
 หนา   ๑๔๕ 
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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลควนโดน 
เรื่อง  สถานที่จําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญตัิองคการบริหารสวนตําบลควนโดน  วาดวยสถานที่จําหนายอาหาร

และสถานท่ีสะสมอาหาร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลละองคการบริหารสวนตําบล  

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  องคการบริหาร 

สวนตําบลควนโดนโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลควนโดนและนายอําเภอควนโดน   

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลควนโดน  เรื่อง  สถานท่ี

จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙”   

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลควนโดนนับตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัต ิ ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้  

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “อาหาร”  หมายความวา  อาหารตามกฎหมายวาดวยอาหาร 

  “สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานท่ีหรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่

หรือทางสาธารณะ  ที่จัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถบริโภค

ไดทันที  ทั้งนี้  ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค  ณ  ที่นั้น  หรือนําไป 

บริโภคท่ีอื่นก็ตาม 
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  “สถานท่ีสะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานท่ีหรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่ 

หรือทางสาธารณะ  ที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด

ซึ่งผูซื้อตองนําไปทํา  ประกอบหรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลควนโดน 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๕ ผูใดจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใด 

ซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  

ถาสถานที่ดังกลาวมีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตรตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือขอหนังสือรับรอง

การแจงกอนการจัดตั้ง 

ขอ ๖ การขออนุญาตหรือแจงการจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้   

  (๑) การกําหนดประเภทของสถานท่ีจําหนายอาหาร  กําหนดตามลักษณะของสถานที่

ประกอบกิจการเพ่ือคํานวณคาธรรมเนียม  ดังตอไปนี้ 

   (๑.๑)  สถานท่ีจําหนายอาหารท่ีมีลักษณะเปนตึกแถวหรืออาคารอื่นที่มีลักษณะ

คลายคลึงกัน  ใหคํานวณพ้ืนที่บริเวณที่จําหนายอาหารท้ังหมดในอาคาร  นับจากขอบผนังดานในทุกชั้น 

ที่ประกอบกิจการ  ยกเวนพ้ืนท่ีซึ่งกั้นไวเปนสัดสวนสําหรับใชสอยเพ่ือการอื่น 

    (๑.๒)  สถานที่จําหนายอาหารที่มีบริเวณใหคํานวณพ้ืนที่บริเวณภายในตัวอาคาร

และรวมพ้ืนที่รอบอาคารที่ใชสําหรับการจําหนายอาหารนั้นดวย  ถาไมมีขอบเขตท่ีแนนอนใหคํานวณ 

จากแนวเขตของพ้ืนที่ที่ประกอบกิจการนั้น   

   (๑.๓)  สถานท่ีจําหนายอาหารที่มีอาคารเชื่อมติดถึงกันใหคํานวณพ้ืนที่ประกอบ

กิจการรวมกันและใหมีใบอนญุาตหรือหนังสือรับรองการแจงฉบับเดียว  แลวแตกรณี  ถาอาคารนั้นไมเชื่อม 

ติดถึงกันใหคํานวณพ้ืนที่แตละอาคารและแยกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงแหงละฉบับ  แลวแตกรณี 

     (๑.๔)  สถานที่จําหนายอาหารท่ีตั้งอยูในอาคารใด ๆ  ใหใชเลขที่ของอาคารนั้น   

โดยใหพิจารณาจากลักษณะพ้ืนที่ที่ประกอบการ  ถาแยกเปนสัดสวนแตละแหงไมวาจะเปนเจาของเดยีวกันหรือไม   
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ใหมีใบอนุญาต  หรือหนังสือรับรองการแจงแหงละฉบับ  แลวแตกรณี  การคํานวณพ้ืนที่ใหคํานวณพ้ืนที่ 

ประกอบกิจการ  ในกรณีที่สถานที่จําหนายอาหารนั้นจัดใหมีหองน้ํา  หองสวมไวใหบริการ  ใหคํานวณ

พ้ืนที่ของหองน้ํา  หองสวมรวมกับพ้ืนที่ของสถานที่จําหนายอาหารนั้นดวย   

    (๒) การกําหนดประเภทของสถานที่สะสมอาหาร  กําหนดตามลักษณะของสถานที่

ประกอบกิจการเพ่ือ  คํานวณคาธรรมเนียม  ดังตอไปนี้ 

   (๒.๑)  สถานที่สะสมอาหารที่มีลักษณะเปนตึกแถวหรืออาคารที่มีลักษณะ

คลายคลึงกันที่มีการตั้งวางสินคาอาหารเต็มพ้ืนท่ีหรือตั้งวางสินคาอาหารท่ัวๆไปหลายจุด  ใหคํานวณ 

พ้ืนท่ีบริเวณท่ีตั้งวางสินคาอาหารท้ังหมดภายในอาคารนับจากขอบผนังดานในทุกชั้นท่ีประกอบกิจการ 

รวมกับพ้ืนที่ของหองน้ํา  หองสวม  ยกเวนพ้ืนท่ีกั้นไวเปนสัดสวนสําหรับใชสอยเพ่ือการอื่น   

กรณีตั้งวางสินคาอาหารไมเต็มพ้ืนท่ีหรือตั้งวางสินคาอาหารท่ีจุดใดจุดหนึ่ง  เชน  ตูแช  โตะ   

