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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาทับไฮ 
เรื่อง   สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญตัิองคการบริหารสวนตําบลนาทับไฮ  วาดวยสถานที่จําหนายอาหาร

และสถานท่ีสะสมอาหาร 

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   

องคการบริหารสวนตําบลนาทับไฮโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลนาทับไฮ 

และนายอําเภอรัตนวาป  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาทับไฮ  เรื่อง  สถานที่

จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินีใ้หใชบงัคบัในเขตองคการบริหารสวนตาํบลนาทับไฮตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป   

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัต ิ ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้  

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานท่ี  หรือบริเวณใด ๆ  ท่ีมิใชที่

หรือทางสาธารณะท่ีจัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถบริโภค

ไดทันที  ทั้งนี้  ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค  ณ  ท่ีนั้น  หรือนําไปบริโภค

ที่อื่นก็ตาม 

  “สถานท่ีสะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่

หรือทางสาธารณะที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารใหรูปลักษณะอื่นใด  

ซึ่งผูซื้อตองนําไปทําประกอบหรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง   
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  “อาหารสด”  หมายความวา  อาหารประเภทสัตวเนื้อสัตว  ผัก  ผลไม  และของอื่น ๆ   

ที่มีสภาพเปนของสด 

  “อาหารประเภทปรุงสําเร็จ”  หมายความวา  อาหารที่ไดผานการทํา  ประกอบ 

หรือปรุงสําเร็จพรอมที่จะรับประทานได  รวมท้ังของหวานและเครื่องดื่มชนิดตาง ๆ   

  “อาหารแหง”  หมายความวา  อาหารที่ผานกระบวนการทําใหแหงโดยการอบ  รมควัน  

ตากแหง  หรือวิธีการอื่นใด  เพ่ือลดปริมาณความชื้นท่ีมีอยูในอาหารลงและเก็บรักษาไวไดนานขึ้น 

  “เครื่องปรุงรส”  หมายความวา  ส่ิงท่ีใชในกระบวนการปรุงอาหารใหมีรูปแบบ  รสชาติ  

กล่ินรส  ชวนรับประทาน  เชน  เกลือ  น้ําปลา  น้ําสมสายชู  ซอส  ผงชูรส  รวมทั้งเครื่องเทศ  สมุนไพร  

มัสตารด  เปนตน 

  “วัตถุเจือปนอาหาร”  หมายความวา  วัตถุที่ตามปกติมิไดใชเปนอาหารหรือเปน

สวนประกอบท่ีสําคัญของอาหาร  ไมวาวัตถุนั้นจะมีคุณคาทางอาหารหรือไมก็ตาม  แตใชเจือปนในอาหาร

เพ่ือประโยชนทางเทคโนโลยีการผลิต  การแตงสีอาหาร  การปรุงแตงกล่ินรสอาหาร  การบรรจุ  การเก็บรักษา  

หรือการขนสง  ซึ่งมีผลตอคุณภาพหรือมาตรฐานหรือลักษณะของอาหาร  ท้ังนี้  ใหหมายความรวมถึงวัตถุ 

ที่มิไดเจือปนในอาหารแตมีภาชนะบรรจุไวเฉพาะแลวใสรวมอยูกับอาหารเพ่ือประโยชนดังกลาวขางตนดวย  

เชน  วัตถุกันชื้น  วัตถุดูดออกซิเจน  เปนตน 

ความในวรรคหนึ่ง  ไมรวมถึงสารอาหารที่เติมเพ่ือเพ่ิมหรือปรับใหคงคุณคาทางโภชนาการของอาหาร  

เชน  โปรตีน  ไขมัน  คารโบไฮเดรต  วิตามิน  เกลือแร   

  “ผูสัมผัสอาหาร”  หมายความวา  บุคคลที่เกี่ยวของกับอาหารตั้งแตกระบวนการเตรียม  

ปรุง  ประกอบ  จําหนายและเสิรฟอาหาร  รวมถึงการลางและเก็บภาชนะอุปกรณ 

  “ผูประกอบกิจการ”  หมายความวา  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีไดรับใบอนุญาตหรือหนังสือ 

รับรองการแจงจัดตัง้สถานท่ีจําหนายอาหารและใหหมายความรวมถงึผูที่ไดรับมอบหมายใหควบคุม  กํากับ  

ดูแลการดําเนินการของสถานที่จําหนายอาหารนั้น   

  “ราชการสวนทองถิ่น”  หมายความวา  องคการบริหารสวนตําบลนาทับไฮ 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลนาทับไฮ 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
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ขอ ๕ ผูดําเนินกิจการสถานที่จําหนายอาหารตองดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไขที่กําหนดตามขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๖ สถานที่และบริเวณที่ใชทํา  ประกอบหรือปรุงอาหาร  ที่ใชจําหนายอาหาร  และที่จัดไว

สําหรับบริโภคอาหารตองมีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) พ้ืนบริเวณที่ใชทํา  ประกอบ  ปรุงอาหารตองทําดวยวัสดุแข็งแรง  สะอาด  ไมชํารุด  

และทําความสะอาดงาย 

  (๒) กรณีที่มีผนัง  หรือเพดานตองทําดวยวัสดุแข็งแรง  สะอาด  ไมชํารุด 

  (๓) มีการระบายอากาศเพียงพอและในกรณีที่สถานที่จําหนายอาหารเขาขายสถานที่

สาธารณะตามกฎหมายวาดวยการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย 

การคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ 

  (๔) มีความเขมของแสงสวางเพียงพอตามความเหมาะสมในแตละบริเวณ   

  (๕) มีที่ลางมือและอุปกรณสําหรับลางมือที่ถูกสุขลักษณะ 

  (๖) โตะที่ใชเตรียม  ปรุงอาหาร  หรือที่จําหนายอาหาร  สูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร  

และทําดวยวัสดุที่ทําความสะอาดงายมีสภาพดี 

  (๗) โตะเกาอี้ที่จัดไวสําหรับบริโภคอาหารทําดวยวัสดุแข็งแรง  สะอาด  ไมชํารุด 

  (๘) น้ําใชเปนน้ําประปา  ยกเวนกรณีท่ีไมมีน้ําประปาใหใชน้ําท่ีมีคุณภาพเทียบเทา

น้ําประปาหรือเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๙) ภาชนะบรรจุน้ําใชตองสะอาด  ปลอดภัย  และสภาพดี 

ขอ ๗ สถานท่ีจําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับมูลฝอย  โดยมีถังรองรับมูลฝอย 

ที่มีสภาพดี  ไมรั่วซึม  ไมดูดซับน้ํา  มีฝาปดมิดชิด  แยกเศษอาหารจากมูลฝอยประเภทอื่น  และตองดูแล

รักษาความสะอาดถังรองรับมูลฝอยและบริเวณโดยรอบตัวถังรองรับมูลฝอยอยางสม่ําเสมอ  ท้ังนี้  การจัดการ

เกี่ยวกับมูลฝอยและถังรองรับมูลฝอยใหเปนไปตามขอบัญญัติขององคการบริหารสวนตําบลนาทับไฮ   

วาดวยการจัดการมูลฝอย 

ขอ ๘ สถานที่จําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับสวม  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ตองจัดใหมีหรือจัดหาหองสวมที่มีสภาพดีพรอมใชไวบริการและมีจํานวนเพียงพอ   

  (๒) หองสวมตองสะอาด  มีการระบายอากาศที่ดี  มีแสงสวางเพียงพอ   
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  (๓) มีอางลางมือที่ถูกสุขลักษณะและมีอุปกรณสําหรับลางมือจํานวนเพียงพอ   

  (๔) หองสวมตองแยกเปนสัดสวน  โดยประตูไมเปดโดยตรงสูบริเวณที่เตรียม  ทํา  

ประกอบ  ปรุงอาหาร  ที่เก็บ  ที่จําหนายและที่บริโภคอาหาร  ท่ีลางและที่เก็บภาชนะอุปกรณ  เวนแต 

จะมีการจัดการหองสวมใหสะอาดอยูเสมอ  และมีฉากปดกั้นท่ีเหมาะสม  ทั้งนี้  ประตูหองสวมตองปด

ตลอดเวลา 

ขอ ๙ จัดใหมีมาตรการ  อุปกรณ  หรือเครื่องมือสําหรับปองกันอัคคีภัยจากการใชเชื้อเพลิง 

ในการทํา  ประกอบ  ปรุงอาหาร 

ขอ ๑๐ สถานท่ีจําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารสดตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) อาหารสดที่นํามาประกอบ  และปรุงอาหารตองเปนอาหารสดที่มีคุณภาพดี  

สะอาดและปลอดภัยตอผูบริโภค 

  (๒) อาหารสดตองเก็บรักษาในอุณหภูมิท่ีเหมาะสม  และเก็บเปนสัดสวน  มีการปกปด  

ไมวางบนพ้ืนหรือบริเวณที่อาจทําใหอาหารปนเปอนได   

ขอ ๑๑ สถานที่จําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารแหง  อาหารในภาชนะบรรจุ 

ที่ปดสนิท  เครื่องปรุงรส  และวัตถุเจือปนอาหารตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้   

  (๑)  อาหารแหงตองสะอาดปลอดภัย  ไมมีการปนเปอนและมีการเก็บอยางเหมาะสม 

  (๒)  อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท  เครื่องปรุงรส  วัตถุเจือปนอาหาร  และส่ิงอื่น 

