
 หนา   ๙๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทาบอ 
เรื่อง   สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร     

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทาบอ  วาดวยสถานท่ีจําหนายอาหาร 

และสถานท่ีสะสมอาหาร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

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 

สวนตําบลทาบอโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลทาบอและนายอําเภอทาบอ   

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทาบอ  เรื่อง  สถานท่ี

จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลทาบอตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป   

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัต ิ ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้  

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่ 

หรือทางสาธารณะที่จัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรอืปรงุอาหารจนสําเรจ็และจําหนายใหผูซื้อสามารถบริโภคไดทันที  

ทั้งนี้  ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค  ณ  ที่นั้น  หรือนําไปบริโภคท่ีอื่นก็ตาม 

  “สถานท่ีสะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่

หรือทางสาธารณะ  ที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารใหรูปลักษณะอื่นใด   

ซึ่งผูซื้อตองนําไปทําประกอบหรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง   
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  “อาหารสด”  หมายความวา  อาหารประเภทสัตวเนื้อสัตว  ผัก  ผลไม  และของอื่น ๆ  

ที่มีสภาพเปนของสด 

  “อาหารประเภทปรุงสําเร็จ”  หมายความวา  อาหารที่ไดผานการทํา  ประกอบหรือปรุงสําเร็จ 

พรอมที่จะรับประทานได  รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดตางๆ   

  “อาหารแหง”  หมายความวา  อาหารท่ีผานกระบวนการทําใหแหงโดยการอบ  รมควัน  

ตากแหง  หรือวิธีการอื่นใด  เพ่ือลดปริมาณความชื้นที่มีอยูในอาหารลงและเก็บรักษาไวไดนานขึ้น 

  “เครื่องปรุงรส”  หมายความวา  ส่ิงท่ีใชในกระบวนการปรุงอาหารใหมีรูปแบบ  รสชาติ  

กล่ินรส  ชวนรับประทาน  เชน  เกลือ  น้ําปลา  น้ําสมสายชู  ซอส  ผงชูรส  รวมท้ังเครื่องเทศ  สมุนไพร  

มัสตารด  เปนตน 

  “วัตถุเจือปนอาหาร”  หมายความวา  วัตถุที่ตามปกตมิิไดใชเปนอาหารหรือเปนสวนประกอบ

ที่สําคัญของอาหาร  ไมวาวัตถุนั้นจะมีคุณคาทางอาหารหรือไมก็ตาม  แตใชเจือปนในอาหารเพ่ือประโยชน

ทางเทคโนโลยีการผลิต  การแตงสีอาหาร  การปรุงแตงกล่ินรสอาหาร  การบรรจุ  การเก็บรักษา  หรือการขนสง  

ซึ่งมีผลตอคุณภาพหรือมาตรฐานหรือลักษณะของอาหาร  ท้ังนี้ใหหมายความรวมถึงวัตถุท่ีมิไดเจือปนในอาหาร  

แตมีภาชนะบรรจุไวเฉพาะแลวใสรวมอยูกับอาหารเพ่ือประโยชนดังกลาวขางตนดวย  เชน  วัตถุกันช้ืน  

วัตถุดูดออกซิเจน  เปนตน 

ความในวรรคหนึ่ง  ไมรวมถึงสารอาหารที่เติมเพ่ือเพ่ิมหรือปรับใหคงคุณคาทางโภชนาการของอาหาร  

เชน  โปรตีน  ไขมัน  คารโบไฮเดรต  วิตามิน  เกลือแร   

  “ผูสัมผัสอาหาร”  หมายความวา  บุคคลที่เกี่ยวของกับอาหารตั้งแตกระบวนการเตรียม  

ปรุง  ประกอบ  จําหนายและเสิรฟอาหาร  รวมถึงการลางและเก็บภาชนะอุปกรณ 

  “ผูประกอบกิจการ”  หมายความวา  บุคคลหรือนิตบิุคคลที่ไดรับใบอนุญาตหรือหนงัสือรบัรอง

การแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและใหหมายความรวมถึงผูที่ไดรับมอบหมายใหควบคุม  กํากับ  ดูแล  