ชั้นวาง  สินคาอื่น ๆ  ที่มีลักษณะคลายคลึง  ใหคํานวณพ้ืนท่ีบริเวณท่ีตั้งวางสินคาอาหารนั้นรวมกับพ้ืนที่

หองน้ําหองสวม  เปรียบเทียบกับพ้ืนที่ของอาคารทั้งหมด  หากมีพ้ืนที่ไมเกินกึ่งหนึ่งของพ้ืนท่ีอาคารทั้งหมด

ใหคํานวณพ้ืนที่ของอาคารทั้งหมด   

กรณีสถานที่ประกอบกิจการนั้นมีหลายหองติดกัน  กึ่งหนึ่งของพ้ืนท่ีใหหมายถึงกึ่งหนึ่งของหอง 

ที่วางสินคาอาหารนั้น 

   (๒.๒)  สถานที่สะสมอาหารที่เปนอาคารโกดังเก็บสินคาที่มีอาคารโกดังหลายหลัง

แตมีเลขท่ีของอาคาร  โกดังเลขท่ีเดียวและมีเจาของคนเดียวกัน  ใหคํานวณพ้ืนท่ีของอาคารโกดังท้ังหมด

รวมกับพ้ืนที่ของหองน้าํ  หองสวม  และออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงฉบับเดียว  แลวแตกรณี   

กรณีท่ีมีอาคารโกดังหลายหลังและมีเลขที่ของอาคารโกดังเลขท่ีเดียวแตมีเจาของหลายเจาของ  

ใหคํานวณพ้ืนที่ของอาคารโกดังของแตละเจาของรวมกับพ้ืนที่ของหองน้ํา  หองสวม  และออกใบอนุญาต

หรือหนังสือรับรองการแจงแลวแตกรณีใหแตละเจาของ   

กรณีที่มีอาคารโกดังหลายหลังและมีเลขที่อาคารโกดังแตละหลัง  ใหคํานวณพ้ืนที่ของอาคารโกดัง  

แตละหลังรวมกับพ้ืนที่ของหองน้ํา  หองสวม  และออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงแลวแตกรณี  

แยกแตละโกดัง   
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กรณีท่ีมีเจาของสินคาอาหารหลายเจาของในอาคารโกดงันั้น  ใหคํานวณพ้ืนที่ของสถานที่สะสมอาหาร

ของแตละเจาของรวมกับพ้ืนที่หองน้ํา  หองสวม  และออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงแลวแตกรณี

ใหแตละเจาของ 

    (๓) การจัดตั้ง  ใช  และการดูแลรักษาสถานท่ีและสุขลักษณะของบริเวณที่ใชจําหนายอาหาร  

และเก็บสะสมอาหาร  ที่จัดไวสําหรับอาหารบริโภค  ที่ใชทํา  ประกอบ  หรือปรุงอาหาร  หรือที่สะสมอาหาร

ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

     (๓.๑)  สถานที่เตรียมปรุง  จําหนาย  และเก็บอาหารตองสะอาดเปนระเบียบ 

     (๓.๒)  จัดใหมีโตะ  เกาอี้  หรือที่นั่งอยางอื่นใหเปนระเบียบเรียบรอยและสะอาดอยูเสมอ   

     (๓.๓)  ผนังและบริเวณท่ีปรุงอาหารตองใชวัตถุถาวร  แข็งแรง  มีผิวเรียบไมดูดซึมน้ํา

และทําความสะอาดไดงาย  การจัดตั้งถังบรรจุกาซตองตั้งอยูในที่ปลอดภัย   

     (๓.๔)  จัดใหมีภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  ในการประกอบ  ปรุง  การเก็บ

และการบริโภค  วางใหเปนระเบียบในภาชนะโปรงสะอาด  และมีการปกปดเก็บสูงจากพ้ืนอยางนอย   

๖๐  เซนติเมตร 

     (๓.๕)  จัดใหมีที่สําหรับทําความสะอาดภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ   

ลางภาชนะดวยน้ํายาลางภาชนะ  แลวลางดวยน้ําสะอาด  ๒  ครั้ง  หรือลางดวยน้ําไหล  และที่ลางภาชนะ

ตองวางสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร   

     (๓.๖)  จัดใหมีอางลางมือที่ใชการไดดีและมีสบูลางมือไดตลอดเวลา   

     (๓.๗)  จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสีย  และมูลฝอยดวยวิธี 

ที่ถูกหลักสุขาภิบาล   

     (๓.๘)  พ้ืนทําดวยวัสดุแข็งแรง  สะอาด  ไมชํารุด   

     (๓.๙)  จัดใหมีทางระบายน้ําเสีย  ทางระบายน้ําเสียตองงายตอการทําความสะอาด

และบํารุงรักษา  ระบายน้ําไดดี  ไมมีน้ําขัง  ไมมีเศษอาหารตกคาง  จัดใหมีการดักเศษอาหาร  ดักไขมัน

กอนระบายน้ําทิ้ง  ไมกอใหเกิดมลภาวะตอส่ิงแวดลอม   

     (๓.๑๐)  จัดใหมีแสงสวางเพียงพอ  ณ  จุดที่ทําการปรุง  ประกอบ  จําหนายอาหาร

และตองมีการ  ระบายอากาศภายในรานเพียงพอโดยมีชองระบายอากาศไมนอยกวารอยละ  ๒๐  ของพ้ืนที่   
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   (๓.๑๑) เตรียม  ปรุงอาหารบนโตะที่สูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร  ไมเตรียม