ที่นํามาใชในกระบวนการประกอบหรือปรุงอาหารตองปลอดภัย  ไดมาตรฐานตามกฎหมายวาดวยอาหาร 

ขอ ๑๒ สถานที่ จําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารประเภทปรุงสําเร็จ 

ตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) อาหารประเภทปรุงสําเร็จตองเก็บในภาชนะที่สะอาด  ปลอดภัยและมีการปองกัน

การปนเปอน  วางสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร 

  (๒) มีการควบคุมคุณภาพอาหารประเภทปรุงสําเร็จใหสะอาดปลอดภัยสําหรับ 

การบริโภคตามชนิดของอาหาร   

ขอ ๑๓ น้ําดื่มและเครื่องดื่มท่ีใชในสถานที่จําหนายอาหารตองมีคุณภาพและมาตรฐาน 

ตามกฎหมายวาดวยอาหาร  บรรจุในภาชนะที่สะอาด  มีการปกปด  และปองกันการปนเปอน  วางสูงจากพ้ืน

อยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร  ในกรณีที่เปนน้ําดื่มหรือเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทตองวางสูงจากพ้ืน
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อยางนอย  ๑๕  เซนติเมตร  และตองทําความสะอาดพ้ืนผิวภายนอกของภาชนะบรรจุใหสะอาดกอนนํามา

ใหบริการ 

ขอ ๑๔ สถานที่จําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับน้ําแข็งตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ใชน้ําแข็งที่สะอาดมีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายวาดวยอาหาร 

  (๒) เก็บในภาชนะท่ีสะอาด  สภาพดี  มีฝาปด  วางสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๑๕  เซนติเมตร  

ปากขอบภาชนะสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร  ไมวางในบริเวณที่อาจกอใหเกิดการปนเปอน 

และตองไมระบายน้ําจากถังน้ําแข็งลงสูพ้ืนบริเวณที่วางภาชนะ 

  (๓) ใชอุปกรณที่สะอาดมีดามสําหรับคีบหรือตักน้ําแข็งโดยเฉพาะ 

  (๔) ตองไมนําอาหารหรือส่ิงของอยางอื่นไปแชรวมกับน้ําแข็งสําหรับบริโภค 

ขอ ๑๕ สถานที่จําหนายอาหารซึ่งมีที่จัดไวสําหรับบริโภคอาหารตองจัดใหมีชอนกลางสําหรับ

อาหารท่ีรับประทานรวมกัน   

ขอ ๑๖ สถานที่จําหนายอาหารตองจัดเก็บสารเคมี  สารทําความสะอาด  วัตถุมีพิษ  หรือวัตถุ

ที่อาจเปนอันตรายตออาหารและการนําอาหารมาบริโภค  แยกบริเวณเปนสัดสวนตางหากไมปะปนกับอาหาร  

ตองติดฉลากและปายใหเห็นชัดเจนพรอมทั้งมีคําเตือนและคําแนะนําเมื่อเกิดอุบัติภัยจากสารดังกลาว  

กรณีที่มีการเปล่ียนถายสารเคมีจากภาชนะบรรจุเดิม   

หามนําภาชนะบรรจุสารเคมี  สารทําความสะอาด  วัตถุมีพิษ  หรือวัตถุที่อาจเปนอันตราย 

ตออาหารและการนําอาหารมาบริโภคมาใชบรรจุอาหาร  และหามนําภาชนะบรรจุอาหารมาใชบรรจุ

สารเคมี  สารทําความสะอาด  วัตถุมีพิษ  หรือวัตถุที่อาจเปนอันตรายตออาหารและการนําอาหารมาบริโภค

โดยเด็ดขาด 

ขอ ๑๗ สถานที่จําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับภาชนะบรรจุอาหาร  อุปกรณและเครื่องใช

ตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ภาชนะบรรจุอาหาร  อุปกรณและเครื่องใชตาง ๆ  ตองสะอาดและทําจากวัสดุ 

ที่ปลอดภัย  เหมาะสมกับอาหารแตละประเภท  มีสภาพดี  ไมชํารุดและมีการปองกันการปนเปอน 

ที่เหมาะสม   

  (๒) มีการจัดเก็บภาชนะบรรจุอาหาร  อุปกรณและเครื่องใชไวในที่สะอาด  โดยวางสูง

จากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร  และมีการปกปดหรือปองกันการปนเปอนที่เหมาะสม 
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  (๓) ตูเย็น  ตูแช  หรืออุปกรณเก็บรักษาคุณภาพอาหารดวยความเย็นอื่น ๆ  ตองสะอาด  

มีสภาพดี  ไมชํารุด  มีประสิทธิภาพเหมาะสมในการเก็บรักษาคุณภาพอาหาร   

  (๔) ตูอบ  เตาอบ  เตาไมโครเวฟ  อุปกรณประกอบหรือปรุงอาหารดวยความรอนอื่น ๆ  

หรืออุปกรณเตรียมอาหารตองสะอาดมีประสิทธิภาพ  ปลอดภัย  สภาพดี  ไมชํารุด 

ขอ ๑๘ สถานที่จําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับการทําความสะอาดภาชนะบรรจุอาหาร  