การดําเนินการของสถานที่จําหนายอาหารนั้น   

  “ราชการสวนทองถิ่น”  หมายความวา  องคการบริหารสวนตําบลทาบอ 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลทาบอ 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
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ขอ ๕ ผูดําเนินกิจการสถานที่จําหนายอาหารตองดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไขที่กําหนดตามขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๖ สถานที่และบริเวณที่ใชทํา  ประกอบหรือปรุงอาหาร  ท่ีใชจําหนายอาหาร  และท่ีจัดไว

สําหรับบริโภคอาหารตองมีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  พ้ืนบริเวณที่ใชทํา  ประกอบ  ปรุงอาหารตองทําดวยวัสดุแข็งแรง  สะอาด  ไมชํารุด  

และทําความสะอาดงาย 

  (๒)  กรณีที่มีผนัง  หรือเพดานตองทําดวยวัสดุแข็งแรง  สะอาด  ไมชํารุด 

  (๓)  มีการระบายอากาศเพียงพอ  และในกรณีที่สถานที่จําหนายอาหารเขาขายสถานที่

สาธารณะตามกฎหมายวาดวยการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย 

การคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ 

  (๔)  มีความเขมของแสงสวางเพียงพอตามความเหมาะสมในแตละบริเวณ   

  (๕)  มีที่ลางมือและอุปกรณสําหรับลางมือที่ถูกสุขลักษณะ 

  (๖)  โตะท่ีใชเตรียม  ปรุงอาหาร  หรือที่จําหนายอาหาร  สูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร  

และทําดวยวัสดุที่ทําความสะอาดงาย  มีสภาพดี 

  (๗)  โตะเกาอี้ที่จัดไวสําหรับบริโภคอาหารทําดวยวัสดุแข็งแรง  สะอาด  ไมชํารุด 

  (๘)  น้ําใชเปนน้ําประปา  ยกเวนกรณีที่ไมมีน้ําประปาใหใชน้ําที่มีคุณภาพเทียบเทาน้ําประปา 

หรือเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๙)  ภาชนะบรรจุน้ําใชตองสะอาด  ปลอดภัย  และสภาพดี 

ขอ ๗ สถานที่จําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับมูลฝอย  โดยมีถังรองรับมูลฝอยท่ีมีสภาพดี  

ไมรั่วซึม  ไมดูดซับน้ํา  มีฝาปดมิดชิด  แยกเศษอาหารจากมูลฝอยประเภทอื่น  และตองดูแลรักษาความสะอาด

ถังรองรับมูลฝอยและบรเิวณโดยรอบตวัถังรองรบัมูลฝอยอยางสม่ําเสมอ  ทั้งนี้  การจัดการเกี่ยวกบัมลูฝอย 

และถังรองรับมูลฝอยใหเปนไปตามขอบัญญัติขององคการบริหารสวนตําบลทาบอ  วาดวยการจัดการมูลฝอย 

ขอ ๘ สถานที่จําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับสวม  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ตองจัดใหมีหรือจัดหาหองสวมที่มีสภาพดี  พรอมใช  ไวบริการ  และมีจํานวนเพียงพอ   

  (๒)  หองสวมตองสะอาด  มีการระบายอากาศที่ดี  มีแสงสวางเพียงพอ   
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  (๓)  มีอางลางมือที่ถูกสุขลักษณะและมีอุปกรณสําหรับลางมือจํานวนเพียงพอ   

  (๔)  หองสวมตองแยกเปนสัดสวน  โดยประตูไมเปดโดยตรงสูบริเวณท่ีเตรียม  ทํา  

ประกอบ  ปรุงอาหาร  ที่เก็บ  ที่จําหนายและท่ีบริโภคอาหาร  ที่ลางและที่เก็บภาชนะอุปกรณ  เวนแต 

จะมีการจัดการหองสวมใหสะอาดอยูเสมอ  และมีฉากปดกั้นที่เหมาะสม  ท้ังนี้  ประตูหองสวมตองปดตลอดเวลา 

ขอ ๙ จัดใหมีมาตรการ  อุปกรณ  หรือเครื่องมือสําหรับปองกันอัคคีภัยจากการใชเชื้อเพลิง 