บนพ้ืนและบริเวณหนาหองน้ําหองสวม 

     (๓.๑๒) จัดใหมีหองสวมไวบริการจํานวนเพียงพอ   

     (๓.๑๓) ถาจะขยายหรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีประกอบการคาและทําใหสุขลักษณะ

เปล่ียนแปลงไปจะตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นเปนลายลักษณอักษรกอน   

     (๓.๑๔) จัดใหมีเครื่องมือดับเพลิงติดตั้งไวในท่ีสามารถหยิบใชไดสะดวก  มีระบบ

ปองกันอัคคีภัยตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  และถังแกสตองไดมาตรฐาน 

     (๓.๑๕) ปฏิบัติการอื่น ๆ   ใหถูกสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

หรือผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นมอบหมาย  หรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น   

    (๔) หลักเกณฑเกี่ยวกับการปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญและปองกันโรคติดตอใหเปนไป

ตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้   

     (๔.๑)  มีการระบายอากาศเพียงพอและตดิเครื่องหมายหามสูบบุหรี่บริเวณที่ปรุงอาหาร

ตองมีเครื่องดูดควัน  พัดลม  ปลองระบายควันสูงเพียงพอไมกอใหเกิดเหตุรําคาญ 

     (๔.๒)  รักษาสถานที่ใหสะอาดอยูเสมอ   

     (๔.๓)  จัดใหมีที่รองรับมูลฝอยกอนกําจัดตองมีการจัดเก็บอยางมิดชิด   

     (๔.๔)  ดูแลรักษาสวมใหถูกสุขลักษณะตองมีอางลางมือที่สะอาด  ใชการไดดี  

และมีสบูหรือน้ํายาลางมือใชตลอดเวลา 

     (๔.๕)  ถามีสัตวที่จะฆาเปนอาหารตองแยกใหอยูในท่ีที่เหมาะสม   

     (๔.๖)  จัดวางส่ิงของเครื่องใชใหเปนระเบียบและรักษาใหสะอาดอยูเสมอ   

     (๔.๗)  ปฏิบัติการอื่นๆใหถกูสุขลักษณะตามคาํแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

หรือผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นมอบหมาย  หรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น   

    (๕) เพ่ือประโยชนในการควบคุมหรือกํากับดูแลสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานที่

สะสมอาหารที่ไดรับใบอนุญาตหรือไดรับหนังสือรับรองการแจง  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเวลา

จําหนายอาหารบางประเภทหรือบางชนิดได   
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    (๖) หลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะสวนบุคคลของผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหาร 

และผูใหบริการตองปฏิบัติ  ดังนี้   

     (๖.๑)  ผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหารและผูใหบริการตองแตงกายสะอาด   

สวมเส้ือมีแขน  ผูปรุงตองผูกผากันเปอนที่สะอาด  สวมหมวกหรือเน็ทคุลมผมที่สะอาดขณะปฏิบัติงาน   

     (๖.๒)  ผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหารและผูใหบริการตองผานการตรวจสุขภาพ 

วาไมเปนโรคท่ีนารังเกียจและตองผานการทดสอบความรูดานสุขาภิบาลอาหาร 

     (๖.๓)  ผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหารและผูใหบริการตองลางมือใหสะอาด 

กอนเตรียมปรุง  ประกอบ  จําหนายอาหารทุกครั้งใชอุปกรณในการหยิบจับอาหารท่ีปรุงแลวทุกชนิด   

และถามือบาดแผลท่ีมือตองปดแผลใหมิดชิด  และสวมถุงมือที่สะอาดอยูเสมอ  หรือหยุดปฏิบัติงาน 

ที่มีโอกาสสัมผัสกับอาหาร 

     (๖.๔)  ไมสูบบุหรี่ในขณะปฏิบัติงานเกี่ยวกับอาหาร 

     (๖.๕)  หามผูไดรับใบอนุญาตหรือใบรับรองการแจงแลวแตกรณี  ทําการจําหนายอาหาร  

ปรุงอาหาร  ใหบริการและสะสมอาหาร  เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อไดวาตนเปนโรคติดตอหรือซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุข  

ไดตรวจสอบแลวปรากฏวาเปนพาหะและไดรับแจงความเปนหนังสือวาตนเปนพาหะของโรคติดตอ   

  (๗) หลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร  กรรมวิธีการจําหนาย  การทํา   

ประกอบ  ปรุง  เก็บรักษาหรือสะสมอาหาร  ตลอดจนสุขลักษณะของภาชนะ  อุปกรณ  น้ําใช  และของใชอื่น ๆ   

ตองมีการปฏิบัติ  ดังตอไปนี้   

   (๗.๑)  การจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  วาง  เก็บ  สะสมอาหารหรือการลาง

ภาชนะอุปกรณ  ตองทําในที่สะอาด  ซึ่งสูงกวาพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร  และที่เก็บสะสมอาหาร 

ตองปองกันสัตวนําโรคได   

       (๗.๒)  จัดใหมีน้ําดื่ม  เครื่องดืม่สะอาด  ใสในภาชนะที่สะอาดมีการปกปด  และมีที่ตัก 

ที่มีดามยาว  หรือมีกอกน้ําหรือทางเทรินน้ํา 

     (๗.๓)  น้ําแข็งที่ใชบริโภคตองสะอาดมีคุณภาพมาตรฐานเปนไปตามมาตรฐาน

กระทรวงสาธารณสุข  และควรเก็บในภาชนะท่ีสะอาด  มีฝาปด  วางสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร  