อุปกรณ  และเครื่องใชตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ภาชนะ  อุปกรณ  และเครื่องใชที่รอการทําความสะอาดตองเก็บในท่ีท่ีสามารถ

ปองกันสัตวและแมลงนําโรคได 

  (๒) ทําความสะอาดภาชนะ  อุปกรณ  และเครื่องใชใหสะอาดดวยวิธีการตามหลัก

สุขาภิบาลอาหารและใชสารทําความสะอาดที่เหมาะสม  โดยปฏิบัติตามคําแนะนําการใชสารทําความสะอาดนั้น  ๆ 

จากผูผลิต   

ขอ ๑๙ ผูประกอบกิจการและผูสัมผัสอาหารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑดานสุขลักษณะ

ดังตอไปนี้ 

  (๑) ตองมีสุขภาพรางกายแข็งแรง  ไมเปนโรคติดตอ  ไมเปนโรคท่ีสังคมรังเกียจ  

หรือไมเปนพาหะนําโรคติดตอ  ไดแก  อหิวาตกโรค  ไขรากสาดนอย  บิด  ไขสุกใส  หัด  คางทูม  วัณโรค

ในระยะอันตราย  โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม  โรคผิวหนัง 

ท่ีนารังเกียจ  ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ  ไขหวัดใหญรวมถึงไขหวัดใหญที่ติดตอมาจากสัตว  และโรคอื่น ๆ

ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  หากเจ็บปวยตองหยุดปฏิบัติงาน

และรักษาตัวใหหายกอนจึงกลับมาปฏิบัติงานตอไป   

  (๒) ผูประกอบกิจการและผูสัมผัสอาหารตองผานการอบรมตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

ที่รัฐมนตรีกําหนด 

  (๓) ผูสัมผัสอาหารตองแตงกายสะอาด  และเปนแบบท่ีสามารถปองกันการปนเปอน

สูอาหารได   

  (๔)  ผูสัมผัสอาหารตองลางมือและปฏิบัติตนในการเตรียม  ปรุง  ประกอบ  จําหนาย

และเสิรฟอาหารใหถูกสุขลักษณะและไมกระทําการใด ๆ  ที่จะทําใหเกิดการปนเปอนตออาหาร 

หรือกอใหเกิดโรคได   
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  (๕) ตองปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น 

โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

ขอ ๒๐ สถานที่จําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับน้ําเสีย ดังตอไปนี้ 

  (๑) ตองมีการระบายน้ําไดดี  ไมมีน้ําขัง  และไมมีเศษอาหารตกคาง 

  (๒) ตองมีการแยกเศษอาหารและไขมันไปกําจัดกอนระบายน้ําท้ิงออกสูระบบระบายน้ํา  

และน้ําท้ิงตองไดมาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวของ   

ขอ ๒๑ สถานที่จําหนายอาหารตองไมกอใหเกิดเหตุรําคาญ   

ขอ ๒๒ สถานท่ีจําหนายอาหารตองจัดใหมีการปองกันควบคุมสัตวและแมลงนําโรครวมถึง

สัตวเล้ียงตามที่รัฐมนตรีกําหนด 

ขอ ๒๓ หามใชกาซหุงตมเปนเชื้อเพลิงในการทํา  ประกอบ  หรือปรุงอาหารบริเวณ 

โตะรับประทานอาหารในสถานที่จําหนายอาหาร   

ขอ ๒๔ หามใชเมทานอลหรือเมทิลแอลกอฮอลเปนเชื้อเพลิงในการทํา  ประกอบ  ปรุง   

หรืออุนอาหารในสถานที่จําหนายอาหาร  เวนแตเปนการใชแอลกอฮอลแข็งสําหรับใชเปนเชื้อเพลิง   

ทั้งนี้  ผลิตภัณฑดังกลาวตองไดรับมาตรฐานตามที่กําหนดไวในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

ขอ ๒๕ ผูจัดตั้งสถานที่สะสมอาหารตองจัดสถานที่ตลอดจนส่ิงอื่นท่ีใชในการประกอบกิจการ

ใหถูกตองดวยสุขลักษณะและเงื่อนไขตามลักษณะของกิจการ  ดังตอไปนี้   

  (๑) ตั้งอยูหางจากบริเวณที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ  เชน  ท่ีฝง  เผา  หรือเก็บศพ  

ที่เททิ้งส่ิงปฏิกูล  ที่เล้ียงสัตว  หรือท่ีอื่นใดที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาเปนอันตรายตอสุขภาพ  เวนแต

สามารถปรับปรุงสถานที่ใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือคําส่ัง 