ในการทํา  ประกอบ  ปรุงอาหาร 

ขอ ๑๐ สถานท่ีจําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารสดตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  อาหารสดที่นํามาประกอบ  และปรุงอาหารตองเปนอาหารสดท่ีมีคุณภาพดี  

สะอาด  และปลอดภัยตอผูบริโภค 

  (๒)  อาหารสดตองเก็บรักษาในอุณหภูมทิี่เหมาะสม  และเก็บเปนสัดสวน  มีการปกปด  

ไมวางบนพ้ืนหรือบริเวณที่อาจทําใหอาหารปนเปอนได   

ขอ ๑๑ สถานที่จําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารแหง  อาหารในภาชนะบรรจุ 

ที่ปดสนิท  เครื่องปรุงรส  และวัตถุเจือปนอาหาร  ตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้   

  (๑)  อาหารแหงตองสะอาด  ปลอดภัย  ไมมีการปนเปอนและมีการเก็บอยางเหมาะสม 

  (๒)  อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท  เครื่องปรุงรส  วัตถุเจือปนอาหาร  และส่ิงอื่น 

ที่นํามาใชในกระบวนการประกอบหรือปรุงอาหารตองปลอดภัย  ไดมาตรฐานตามกฎหมายวาดวยอาหาร 

ขอ ๑๒ สถานที่จําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารประเภทปรุงสําเร็จตามหลักเกณฑ  

ดังตอไปนี้ 

  (๑)  อาหารประเภทปรุงสําเร็จตองเก็บในภาชนะท่ีสะอาด  ปลอดภัย  และมีการปองกัน

การปนเปอน  วางสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร 

  (๒)  มีการควบคุมคุณภาพอาหารประเภทปรุงสําเร็จใหสะอาด  ปลอดภัยสําหรับ 

การบริโภคตามชนิดของอาหาร   

ขอ ๑๓ น้ําดื่มและเครื่องดื่มท่ีใชในสถานที่จําหนายอาหารตองมีคุณภาพและมาตรฐาน 

ตามกฎหมายวาดวยอาหาร  บรรจุในภาชนะท่ีสะอาด  มีการปกปด  และปองกันการปนเปอน  วางสูงจากพ้ืน 

อยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร  ในกรณีที่เปนน้ําดื่มหรือเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทตองวางสูงจากพ้ืน 

อยางนอย  ๑๕  เซนติเมตร  และตองทําความสะอาดพ้ืนผิวภายนอกของภาชนะบรรจุใหสะอาดกอนนํามาใหบริการ 
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ขอ ๑๔ สถานท่ีจําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับน้ําแข็งตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ใชน้ําแข็งที่สะอาด  มีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายวาดวยอาหาร 

  (๒)  เก็บในภาชนะที่สะอาด  สภาพดี  มีฝาปด  วางสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๑๕  เซนติเมตร  

ปากขอบภาชนะสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร  ไมวางในบริเวณที่อาจกอใหเกิดการปนเปอน 

และตองไมระบายน้ําจากถังน้ําแข็งลงสูพ้ืนบริเวณที่วางภาชนะ 

  (๓)  ใชอุปกรณที่สะอาด  มีดาม  สําหรับคีบหรือตักน้ําแข็งโดยเฉพาะ 

  (๔)  ตองไมนําอาหาร  หรือส่ิงของอยางอื่นไปแชรวมกับน้ําแข็งสําหรับบริโภค 

ขอ ๑๕ สถานที่จําหนายอาหารซึ่งมีที่จัดไวสําหรับบริโภคอาหาร  ตองจัดใหมีชอนกลาง 

สําหรับอาหารที่รับประทานรวมกัน   

ขอ ๑๖ สถานท่ีจําหนายอาหารตองจัดเก็บสารเคมี  สารทําความสะอาด  วัตถุมีพิษ  หรือวัตถุ 

ที่อาจเปนอันตรายตออาหารและการนําอาหารมาบริโภค  แยกบริเวณเปนสัดสวนตางหากไมปะปนกับอาหาร  

ตองติดฉลากและปายใหเห็นชัดเจนพรอมทั้งมีคําเตือนและคําแนะนําเมื่อเกิดอุบัติภัยจากสารดังกลาว  