พรอมทั้งมีอุปกรณที่มีดามสําหรับคีบหรือตักโดยเฉพาะ  ไมนําอาหารหรือส่ิงของอื่นแชปนกับน้ําแข็ง 

เพ่ือสําหรับบริโภค   
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     (๗.๔)  ใชเครื่องปกปดอาหารตลอดจนภาชนะที่ใชสําหรับประกอบ  ปรุง  เก็บรักษา

หรือสะสมอาหาร  ใหปองกันฝุนละอองและสัตวนําโรคได   

     (๗.๕)  การเตรียมอาหารกอนปรุงตองลางใหสะอาดโดยเฉพาะผักสดและผลไม   

น้ําที่ใชประกอบ  ปรุง  แช  ลางอาหารและภาชนะตองใชน้ําสะอาด 

     (๗.๖)  ใชภาชนะที่สะอาดสําหรับใสและปรุงอาหาร  อาหารท่ีปรุงสําเร็จพรอมบริโภค

ตองเก็บในภาชนะที่สะอาด  มีการปกปดอาหาร  วางสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร 

     (๗.๗)  หามมิใหใชภาชนะท่ีทําดวยสังกะสีหรือตะกั่ว  ตมอาหารที่มีเกลือปนอยูดวย   

     (๗.๘)  หามมิใหขายอาหารอันเปนการไมปลอดภัยแกผูบริโภค   

     (๗.๙)  ภาชนะที่บรรจุอาหารหรือใสเครื่องปรุงรสตาง ๆ  ตองใชวัสดุท่ีออกแบบ 

ที่ถูกหลักสุขาภิบาลอาหารและปลอดภัยสําหรับผูบริโภค   

     (๗.๑๐)  ภาชนะที่ใชแลวตองลางและเก็บใหถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร  สวนภาชนะ

ประเภทใชครั้งเดียวแลวทิ้งหามนํากลับมาใชอีก   

   (๗.๑๑)  เนื้อสัตวที่มีไวขาย  ทํา  ประกอบ  ปรุงอาหาร  ตองผานการตรวจ 

จากสัตวแพทยและเก็บในภาชนะปกปด   

   (๗.๑๒)  หามนําสัตวเล้ียง  เชน  สุนัข  แมว  เขามาในสถานที่ประกอบอาหาร   

   (๗.๑๓)  ปฏิบัติการอื่น ๆ  ใหถูกสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข   

หรือผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นมอบหมาย  หรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น   

ขอ ๗ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคาร 

หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาต

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาทะเบียนบานผูขออนุญาต   

  (๓)  สําเนาทะเบียนบานที่ตั้งสถานประกอบการ   

  (๔)  แผนผัง  หรือแผนท่ีแสดงที่ตั้ง 

  (๕)  ใบมอบอํานาจ  (กรณีที่มีการมอบอํานาจ) 
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  (๖)  เอกสารแสดงสิทธใินการครอบครองที่ดิน  อาคาร  สถานที่ที่ขออนุญาตประกอบกิจการ 

  (๗)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

  (๘)  เอกสารอื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลควนโดนประกาศกําหนด 

ขอ ๘ ผูไดรับใบอนุญาตหรือไดรับหนังสือรับรองการแจงใหจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร 

หรือสถานที่สะสมอาหารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  ขอกําหนด  และเงื่อนไขที่กําหนดไวใน 

ใบอนุญาตหรือขอบัญญัติฉบับนี้ 

ขอ ๙ ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๑๐ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

หรือผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นมอบหมาย  ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวา 

คําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้   

ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นมอบหมายรวบรวมความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้น 

ทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนที่จะตอง

สงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบ 

ภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นหรือผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นมอบหมายตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือ 

แจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอ 

ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มี เหตุจําเปนที่ เจาพนักงานทองถิ่นผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นมอบหมายไมอาจ 

ออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไป

ไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวันแตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้ง 

ใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๑๑ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลควนโดนเทานั้น 
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การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๗  และขอ  ๘  ดวย 

ขอ ๑๒ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา  

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๑๓ ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานที่

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ ๑๔ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๑๕ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   



 หนา   ๑๕๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๐๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่

ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลา 

ที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๑๖ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตัง้แตสองครัง้ขึน้ไปและมีเหตทุี่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

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

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๑๗ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง 

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาท่ีคําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง   

แลวแตกรณี 

ขอ ๑๘ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๑๙ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร

หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมี พ้ืนที่ ไมเกินสองรอยตารางเมตรและมิใช เปนการขายของในตลาดจะตองแจง 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาทะเบียนบานผูขอ   

  (๓)  สําเนาทะเบียนบานที่ตั้งสถานประกอบการ   



 หนา   ๑๕๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๐๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๔)  แผนผัง  หรือแผนท่ีแสดงที่ตั้ง 

  (๕)  ใบมอบอํานาจ  (กรณีที่มีการมอบอํานาจ) 

  (๖)  เอกสารแสดงสิทธิในการครอบครองที่ดิน  อาคาร  สถานที่ที่ขออนุญาตประกอบกิจการ 

  (๗)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

  (๘)  เอกสารอื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลควนโดนประกาศกําหนด 

เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับแจงใหออกใบรับแกผูแจงเพ่ือใชเปนหลักฐานในการประกอบกิจการ