ของเจาพนักงานทองถิ่น 

  (๒) พ้ืนทําดวยวัสดุถาวรทําความสะอาดงาย 

  (๓) จัดใหมีระบบการระบายน้ําอยางเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ 

  (๔) จัดใหมีแสงสวางและการระบายอากาศเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ 

  (๕) จัดใหมีสวมที่เพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ 

  (๖) จัดใหมีที่รองรับมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลท่ีเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ 
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  (๗) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนํา

ของเจาพนักงานสาธารณสุข   

ขอ ๒๖ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร

หรือพ้ืนท่ีใดซึ่งมีพ้ืนท่ีเกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดจะตองย่ืนคําขอ 

รับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรขาราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒) สําเนาทะเบียนบาน 

  (๓) ใบรับรองแพทย 

  (๔) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

ของผูแทนนิติบุคคลในกรณีที่ผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล 

  (๕) หนังสือมอบอํานาจในกรณีที่เจาของกิจการไมมาย่ืนคําขอรับหนังสือรับรอง 

การแจงดวยตนเอง 

  (๖) สําเนาหลักฐานการอนุญาตหรือหลักฐานอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนดไว 

ขอ ๒๗ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจสอบความถูกตองของคําขอและความครบถวนของเอกสารหลักฐานทันที  กรณีไมถูกตองครบถวน  

ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงตอผูย่ืนคําขอใหแกไขเพ่ิมเติมเพ่ือดําเนินการ  หากไมสามารถดําเนินการได 

ในขณะนั้นใหจัดทําบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐานย่ืนเพ่ิมเติมภายในระยะเวลา 

ที่กําหนดโดยใหเจาหนาท่ีและผูย่ืนคําขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย   

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ี

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน 

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี  ทั้งนี้  หากเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณา 
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ยังไมแลวเสร็จ  ใหแจงเปนหนังสือใหผูย่ืนคําขอทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุกเจ็ดวันจนกวาจะพิจารณา

แลวเสร็จ  พรอมสําเนาแจงสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบทุกครั้ง   

ขอ ๒๘ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  เวนแตจะมีเหตุอันสมควรและไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นทราบแลว   

ขอ ๒๙ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลนาทับไฮเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่กําหนดตามขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๓๐ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  คางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๓๑ ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ี

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ ๓๒ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 



หนา   ๑๒๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๓๓ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญตัินี ้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กาํหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการ

ตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลา 

ที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๓๔ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

  (๒) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัตไิมถูกตองตามบทบญัญตัิแหงพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข  

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

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชนหรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๓๕ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึงหรือวันปดคําส่ัง  

แลวแตกรณี 



หนา   ๑๒๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๓๖ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๓๗ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร

หรือพ้ืนท่ีใดซึ่งมีพ้ืนท่ีไมเกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดจะตองแจงตอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒) สําเนาทะเบียนบาน 

  (๓) ใบรับรองแพทย 

  (๔) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

ของผูแทนนิติบุคคลในกรณีที่ผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล 

  (๕) หนังสือมอบอํานาจในกรณีท่ีเจาของกิจการไมมาย่ืนขอรับใบอนุญาตดวยตนเอง 

  (๖) สําเนาหลักฐานการอนุญาต  หรือหลักฐานอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนดไว 

  (๗) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ ๓๘ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับแจงใหออกใบรับแก ผูแจงเพ่ือใช เปนหลักฐานใน 

การประกอบกิจการตามที่แจงไดชั่วคราวในระหวางเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นยังมิไดออกหนังสือรับรองการแจง 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจการแจงใหถูกตองตามแบบท่ีกําหนดในวรรคหนึ่ง  ถาการแจงเปนไป

โดยถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับ

แจงในใบรับแจงหรือหนังสือรับรองการแจง  เจาพนักงานทองถิ่นจะกําหนดเงื่อนไขใหผูแจงหรือผูไดรับ

หนังสือรับรองการแจงปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได 

ในกรณีที่การแจงไมถูกตองหรือไมสมบูรณใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหผูแจงทราบภายในเจ็ดวัน

ทําการนับแตวันท่ีไดรับแจง  ถาผูแจงไมดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันท่ีไดรับ

แจงจากเจาพนักงานทองถิ่น  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหการแจงของผูแจงเปนอันส้ินผลแตถาผูแจง

ไดดําเนินการแกไขภายในเวลาที่กําหนดแลว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจง

ภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันท่ีไดรับการแจงซึ่งมีรายละเอียดถูกตองตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๓๙ ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ 



หนา   ๑๒๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๔๐ ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ   

ใหผูไดรับหนังสือรับรองการแจงย่ืนขอรบัใบแทนหนังสือรับรองการแจงภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบ

ถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ในกรณีหนังสือรับรองการแจงสูญหายใหผู ย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรอง 

การแจงนําสําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย 

มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒) ในกรณีหนังสือรับรองการแจงถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนขอรับ

ใบแทนหนังสือรับรองการแจงนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๔๑ เมื่อผูแจงประสงคจะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินกิจการใหแกบุคคลอื่นใหแจง 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบดวย 

ขอ ๔๒ ในกรณีที่ผูดําเนินกิจการใดดําเนินกิจการตามท่ีระบุไวในขอบัญญัตินี้โดยมิไดแจงตอ

เจาพนักงานทองถิ่นและเคยไดรับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เพราะเหตุท่ีฝาฝน

ดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นมาแลวครั้งหนึ่ง  ยังฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอ

เจาพนักงานทองถิ่นตอไป  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการไวจนกวาจะได

ดําเนินการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น  ถายังฝาฝนอีกใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังหามการดําเนิน

กิจการนั้นไวตามเวลาที่กําหนดซึ่งตองไมเกินสองปก็ได 

ขอ ๔๓ ผูแจงมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมการแจงตามอัตราท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้   

ในวันที่มาแจงและภายในระยะเวลาสามสิบวันกอนวันครบรอบปของทุกปตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  

ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม 

ที่คางชําระ  เวนแตผูแจงจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  คางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 



หนา   ๑๒๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๔๔ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลนาทับไฮ 

ขอ ๔๕ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๔๖ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลนาทับไฮเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๒  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

อุทัย  จันทหงษ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลนาทบัไฮ 



 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทาย 
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลตําบลนาทับไฮ 

 เรื่อง สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 อัตราคาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจง ซ่ึงมีพ้ืนท่ีไมเกินสองรอยตารางเมตร  
และมิใชเปนการขายของในตลาด 
ลําดับ รายการ 

 
คาธรรมเนียมฉบับละ  

(บาทตอป) 
๑ พ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน ๑๐ ตารางเมตร  ๕๐ 
๒ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๑๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๕๐ ตารางเมตร  ๕๐ 
๓ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๕๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ๑๐๐ 
๔ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร  ๒๐๐ 

 
อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร ซ่ึงมีพ้ืนท่ี
เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาด 
ลําดับ รายการ 

 
คาธรรมเนียมฉบับละ  

(บาทตอป) 
๑ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๘๐๐ ตารางเมตร  ๑,๐๐๐ 
๒ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๘๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป  ๑,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 
แบบคําขอรับใบอนุญาต 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 
 

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

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

โดย...................................................................................................................ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ปรากฏตาม........................................................................................................................................................... 
ท่ีอยูเลขท่ี...........................หมูท่ี...............ตรอก/ซอย.......................................ถนน........................................... 
แขวง/ตําบล........................................เขต/อําเภอ...........................................จังหวัด........................................ 
หมายเลขโทรศัพท...............................................................ผูขออนุญาต 

ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารตอเจาพนักงานทองถ่ิน  
พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลว 

  สําเนาบัตรประจําตัว  (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ ระบุ...................) 
 สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ ไดแก................................................................ 

                ........................................................................................................................................................  
 หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  
 ใบมอบอํานาจ  (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 
 หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
 ........................................................................................ 
 .......................................................................................... 
 .......................................................................................... 
 
ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 
 

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

 
 

 

 

 

คําขอเลขท่ี......./........... 
(เจาหนาท่ีกรอก) 



 

 

 

 

สวนของเจาหนาท่ี 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต 

 
เลขท่ี.............ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี.............เดือน....................พ.ศ. ............ 

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน � ครบ 

  � ไมครบ  คือ 
  ๑) .................................................................. 
  ๒) .................................................................. 
  ๓) .................................................................. 

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

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

 
สวนของผูขอรับใบอนุญาต 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต 

 
เลขท่ี...............ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี.............เดือน..................พ.ศ. ............ 

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน � ครบ 

 � ไมครบ  คือ 
  ๑) ..................................................................   
                                               ๒)   .................................................................. 
  ๓) ................................................................... 
ดังนั้น  กรุณานาํเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน...................วันนบัตั้งแตวันนี้
เปนตนไป 
 

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

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

 



 

 
 

ใบอนุญาต 
จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

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

 
(๑) เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให....................................................................สัญชาติ....................... 

อยูบานเลขท่ี..............หมูท่ี........ตําบล.............................อําเภอ...........................จังหวัด.................................... 
หมายเลขโทรศัพท........................................... 

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

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

(๒) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอบัญญัติองคการ
บริหารสวนตําบลนาทับไฮ เรื่อง  สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

(๓) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืน 
ท่ีเก่ียวของโดยมิอาจแกไขได  เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 

(๔) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย 
 (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  หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน  ๕๐๐  บาท 
 (๒) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

(มีตอดานหลัง) 
 



 

(ดานหลัง) 
รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม 

 
วัน/เดือน/ป 

ท่ีออกใบอนุญาต 
วัน/เดือน/ป 

ท่ีสิ้นอายุใบอนุญาต 
ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 

เจาพนักงาน
ทองถ่ิน 

เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

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

แบบคําขอตออายุใบอนุญาต 
จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

เขียนท่ี ………………………………………….. 