กรณีที่มีการเปล่ียนถายสารเคมีจากภาชนะบรรจุเดิม   

หามนําภาชนะบรรจุสารเคมี  สารทําความสะอาด  วัตถุมีพิษ  หรือวัตถุที่อาจเปนอันตรายตออาหาร

และการนําอาหารมาบริโภคมาใชบรรจุอาหาร  และหามนําภาชนะบรรจุอาหารมาใชบรรจุสารเคมี   

สารทําความสะอาด  วัตถุมีพิษ  หรือวัตถุที่อาจเปนอันตรายตออาหารและการนําอาหารมาบริโภคโดยเด็ดขาด 

ขอ ๑๗ สถานที่จําหนายอาหารตองมกีารจัดการเกี่ยวกับภาชนะบรรจุอาหาร  อุปกรณ  และเครื่องใช   

ตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ภาชนะบรรจุอาหาร  อุปกรณและเครื่องใชตาง ๆ  ตองสะอาดและทําจากวัสดุ 

ที่ปลอดภัย  เหมาะสมกับอาหารแตละประเภท  มีสภาพดี  ไมชํารุดและมีการปองกันการปนเปอนท่ีเหมาะสม   

  (๒)  มีการจัดเก็บภาชนะบรรจุอาหาร  อุปกรณ  และเครื่องใชไวในที่สะอาด  โดยวาง

สูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร  และมีการปกปดหรือปองกันการปนเปอนที่เหมาะสม 

  (๓)  ตูเย็น  ตูแช  หรืออุปกรณเก็บรักษาคุณภาพอาหารดวยความเย็นอื่น ๆ  ตองสะอาด  

มีสภาพดี  ไมชํารุด  มีประสิทธิภาพเหมาะสมในการเก็บรักษาคุณภาพอาหาร   

  (๔)  ตูอบ  เตาอบ  เตาไมโครเวฟ  อุปกรณประกอบหรือปรุงอาหารดวยความรอนอื่น ๆ  

หรืออุปกรณเตรียมอาหารตองสะอาด  มีประสิทธิภาพ  ปลอดภัย  สภาพดี  ไมชํารุด 



 หนา   ๙๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๑๘ สถานที่จําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับการทําความสะอาดภาชนะบรรจุอาหาร  

อุปกรณ  และเครื่องใชตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ภาชนะ  อุปกรณ  และเครื่องใชท่ีรอการทําความสะอาดตองเก็บในท่ีท่ีสามารถ

ปองกันสัตวและแมลงนําโรคได 

  (๒)  ทําความสะอาดภาชนะ  อุปกรณ  และเครื่องใชใหสะอาดดวยวธิีการตามหลักสุขาภิบาลอาหาร 

และใชสารทําความสะอาดที่เหมาะสม  โดยปฏิบัติตามคําแนะนําการใชสารทําความสะอาดนั้น ๆ  จากผูผลิต   

ขอ ๑๙ ผูประกอบกิจการและผูสัมผัสอาหารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑดานสุขลักษณะ  

ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ตองมีสุขภาพรางกายแข็งแรง  ไมเปนโรคติดตอ  ไมเปนโรคที่สังคมรังเกียจ  

หรือไมเปนพาหะนําโรคติดตอ  ไดแก  อหิวาตกโรค  ไขรากสาดนอย  บิด  ไขสุกใส  หัด  คางทูม   

วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม   

โรคผิวหนังที่นารังเกียจ  ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ  ไขหวัดใหญรวมถึงไขหวัดใหญที่ติดตอมาจากสัตว   

และโรคอื่น ๆ  ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  หากเจ็บปวย 

ตองหยุดปฏิบัติงานและรักษาตัวใหหายกอนจึงกลับมาปฏิบัติงานตอไป   

  (๒)  ผูประกอบกิจการและผูสัมผัสอาหารตองผานการอบรมตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

ที่รัฐมนตรีกําหนด 

  (๓)  ผูสัมผัสอาหารตองแตงกายสะอาด  และเปนแบบที่สามารถปองกันการปนเปอน

สูอาหารได   

  (๔)  ผูสัมผัสอาหารตองลางมือและปฏิบัติตนในการเตรียม  ปรุง  ประกอบ  จําหนาย

และเสิรฟอาหาร  ใหถูกสุขลักษณะ  และไมกระทําการใด ๆ  ที่จะทําใหเกิดการปนเปอนตออาหาร 