ตามท่ีแจงไดชั่วคราวในระหวางเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นยังมิไดออกหนังสือรับรองการแจง 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจการแจงใหถูกตองตามแบบท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง  

ถาการแจงเปนไปโดยถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการ

นับแตวันที่ไดรับแจง 

ในใบรับแจงหรือหนังสือรับรองการแจง  เจาพนักงานทองถิ่นจะกําหนดเงื่อนไขใหผูแจงหรือผูไดรับ 

หนังสือรับรองการแจงปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได 

ในกรณีที่การแจงไมถูกตองหรือไมสมบูรณใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหผูแจงทราบภายในเจ็ดวัน

ทําการนับแตวันที่ไดรับแจง  ถาผูแจงไมดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันท่ีไดรับแจง 

จากเจาพนักงานทองถิน่  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหการแจงของผูแจงเปนอันส้ินผล  แตถาผูแจง

ไดดําเนินการแกไขภายในเวลาที่กําหนดแลว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจง

ภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันท่ีไดรับการแจงซึ่งมีรายละเอียดถูกตองตามแบบที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ตามวรรคหนึ่ง 

ขอ ๒๐ ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ 

ขอ ๒๑ ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ   

ใหผูไดรับหนังสือรับรองการแจงย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงภายในสิบหาวันนับแตวันที่ 

ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 



 หนา   ๑๕๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๐๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๑)  ในกรณีหนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ใหผูย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรอง 

การแจงนําสําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองที่ที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย 

มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีหนังสือรับรองการแจงถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูย่ืน 

ขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงนําใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ประกอบดวย 

ขอ ๒๒ เมื่อผูแจงประสงคจะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินกิจการใหแกบุคคลอื่นใหแจง 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบดวย 

ขอ ๒๓ ในกรณีที่ผูดําเนินกิจการใดดําเนินกิจการตามที่ระบุไวในขอบัญญัตินี้โดยมิไดแจง 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นและเคยไดรับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เพราะเหตุ 

ที่ฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นมาแลวครั้งหนึ่ง  ยังฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจง

ตอเจาพนักงานทองถิ่นตอไป  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการไวจนกวา 

จะไดดําเนินการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น  ถายังฝาฝนอีกใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังหาม 

การดําเนินกิจการนั้นไวตามเวลาที่กําหนดซึ่งตองไมเกินสองปก็ได 

ขอ ๒๔ ผูแจงมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมการแจงตามอัตราท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ในวันที่มาแจง  และภายในระยะเวลาสามสิบวันกอนวันครบรอบปของทุกปตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  

ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม

ที่คางชําระ  เวนแตผูแจงจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๒๕ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร  

สวนตําบลควนโดน 

ขอ ๒๖ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



 หนา   ๑๕๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๐๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๒๗ ใหผูประกอบกิจการดําเนินการแกไขปรับปรุงใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ภายในเกาสิบวัน 

นับแตวันท่ีขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใช  หลังจากนั้นหามมิใหผูประกอบกิจการดําเนินกิจการ  เวนแตไดรับใบอนุญาต 

หรือหนังสือรับรองการแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๒๘ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลควนโดนเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๘  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ยะโกบ  โตะประดู 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลควนโดน   



 
 

 

 
บญัชีอัตราคา่ธรรมเนียม 

ทา้ยข้อบญัญตัิองค์การบรหิารส่วนตําบลควนโดน 
เรื่อง สถานทีจํ่าหนา่ยอาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร พ.ศ. 2559 

 
หนังสือรบัรองการแจ้ง   (พ้ืนที่ไม่เกนิสองร้อยตารางเมตร) 

 

ลําดับที่ ประเภทกิจการ 
ค่าธรรมเนียม ฉบับละ 

(บาท ต่อปี) 
สถานทีจํ่าหนา่ยอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร 

 
๑ 
2 
3 
4 
 

 
มีขนาดพ้ืนที่ไม่เกิน   ๒๕  ตารางเมตร  
มีขนาดพ้ืนที่มากกว่า ๒๕ -  ๕๐  ตารางเมตร  
มีขนาดพ้ืนที่มากกว่า  ๕๑ - ๑๐๐  ตารางเมตร 
มีขนาดพ้ืนที่มากกว่า ๑๐๑ -  199  ตารางเมตร 
 

 
1๐๐ 
150 
200 
250 

 
 

ใบอนญุาต   (พ้ืนที่เกนิสองรอ้ยตารางเมตร) 
 

ลําดับที ่ ประเภทกิจการ 
ค่าธรรมเนียม  

ฉบับละ (บาท ต่อปี) 
สถานทีจํ่าหนา่ยอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร 

 
๑ 
2 

 
มีขนาดพ้ืนที่มากกว่า  ๒๐๐ - 3๐๐  ตารางเมตร 
มีขนาดพ้ืนที่มากกว่า  301  ตารางเมตรข้ึนไป  
 

 
500 
800 

 

  
 
 
 
 
 



 

แบบคําขอรบัใบอนญุาต/ตอ่อายุใบอนญุาต 
ประกอบกิจการสถานที่จําหน่ายอาหารหรอืสถานทีส่ะสมอาหาร 

 
 

เขียนที่................................................................ 
วันที่..............เดือน................................ พ.ศ. ..................... 

 
 1. ข้าพเจ้า..................................................................... อายุ...............ปี สัญชาติ...........................  

