……………..……….…….……….. 
แขวง/ตําบล ………………..…………. เขต/อําเภอ ………..……………..……….จังหวัด ……………………………..….….……… 
หมายเลขโทรศัพท ………………………….………... 
 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจงประกอบกิจการประเภท ……………………….…….……… 
………………………………………… ตามใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจง  เลมท่ี …………. เลขท่ี ……  ….…/………… 
ออกใหเม่ือวันท่ี ………. เดือน …………………….…… พ.ศ………….……ตอ (เจาพนักงานทองถ่ิน) ……….…….………….. 
พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย  ดังนี้คือ 
  ๑)  สําเนาบัตรประจําตัว ………..……………….... (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
  ๒)  สําเนาทะเบียนบาน 
  ๓)  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  คือ 
   ๓.๑  .……………………………………………………………….……………………………………………… 
   ๓.๒  ……………………………………………………………………….………………………………………. 
   ๓.๓  .........................…………………..…………………………………………………………………….. 
 
 ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจงนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
    ( ลงชื่อ ) ……………………………. ผูขอรับใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจง 
              ( ……………………………. ) 
 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 
 จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
    (  )   เห็นสมควรอนุญาต   
    (  )   เห็นควรไมอนุญาต  เพราะ  …………………… 
…………………………………………………………. 
( ลงชื่อ ) …………………………. เจาพนักงานสาธารณสุข 
          ( ……………………….. ) 
   ตําแหนง …………………… วนัท่ี…../………/…….. 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 
  
    (  )   อนุญาตใหประกอบกิจการได 
    (  )   ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 
 
      ( ลงชื่อ ) ………………………………….  
              ( ……………………..…………….. ) 
  ตําแหนง ………………………….วันท่ี…../………/…….. 

 
 
 



 
แบบ สอ. ๕ 

 
แบบคําขอรับใบแทน 

ใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจง 

 

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

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

ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจง........................................................................
ตอเจาพนักงานทองถ่ิน ดังตอไปนี้ 

(๑) ขาพเจาไดรับใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจง   ใหประกอบการ.................................................... 
ประเภท............................................................................พ้ืนท่ีประกอบการ….……………………......……ตารางเมตร 
ตั้งอยู ณ เลขท่ี…..…...…หมูท่ี……....…. ตรอก/ซอย………….………..…..….………. ถนน………………………….…....………
ตําบล……………….……อําเภอ…………………………จังหวัด…….……………หมายเลขโทรศัพท……….……….……...…..…… 
ตามใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจง   เลมท่ี……    เลขท่ี………/…..ออกใหเม่ือวันท่ี……เดือน………. พ.ศ.……… 

(๒) ใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจง ไดสูญหาย/ถูกทําลาย/ชํารุด เม่ือวันท่ี…..เดือน………. พ.ศ..…….. 
(๓) พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลวคือ 

( ) เอกสารแจงความตอสถานีตํารวจ กรณีสูญหายหรือถูกทําลาย 
( ) ใบอนุญาตเดิม/หนังสือรับรองการแจงเดิม กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 

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

                   ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจง     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          แบบ สอ. ๖ 

                             
ใบแทนใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง 

ประกอบกิจการ.................................................................. 

เลมท่ี..........เลขท่ี............./................ 
(๑) เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให.................................................................................สญัชาติ...............

อยูบานเลขท่ี.............หมูท่ี...........ตําบล............................อําเภอ..............................จังหวดั...................................
หมายเลขโทรศัพท..................................... 

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

 (๒) ผูรับใบแทนใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจง ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ี
กําหนดในขอกําหนดของทองถ่ิน 

(๓) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ
โดยมิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 

(๔) ผูรับใบแทนใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ 
๔.๑) ......................................................................................... 
๔.๒) ......................................................................................... 
๔.๓).......................................................................................... 

(๕) ใบแทนใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจงฉบับนี้  ออกใหเม่ือวันท่ี......เดือน...............พ.ศ. .........  
(๖) ใบแทนใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจงฉบับนี้  สิ้นอายุวันท่ี.....เดือน.................พ.ศ. ............. 
 
 
       
       
 

 
 
คําเตือน  (๑) ผูรับใบแทนนี้ตองแสดงใบแทนไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานท่ีประกอบ กิจการ 

       ตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ  
(๒) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอออกใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจงใหม        
     กอนใบแทนนี้สิ้นอายุ                                                

(ลงช่ือ) 

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

ตําแหนง่.............................................. 

                    เจ้าพนกังานท้องถ่ิน 
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