หรือกอใหเกิดโรคได   

  (๕)  ตองปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น 

โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 



 หนา   ๙๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๒๐ สถานที่จําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับน้ําเสีย  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ตองมีการระบายน้ําไดดี  ไมมีน้ําขัง  และไมมีเศษอาหารตกคาง 

  (๒)  ตองมีการแยกเศษอาหารและไขมันไปกําจัดกอนระบายน้ําท้ิงออกสูระบบระบายน้าํ  

และน้ําท้ิงตองไดมาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวของ   

ขอ ๒๑ สถานที่จําหนายอาหารตองไมกอใหเกิดเหตุรําคาญ   

ขอ ๒๒ สถานที่ จําหนายอาหารตองจัดใหมีการปองกันควบคุมสัตวและแมลงนําโรค   

รวมถึงสัตวเล้ียงตามที่รัฐมนตรีกําหนด 

ขอ ๒๓ หามใชกาซหุงตมเปนเช้ือเพลิงในการทํา  ประกอบ  หรือปรุงอาหารบริเวณโตะรับประทานอาหาร 

ในสถานท่ีจําหนายอาหาร   

ขอ ๒๔ หามใชเมทานอลหรือเมทิลแอลกอฮอลเปนเชื้อเพลิงในการทํา  ประกอบ  ปรุง   

หรืออุนอาหารในสถานที่จําหนายอาหาร  เวนแตเปนการใชแอลกอฮอลแข็งสําหรับใชเปนเชื้อเพลิง   

ทั้งนี้  ผลิตภัณฑดังกลาวตองไดรับมาตรฐานตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

ขอ ๒๕ ผูจัดตั้งสถานที่สะสมอาหารตองจัดสถานที่ตลอดจนส่ิงอื่นท่ีใชในการประกอบกิจการ

ใหถูกตองดวยสุขลักษณะและเงื่อนไขตามลักษณะของกิจการ  ดังตอไปนี้   

  (๑)  ตั้งอยูหางจากบริเวณที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ  เชน  ที่ฝง  เผา  หรือเก็บศพ  

ที่เททิ้งส่ิงปฏิกูล  ที่เล้ียงสัตว  หรือที่อื่นใดที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาเปนอันตรายตอสุขภาพ  เวนแต

สามารถปรับปรุงสถานที่ใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือคําส่ัง 

ของเจาพนักงานทองถิ่น 

  (๒)  พ้ืนทําดวยวัสดุถาวร  ทําความสะอาดงาย 

  (๓)  จัดใหมีระบบการระบายน้ําอยางเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ 

  (๔)  จัดใหมีแสงสวางและการระบายอากาศเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ 

  (๕)  จัดใหมีสวมที่เพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ 

  (๖)  จัดใหมีที่รองรับมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลท่ีเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ 

  (๗)  ปฏิบัติการอื่นใดเกีย่วดวยสุขลักษณะตามคําส่ังของเจาพนกังานทองถิ่นโดยคาํแนะนาํ 

ของเจาพนักงานสาธารณสุข   



 หนา   ๙๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๒๖ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร

หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาต 

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรขาราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

  (๓)  ใบรับรองแพทย 

  (๔)  สําเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคล  พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

ของผูแทนนิติบุคคลในกรณีที่ผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล 

  (๕)  หนังสือมอบอํานาจในกรณีที่เจาของกิจการไมมาย่ืนคําขอรับหนังสือรับรองการแจง

ดวยตนเอง 

  (๖)  สําเนาหลักฐานการอนุญาตหรือหลักฐานอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนดไว 

ขอ ๒๗ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจสอบความถูกตองของคําขอและความครบถวนของเอกสารหลักฐานทันที  กรณีไมถูกตอง  ครบถวน   

ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงตอผูย่ืนคําขอใหแกไขเพ่ิมเติมเพ่ือดําเนินการ  หากไมสามารถดําเนินการไดในขณะนั้น  

ใหจัดทําบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐานย่ืนเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด   

โดยใหเจาหนาที่และผูย่ืนคําขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย   