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

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

ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารตอเจาพนักงานทองถ่ิน  
โดยใชชื่อกิจการวา.................................................................................จํานวนคนงาน..........................คน  
ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี ..............หมูท่ี..................ตําบล..........................อําเภอ..............................จังหวัด...................
โทรศัพท.............................................. 

พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลว  คือ 
๑. ใบอนุญาตเดิม 
๒. ................................................................................................................................ ............ 
๓. ............................................................................................................................................ 
 
ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

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



 

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

คําขอรับใบแทนใบอนุญาต 
จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร  

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

 
ขาพเจา  (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................................................... 
� เปนบุคคลธรรมดา  อายุ................ป สัญชาติ....................เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน 

เลขท่ี  � ���� ����� �� �  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................................................  
ไดขออนุญาตจัดตั้ง  �  สถานท่ีจําหนายอาหาร  �  สถานท่ีสะสมอาหาร  ใบอนุญาต  เลมท่ี......................... 
เลขท่ี.......................ป......................... โดยใชชื่อสถานประกอบการวา................................................................ 
สถานท่ีตั้งเลขท่ี..................หมูท่ี.................... ตรอก/ซอย....................................ถนน....................................... 
ตําบล...............................................อําเภอ...................................... จังหวัด........................................................ 
โทรศัพท...........................................โทรสาร...........................................  

ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอหารตอเจาพนักงาน
ทองถ่ินเนื่องจาก    

� สูญหาย  
� ถูกทําลาย  
� ชํารุดในสาระสําคัญ 
พรอมท้ังไดแนบหลักฐานท่ีนํามาประกอบการพิจารณา  ดังนี้  
� ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบแทนใบอนุญาต  
� ๒. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทน 

นิติบุคคล (กรณีผูขอรับใบแทนใบอนุญาตเปนนิติบุคคล)  
� ๓. หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมาย  พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ

และผูรับมอบอํานาจ  (กรณีผูประกอบการไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง)  
 
 
 

 



 

 

� ๔. สําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  กรณีใบอนุญาต
เดิมสูญหาย 

� ๕. ใบอนุญาตเดิม  กรณีท่ีชํารุดในสาระสําคัญ  

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

 
ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ  

 
 

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

ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต 
 
 
 
 
 
คําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน 

� อนุมัติออกใบแทนใบอนุญาตได 

� ไมอนุมัติออกใบแทนใบอนุญาต 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
แบบคําขอรับหนังสือรับรองการแจง 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 
 

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

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

โดย......................................................................................................................ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ปรากฏตาม................................................................................................................. ท่ีอยูเลขท่ี............... 
หมูท่ี...............ตรอก/ซอย.......................................ถนน......................................แขวง/ตําบล.......................... 
เขต/อําเภอ..................................จังหวัด.........................หมายเลขโทรศัพท......................................... ผูขอแจง
ชื่อสถานประกอบกิจการ.....................................................................ประเภท.................................................. 
มีพ้ืนท่ี.....................ตารางเมตร  ตั้งอยูเลขท่ี..............หมูท่ี........ตําบล..........................อําเภอ....................
จังหวัด......................หมายเลขโทรศัพท..................................... 

 
ขอยื่นคําขอรับหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

ตอเจาพนักงานทองถ่ิน  พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลว 
(๑) สาํเนาบัตรประจําตัว  (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ ระบุ.................) 

ของผูแทนนิติบุคคลและผูรับมอบอํานาจ  (ถามี) 
(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ  ไดแก......................................................... 

............................................................................................................................................................... 
(๓) หลักฐานท่ีแสดงการเปนผู มี อํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและใบมอบอํานาจ (ในกรณีท่ีมี 

การมอบอํานาจ) 
(๔) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 
(๕) อ่ืน ๆ.............................. 

 
ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

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

คําขอเลขท่ี......./........... 
(เจาหนาท่ีกรอก) 



 

- ๒ - 
สวนของเจาหนาท่ี 

 
ใบรับแจง 

ชื่อสถานประกอบกิจการ................................................................................ประเภท......................................... 
มีพ้ืนท่ี...............ตารางเมตร  ตั้งอยูเลขท่ี..............หมูท่ี............ตําบล.............................อําเภอ...........................
จังหวัด..................................หมายเลขโทรศัพท..................................... 
เลขท่ี............................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 

ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน � ครบ 

 � ไมครบ  ไดแก ................................................................................. 
...............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 

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

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

สวนของผูแจง 
ใบรับแจง 

ชื่อสถานประกอบกิจการ...................................................................................ประเภท...................................... 
มีพ้ืนท่ี..................ตารางเมตร ตั้งอยูเลขท่ี..............หมูท่ี............ตําบล...............................อําเภอ................. 
จังหวัด..................................หมายเลขโทรศัพท..................................... 
เลขท่ี..........................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 

ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน � ครบ 

 � ไมครบ  ไดแก . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . ....... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................. 