โดย..........................................................................................................................ผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม..............................................................................................ที่อยู่เลขที่...........................หมู่ที่...............
ตรอก/ซอย...............................ถนน...............................แขวง/ตําบล.................................เขต/อําเภอ....................
จังหวัด.................................หมายเลขโทรศัพท์....................................ผู้ขออนุญาต 

 2. พร้อมคําขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว ดังน้ี 
    สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  สําเนาทะเบียนบ้านผู้ขอ   
  สําเนาทะเบียนบ้านที่ต้ังสถานประกอบการ  
  แผนผัง หรือแผนทีแ่สดงที่ต้ัง  
  ใบมอบอํานาจ  (กรณทีีม่ีการมอบอํานาจ) 
  เอกสารแสดงสิทธิในการครอบครองที่ดิน  อาคาร  สถานที่ที่ขออนุญาตประกอบกิจการ 
  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  เอกสารอ่ืน ๆ ตามที่องค์การบริหารสว่นตําบลควนโดนประกาศกําหนด 

 
 ขอรับรองว่า  ข้อความในคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
     (ลงช่ือ) .............................................. ผู้ขออนุญาต 
                (............................................) 

 
 
 

 
 

คําขอเลขที่.........../........... 
(เจ้าหน้าที่กรอก) 



 

ส่วนของเจ้าหน้าที ่
ใบรบัคําขอรบัใบอนญุาต/ตอ่อายุใบอนญุาต 

 
เลขที่............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน   ครบ 
         ไม่ครบ คือ 

1).............................................................. 
2).............................................................. 
3).............................................................. 

 
      (ลงช่ือ) ...........................................  
             (.......................................) 
      ตําแหน่ง........................................... 
 

ความเหน็ของปลดัองค์การบรหิารส่วนตําบลควนโดน 

(    ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเง่ือนไข ดังน้ี......................................................... 

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

................................................................................................................................................... 
(    ) เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ.............................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

   ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน 
วันที่............./.............../........... 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
 

(  )  อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
(  )  ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 

 
(ลงช่ือ)…………………………………… 

              (…………………………………..) 
                ตําแหน่ง   นายกองค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน 
                                 เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

    วันที…่…………………..………….. 
 



 

ส่วนของผูข้อรบัใบอนญุาต 
ใบรบัคําขอรบัใบอนญุาต/ตอ่อายุใบอนญุาต 

 
เลขที่..........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน   ครบ 
         ไม่ครบ คือ 

1).............................................................. 
2).............................................................. 
3).............................................................. 

ดังน้ัน กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมาย่ืนต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน..................วันนับต้ังแต่วันน้ี
เป็นต้นไป 
 
      (ลงช่ือ) ...........................................  
             (.......................................) 
      ตําแหน่ง.......................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* กรณีเอกสารในการขอครบถ้วนให้ผู้ขอมารับใบอนุญาตภายใน 15 วัน  นับแต่วันทีย่ื่นคําขอ 



 

 
 
 
 
 

ใบอนญุาต 
ประกอบกิจการสถานที่จําหน่ายอาหารหรอืสถานทีส่ะสมอาหาร 

เล่มที่...........เลขที่............/................. 

(1) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้.................................................................................................. 
สัญชาติ....................เลขประจําตัวประชาชน............................................อยู่บ้านเลขที่................หมู่ที่...................
ตําบล....................อําเภอ..........................จังหวัด........................หมายเลขโทรศัพท์......................................... 

ช่ือสถานประกอบกิจการ.........................................ประเภท..........................................ต้ังอยู่เลขที่...............
หมู่ที่............ตําบล....................อําเภอ.........................จังหวัด..............................หมายเลขโทรศัพท์.............................. 

เสียค่าธรรมเนียมปีละ............................บาท (...............................................) ตามใบเสร็จรับเงิน 
เล่มที่..........................เลขที่........................ลงวันที่............................................................................................ 

(2) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนดในเทศบัญญัติของท้องถิ่น 
(3) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตน้ีเป็นการขัดต่อกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

โดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 
(4) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังต่อไปน้ีอีกด้วย  คือ 

(4.1)............................................................................................................................. 
(4.1)............................................................................................................................ 

(5) ใบอนุญาตฉบับน้ีออกให้เมื่อวันที่  เดือน   พ.ศ.          
(6) ใบอนุญาตฉบับน้ีสิ้นอายุวันที่  เดือน   พ.ศ.         . 
 
        (ลงช่ือ) 
               (.....................................................) 
                นายกองค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน 
                        เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
 
คําเตือน  

 (๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ 
  ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท 
 (2) หากผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาต 
  ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
 (3) กรณีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทน 
  ใบอนุญาตภายในสิบห้าวันวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหายถูกทําลายหรือชํารุด 

 



 

 
รายการเสียคา่ธรรมเนียมใบอนญุาต 

 
วัน/เดือน/ป ี

ทีช่ําระคา่ธรรมเนียม 
ใบเสร็จรบัเงนิ (ลงชื่อ) 

เจ้าพนกังานทอ้งถ่ิน เล่มที ่ เลขที ่ วัน/เดือน/ป ี

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

 
 
 
 
 
 



 

 
แบบคําขอรบัใบแทนใบอนญุาต 

ประกอบกิจการสถานที่จําหน่ายอาหารหรอืสถานทีส่ะสมอาหาร 
 

 
เขียนที่................................................................ 

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

 1. ข้าพเจ้า...................................................................... อายุ...............ปี สัญชาติ...........................  