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนด

ในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวันแตตองมี 

หนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลาตามวรรคสอง

หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี  ทั้งนี้  หากเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณายังไมแลวเสร็จ  

ใหแจงเปนหนังสือใหผูย่ืนคําขอทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุกเจ็ดวันจนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ   

พรอมสําเนาแจงสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบทุกครั้ง   



 หนา   ๙๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๒๘ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  เวนแตจะมีเหตุอันสมควรและไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นทราบแลว   

ขอ ๒๙ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลทาบอเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่กําหนดตามขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๓๐ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  คางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม 

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๓๑ ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานที่

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ ๓๒ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 



 หนา   ๙๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๓๓ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญตัินี ้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กาํหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการ 

ตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลา 

ที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๓๔ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตัง้แตสองครัง้ขึน้ไปและมีเหตทุี่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถกูตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

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

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๓๕ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง  

แลวแตกรณี 

ขอ ๓๖ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน 

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 



 หนา   ๑๐๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๓๗ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถาน  ที่สะสมอาหารในอาคาร

หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมี พ้ืนที่ ไมเกินสองรอยตารางเมตรและมิใช เปนการขายของในตลาดจะตองแจง 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

  (๓)  ใบรับรองแพทย 

  (๔)  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

ของผูแทนนิติบุคคลในกรณีที่ผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล 

  (๕)  หนังสือมอบอํานาจในกรณีท่ีเจาของกิจการไมมาย่ืนขอรับใบอนุญาตดวยตนเอง 

  (๖)  สําเนาหลักฐานการอนุญาต  หรือหลักฐานอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนดไว 

  (๗)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ ๓๘ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับแจงใหออกใบรับแกผูแจงเพ่ือใชเปนหลักฐานในการประกอบกิจการ 

ตามท่ีแจงไดชั่วคราวในระหวางเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นยังมิไดออกหนังสือรับรองการแจง 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจการแจงใหถูกตองตามแบบที่กําหนดในวรรคหนึ่ง  ถาการแจงเปนไป 

โดยถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับแจง 

ในใบรับแจงหรือหนังสือรับรองการแจง  เจาพนักงานทองถิ่นจะกําหนดเงื่อนไขใหผูแจงหรือผูไดรับ 

หนังสือรับรองการแจงปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได 

ในกรณีที่การแจงไมถูกตองหรือไมสมบูรณใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหผูแจงทราบภายในเจ็ดวัน

ทําการนับแตวันที่ไดรับแจง  ถาผูแจงไมดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันท่ีไดรับแจง

จากเจาพนักงานทองถิน่  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหการแจงของผูแจงเปนอันส้ินผล  แตถาผูแจง

ไดดําเนินการแกไขภายในเวลาท่ีกําหนดแลว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจง

ภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันท่ีไดรับการแจงซึ่งมีรายละเอียดถูกตองตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๓๙ ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ 



 หนา   ๑๐๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๔๐ ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ 

หนังสือรับรองการแจงย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย   

ถูกทําลาย  หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีหนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ใหผูย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจง

นําสําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่หนังสือรับรองการแจงสูญหายมาแสดง 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีหนังสือรับรองการแจงถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูย่ืนขอรับ 

ใบแทนหนังสือรับรองการแจงนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๔๑ เมื่อผูแจงประสงคจะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินกิจการใหแกบุคคลอื่นใหแจง 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบดวย 

ขอ ๔๒ ในกรณีที่ผูดําเนินกิจการใดดําเนินกิจการตามที่ระบุไวในขอบัญญัตินี้โดยมิไดแจง 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นและเคยไดรับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เพราะเหตุที ่

ฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นมาแลวครั้งหนึ่ง  ยังฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจง 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นตอไป  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการไวจนกวาจะได 

ดําเนินการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น  ถายังฝาฝนอีกใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังหามการดําเนิน 

กิจการนั้นไวตามเวลาที่กําหนดซึ่งตองไมเกินสองปก็ได 

ขอ ๔๓ ผูแจงมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมการแจงตามอัตราท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้   

ในวันที่มาแจง  และภายในระยะเวลาสามสิบวันกอนวันครบรอบปของทุกปตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น  

ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม 

ที่คางชําระ  เวนแตผูแจงจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  คางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 



 หนา   ๑๐๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๔๔ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลทาบอ 

ขอ ๔๕ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๔๖ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทาบอเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

เพลินใจ  คโุน 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลทาบอ   



 

 
บัญชีอัตราคา่ธรรมเนียมท้าย 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารสว่นตําบลท่าบอ่ 
เรื่อง  สถานทีจํ่าหนา่ยอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ลําดับ รายการ 
ค่าธรรมเนียม

(บาท/ปี) 
๑ อัตราค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งซึ่งมีพ้ืนที่ไม่เกินสองร้อย 

ตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาด 
 

 ๑.๑ พ้ืนที่ประกอบการไม่ถึง   ๑๐  ตารางเมตร     ฉบับละ ๕๐ 
 ๑.๒ พ้ืนที่ประกอบการต้ังแต่  ๑๐  ตารางเมตร  

 แต่ไม่เกิน  ๕๐  ตารางเมตร       ฉบับละ 
 

๑๐๐ 
 ๑.๓ พ้ืนที่ประกอบการต้ังแต่  ๕๐ ตารางเมตร

 แต่ไม่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร     ฉบับละ 
 

๒๕๐ 
 ๑.๔ พ้ืนที่ประกอบการต้ังแต่ ๑๐๐ ตารางเมตร  

 แต่ไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร     ฉบับละ 
 

๕๐๐ 
๒ อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหาร

หรือสถานที่สะสมอาหาร  ซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองร้อยตารางเมตร  และมิใช่ 
เป็นการขายของในตลาด 

 

 ๒.๑ พ้ืนที่ประกอบการต้ังแต่  ๒๐๐ ตารางเมตร
 แต่ไม่เกิน  ๘๐๐  ตารางเมตร    ฉบับละ 

 
๑,๐๐๐ 

 ๒.๒ พ้ืนที่ประกอบการต้ังแต่  ๘๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป     ฉบับละ ๑,๕๐๐
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

แบบคําขอรับใบอนุญาต 
จัดต้ังสถานท่ีจําหนา่ยอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

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

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

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

ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น   
พร้อมคําขอน้ี  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  มาด้วยแล้ว 

  สําเนาบัตรประจําตัว  (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ ระบุ...................) 
 สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ได้แก่.................................................................... 

                       ...............................................................................................................................................  
 หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
 ใบมอบอํานาจ  (ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ) 
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
 หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
 ........................................................................................ 
 .......................................................................................... 
 .......................................................................................... 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 

 
 
 
 

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

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



 

ส่วนของเจ้าหน้าที ่
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต 

 
 
เลขที่.............ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน....................พ.ศ. ............ 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
   ไม่ครบ  คือ 
  ๑) .................................................................. 
  ๒) .................................................................. 
  ๓) .................................................................. 

 
 

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

ตําแหน่ง........................................... 
 

 
ส่วนของผูข้อรับใบอนุญาต 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต 

  
 
เลขที่...............ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..................พ.ศ. ............ 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
  ไม่ครบ  คือ 
  ๑) ..................................................................   
                                               ๒)   .................................................................. 
  ๓) ................................................................... 
ดังน้ัน  กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบท้ังหมดมาย่ืนต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน....................วันนับต้ังแต่วันน้ี
เป็นต้นไป 
 
 

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



 

 
ใบอนุญาต 

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

 
(๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้....................................................................สัญชาติ....................... 

อยู่บ้านเลขที่..............หมู่ที่........ตําบล.............................อําเภอ.........................จังหวัด...................................... 
หมายเลขโทรศัพท์........................................... 

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

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

(๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตําบลท่าบ่อ เรื่อง  สถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

(๓) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอ่ืน 
ที่เก่ียวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 

(๔) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังต่อไปน้ีอีกด้วย 
 (๔.๑)............................................................................................................................................... 
 (๔.๒)............................................................................................................................................... 
(๕) ใบอนุญาตฉบับน้ี  ออกให้เมือ่วันที่............เดือน..................................พ.ศ. ............  
(๖) ใบอนุญาตฉบับน้ี  สิ้นอายุวันที่.............เดือน..................................พ.ศ. ............. 