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

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

       เจาพนักงานทองถ่ิน 
 

 



 

 
 

หนังสือรับรองการแจง 
จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

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

 
(๑) เจาพนักงานทองถ่ินออกหนังสือรับรองการแจงให............................................... สัญชาติ.......... 

อยูบานเลขท่ี..............หมูท่ี.............ตําบล......................อําเภอ.................................จังหวัด...... ............... 
หมายเลขโทรศัพท..................................... 

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

เสียคาธรรมเนียม  ปละ.................บาท  (.............................................................)  ตามใบเสร็จรับเงิน 
เลมท่ี...........เลขท่ี.................ลงวันท่ี............................................ 

(๒) ผูรับหนังสือรับรองการแจงตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอบัญญัติองคการ
บริหารสวนตําบลนาทับไฮ เรื่อง  สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

(๓) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้  อีกดวย  
 (๓.๑) ...................................................................................................................................... 
 (๓.๒) ..................................................................................................................................... 
(๔) หนังสือรับรองการแจงฉบับนี้  ออกใหเม่ือวันท่ี..........เดือน..................................พ.ศ. ............  
(๕) หนังสือรับรองการแจงฉบับนี้  สิ้นอายุวันท่ี.............เดือน..................................พ.ศ. ............. 
 

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

        เจาพนักงานทองถ่ิน 
 

คําเตือน (๑) ผูรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   
  ณ  สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ  หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน  ๕๐๐  บาท 
 (๒) ผูรับหนังสือรับรองการแจงตองเสียคาธรรมเนียมตอราชการสวนทองถ่ินทุกปตามกําหนดเวลา  
  หากฝาฝนจะตองเสียคาปรับเพ่ิมอีกรอยละ  ๒๐  ของคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ 

(มีตอดานหลัง) 

 



 

 
(ดานหลัง) 

รายการเสียคาธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจง 
 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีชําระคาธรรมเนียม 

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

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

แบบคําขอตออายุหนังสือรับรองการแจง 
จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

เขียนท่ี ………………………………………….. 

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

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

ขอยื่นคําขอตออายุหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสม
อาหารตอเจาพนักงานทองถ่ิน  โดยใชชื่อกิจการวา............................................................................................. 
จํานวนคนงาน.........................คน  ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี ..................หมูท่ี..........................ตําบล........................... 
อําเภอ................................จังหวัด...........................โทรศัพท.............................................. 

พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลว  คือ 
๑. หนังสือรับรองการแจงเดิม 
๒. .............................................................................................................................. ............. 
๓. ............................................................................................................................................. 
 
ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

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

 



 

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

คําขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจง 
จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร  

 

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

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

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

� เปนบุคคลธรรมดา  อายุ...................ป สัญชาติ........................เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน 
เลขท่ี  � ���� ����� �� �  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......................................................  
ไดขออนุญาตจัดตั้ง  �  สถานท่ีจําหนายอาหาร  �  สถานท่ีสะสมอาหาร  ใบอนุญาต  เลมท่ี.......................... 

เลขท่ี........................ป......................... โดยใชชื่อสถานประกอบการวา.................................................... 
สถานท่ีตั้งเลขท่ี..................หมูท่ี.................... ตรอก/ซอย....................................ถนน......................................... 
ตําบล...............................................อําเภอ........................................... จังหวัด............................................ 

โทรศัพท...........................................โทรสาร...........................................  
ขอยื่นคําขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

ตอเจาพนักงานทองถ่ินเนื่องจาก    

� สูญหาย  
� ถูกทําลาย  
� ชํารุดในสาระสําคัญ 

พรอมท้ังไดแนบหลักฐานท่ีนํามาประกอบการพิจารณา  ดังนี้  
� ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบแทนใบอนุญาต  
� ๒. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทน 

นิติบุคคล (กรณีผูขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงเปนนิติบุคคล)  
� ๓. หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมาย  พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบ

อํานาจและผูรับมอบอํานาจ  (กรณีผูประกอบการไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง)  
 

 



 

 

� ๔. สําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  กรณีหนังสือ
รับรองการแจงเดิมสูญหาย 

� ๕. หนังสือรับรองการแจงเดิม  กรณีท่ีชํารุดในสาระสําคัญ  

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

 
ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ  

 
 

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

ผูขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจง 
 
 
 
 
 
คําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน 

� อนุมัติออกใบแทนหนังสือรับรองการแจงได 

� ไมอนุมัติออกใบแทนหนังสือรับรองการแจง 
 
 

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