โดย.............................................................................................................................ผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ปรากฏตาม..................................................................................................ที่อยู่เลขที่..............................หมู่ที่...............
ตรอก/ซอย.....................................ถนน.................................แขวง/ตําบล..................................................................... 
เขต/อําเภอ..........................จังหวัด............................หมายเลขโทรศัพท์................................ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต 

 2. พร้อมคําขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว ดังน้ี 
    สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ ระบุ.....................) 
    สําเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 
    ใบอนุญาตฉบับเดิมเท่าที่เหลืออยู่ 
    ใบมอบอํานาจ (ในกรณทีี่มีการมอบอํานาจ) 

 ขอรับรองว่า  ข้อความในคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
     (ลงช่ือ) ....................................................... ผู้ขอรับใบแทน 
             (.......................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนของเจ้าหน้าที ่
ใบรบัคําขอรบัใบแทนใบอนญุาต 

 
เลขที่............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน   ครบ 
         ไม่ครบ คือ 

1).............................................................. 
2).............................................................. 
3).............................................................. 

 
      (ลงช่ือ) ...........................................  
             (.......................................) 
      ตําแหน่ง........................................... 
 

ความเหน็ของปลดัองค์การบรหิารส่วนตําบลควนโดน 

(    ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเง่ือนไข ดังน้ี......................................................... 

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

................................................................................................................................................... 
(    ) เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ.............................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

   ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน 
วันที่............./.............../........... 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
 

(  )  อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
(  )  ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 

 
(ลงช่ือ)…………………………………… 

              (…………………………………..) 
                ตําแหน่ง   นายกองค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน 
                                   เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

    วันที…่…………………..………….. 
 



 

 
ส่วนของผูข้อรบัใบแทนใบอนญุาต 
ใบรบัคําขอรบัใบแทนใบอนญุาต 

 
เลขที่..........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน     ครบ 
           ไม่ครบ คือ 

 1).............................................................. 
 2).............................................................. 
 3).............................................................. 

ดังน้ัน กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมาย่ืนต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน.................วันนับต้ังแต่วันน้ี
เป็นต้นไป 
 
        (ลงช่ือ) ...........................................  
             (.......................................) 
         ตําแหน่ง.......................................... 
 
 
 
* กรณีเอกสารในการขอครบถ้วนให้ผู้ขอมารับใบอนุญาตภายใน 15 วันนับแต่วันที่ย่ืนคําขอ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
แบบคําขอแจ้งจัดตั้งสถานทีจํ่าหนา่ยอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหาร 

 
เขียนที่................................................................ 

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

1. ข้าพเจ้า...................................................................... อายุ...............ปี สัญชาติ...........................  
โดย.......................................................................................................................ผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม.....................................................................................................ที่อยู่เลขที่...........................หมู่ที่...............
ตรอก/ซอย.......................................ถนน......................................แขวง/ตําบล............................................................... 
เขต/อําเภอ........................................จังหวัด........................................หมายเลขโทรศัพท์.................................ผู้ขอแจ้ง 

2. ช่ือสถานประกอบกิจการ.............................................................ประเภท....................................................
มีพ้ืนที่.............ตารางเมตร ต้ังอยู่เลขที่..............หมู่ที่........ตําบล...............................อําเภอ............................................
จังหวัด..................................หมายเลขโทรศัพท์..................................... 

3. พร้อมคําขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว ดังน้ี 
    สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  สําเนาทะเบียนบ้านผู้ขอ   
  สําเนาทะเบียนบ้านที่ต้ังสถานประกอบการ  
  แผนผัง หรือแผนทีแ่สดงที่ต้ัง 
  ใบมอบอํานาจ (กรณีทีม่ีการมอบอํานาจ) 
  เอกสารแสดงสิทธิในการครอบครองที่ดิน  อาคาร  สถานที่ที่ขออนุญาตประกอบกิจการ 
  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  เอกสารอ่ืน ๆ ตามที่องค์การบริหารสว่นตําบลควนโดนประกาศกําหนด 

ขอรับรองว่า  ข้อความในคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
     (ลงช่ือ) .............................................. ผู้ขอแจ้ง 
                (............................................) 

 
 
 
 

 



 

ส่วนของเจ้าหน้าที ่
ใบรบัแจ้ง 

ช่ือสถานประกอบกิจการ..............................................ประเภท.........................................มีพ้ืนที่.................ตารางเมตร 
ต้ังอยู่เลขที่..............หมู่ที่........ตําบล.............อําเภอ......................จังหวัด.....................หมายเลขโทรศัพท์..................... 
เลขที่............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน   ครบ 
         ไม่ครบ ได้แก่  
         ................................................................................ 
         ............................................................................................. 
 
      (ลงช่ือ) ...........................................  
             (.......................................) 
      ตําแหน่ง........................................... 
 

ความเหน็ของปลดัองค์การบรหิารส่วนตําบลควนโดน 

(    ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเง่ือนไข ดังน้ี......................................................... 

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

................................................................................................................................................... 
(    ) เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ.............................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

   ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน 
วันที่............./.............../........... 
 

 
 
 
 
 
 

 

คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
 

(  )  อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
(  )  ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 

 
(ลงช่ือ)…………………………………… 

              (…………………………………..) 
                ตําแหน่ง   นายกองค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน 
                                 เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

    วันที…่…………………..………….. 
 



 

 
ส่วนของผูแ้จ้ง 

ใบรับแจ้ง 
ช่ือสถานประกอบกิจการ.....................................................ประเภท......................................มีพ้ืนที่.............ตารางเมตร  
ต้ังอยู่เลขที่..............หมู่ที่........ตําบล.....................อําเภอ..............จังหวัด......................หมายเลขโทรศัพท์.................... 
เลขที่..........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน   ครบ 
         ไม่ครบ ได้แก่ 
         ................................................................................ 
         ............................................................................................ 
 
      (ลงช่ือ) ...........................................  
            (.......................................) 
      ตําแหน่ง........................................... 
              เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
* กรณีเอกสารในการแจ้งครบถ้วนให้ผู้แจ้งมารับหนังสือรับองการแจ้งภายใน 7 วัน  นับแต่วันที่ย่ืนคําขอ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
หนังสือรบัรองการแจ้ง 

จัดตั้งสถานทีจํ่าหนา่ยอาหารหรือสะสมอาหาร 

เล่มที่..........เลขที่............./................ 

(1) เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้................................................สัญชาติ.......................
อยู่บ้านเลขที่..............หมู่ที่........ตําบล.............................อําเภอ.....................................จังหวัด...............................
หมายเลขโทรศัพท์..................................... 

ช่ือสถานประกอบกิจการ....................................... ประเภท.......................มีพ้ืนที่....................ตารางเมตร 
ต้ังอยู่เลขที่....................หมู่ที่............ตําบล..............................อําเภอ............................จังหวัด................................ 
หมายเลขโทรศัพท์..................................... 

เสียค่าธรรมเนียม...................บาท (........................................................) ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่...........
เลขที่.................ลงวันที่............................................ 

(2) ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนดในข้อกําหนดของท้องถิ่น 

(3) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังต่อไปน้ีอีกด้วย คือ 
(3.1) ......................................................................................... 

(3.2) ......................................................................................... 

(4) หนังสือรับรองการแจ้งฉบับน้ีออกให้เมื่อวันที่...........เดือน.............................พ.ศ. ....................  
 
      (ลงช่ือ) 
               (.....................................................) 
             นายกองค์การบริหารสว่นตําบลควนโดน 
                    เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

  
 
 
 
คําเตือน 

ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งน้ีไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ 
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท 
 

 



 

รายการเสียคา่ธรรมเนียมหนังสือรบัรองการแจ้ง 
 

วัน/เดือน/ป ี
ทีช่ําระคา่ธรรมเนียม 

ใบเสร็จรบัเงนิ (ลงชื่อ) 
เจ้าพนกังานทอ้งถ่ิน เล่มที ่ เลขที ่ วัน/เดือน/ป ี

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 

 
 
 
 
 
 



 

แบบคําขอรบัใบแทนหนังสอืรบัรองการแจ้ง 
ประกอบกิจการสถานที่จําหน่ายอาหารหรอืสถานทีส่ะสมอาหาร 

 
 

เขียนที่................................................................ 

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

 1. ข้าพเจ้า...................................................................... อายุ...............ปี สัญชาติ...........................  

โดย.......................................................................................................................ผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม.....................................................................................................ที่อยู่เลขที่...........................หมู่ที่...............
ตรอก/ซอย.....................................ถนน.................................แขวง/ตําบล......................................................................
เขต/อําเภอ............................จังหวัด................................หมายเลขโทรศัพท์..........................ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต 

 2. พร้อมคําขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว ดังน้ี 
    สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ ระบุ.....................) 
    สําเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 
    ใบอนุญาตฉบับเดิมเท่าที่เหลืออยู่ 
    ใบมอบอํานาจ (ในกรณทีี่มีการมอบอํานาจ) 

 ขอรับรองว่า  ข้อความในคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
     (ลงช่ือ) ....................................................... ผู้ขอรับใบแทน 
             (.......................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนของเจ้าหน้าที ่
ใบรบัคําขอรบัใบแทนหนังสอืรบัรองการแจ้ง 

 
เลขที่............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน   ครบ 
         ไม่ครบ คือ 

1).............................................................. 
2).............................................................. 
3).............................................................. 

 
      (ลงช่ือ) ...........................................  
             (.......................................) 
      ตําแหน่ง........................................... 
 

ความเหน็ของปลดัองค์การบรหิารส่วนตําบลควนโดน 

(    ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเง่ือนไข ดังน้ี......................................................... 

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

................................................................................................................................................... 
(    ) เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ.............................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

   ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน 
วันที่............./.............../........... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
 

(  )  อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
(  )  ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 

 
(ลงช่ือ)…………………………………… 

              (…………………………………..) 
                ตําแหน่ง   นายกองค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน 
                                 เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

    วันที…่…………………..………….. 
 



 

 
ส่วนของผูข้อรบัใบแทนใบอนญุาต 
ใบรบัคําขอรบัใบแทนใบอนญุาต 

 
เลขที่..........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน     ครบ 
           ไม่ครบ คือ 

 1).............................................................. 
 2).............................................................. 
 3).............................................................. 

ดังน้ัน กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมาย่ืนต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน.................วันนับต้ังแต่วันน้ี
เป็นต้นไป 
 
      (ลงช่ือ) ...........................................  
                                               (.......................................) 
      ตําแหน่ง.......................................... 
 
 
 
* กรณีเอกสารในการแจ้งครบถ้วนให้ผู้แจ้งมารับหนังสือรับรองการแจ้งภายใน 7 วันนับแต่วันที่ย่ืนคําขอ 
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