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

ตําแหน่ง .............................................. 
       เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 
คําเตือน (๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ประกอบกิจการ   
  ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ  หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน  ๕๐๐  บาท 
 (๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องย่ืนคําขอต่ออายุใบอนญุาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
 

(มีต่อด้านหลงั) 



 

 
(ด้านหลัง) 

 
รายการต่ออายุใบอนญุาตและเสียค่าธรรมเนียม 

 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ปี 
ที่สิ้นอายุ
ใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงช่ือ)
เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่น เล่มที ่ เลขที ่ วัน/เดือน/ปี 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 



 

 
เลขที่รับ................/...............  

แบบคําขอต่ออายุใบอนุญาต 
จัดต้ังสถานท่ีจําหนา่ยอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

 

เขียนที่ ………………………………………….. 

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

 

ข้าพเจ้า……………………………………….....…………..อายุ........................... ปี  สัญชาติ............................. 
อยู่บ้านเลขที่ .............หมู่ที่ ........................ตรอก/ซอย…………………………………ถนน …….....………………………... 
ตําบล…………………………..อําเภอ……………………. จังหวัด ……………………….โทรศัพท…์………………………….……… 

ขอย่ืนคําขอต่ออายุใบอนญุาตจัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหารต่อเจา้พนักงานท้องถิน่  
โดยใช้ช่ือกิจการว่า................................................................................จํานวนคนงาน....................................คน   
ต้ังอยู่  ณ  เลขที่ ..............หมู่ที่..................ตําบล....................อําเภอ..............................จังหวัด......................... 
โทรศัพท์.............................................. 

พร้อมคําขอน้ี  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ  มาด้วยแล้ว  คือ 

๑. ใบอนุญาตเดิม 

๒. ..................................................................................................................................................... 
๓. ............................................................................................................................................. 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
 

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

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



 

เลขที่รับ................/........................ 
 

คําขอรบัใบแทนใบอนุญาต 
จัดต้ังสถานท่ีจําหนา่ยอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร  

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

 
ข้าพเจ้า  (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................................................... 

 เป็นบุคคลธรรมดา  อายุ.....................ปี สัญชาติ......................เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน 
เลขที่        อยู่บ้าน/สํานักงานเลขท่ี...........................  หมู่ที่  ............................ 
ตรอก/ซอย..........................ถนน...........................ตําบล/แขวง..........................อําเภอ/เขต.......................... 
จังหวัด..............................โทรศัพท์..................................โทรสาร..........................................  

 เป็นนิติบุคคลประเภท...................................................จดทะเบียนเมื่อ..........................................  
มีสํานักงานอยู่เลขที่...................หมู่ที่.......................ตรอก/ซอย..........................ถนน.........................................  
ตําบล/แขวง ........................................อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด.......................................... 
โทรศัพท์................................ โทรสาร...................................... ผู้มีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขอแจ้ง  มีดังน้ี 

๑. ...............................................................................อยู่บ้านเลขที่......................หมู่ที่...................... 
ตรอก/ซอย.................ถนน.........................ตําบล/แขวง..........................อําเภอ/เขต.......................................... 
จังหวัด.................................โทรศัพท์................................................โทรสาร......................................................  
ได้ขออนุญาตจัดต้ัง    สถานที่จําหน่ายอาหาร    สถานที่สะสมอาหาร  ใบอนุญาต  เล่มที่.......................... 
เลขที่..................ปี........................ โดยใช้ช่ือสถานประกอบการว่า...................................................................... 
สถานที่ต้ังเลขที่..................หมู่ที่............. ตรอก/ซอย....................................ถนน............................................... 
ตําบล.............................................อําเภอ...................................... จังหวัด.......................................................... 
โทรศัพท์...........................................โทรสาร...........................................  

ขอย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
เน่ืองจาก    

 สูญหาย  
 ถูกทําลาย  
 ชํารุดในสาระสําคัญ 

พร้อมทั้งได้แนบหลักฐานที่นํามาประกอบการพิจารณา  ดังน้ี  
 ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต  
 ๒. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แทน 

นิติบุคคล  (กรณีผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล)  
 ๓. หนังสือมอบอํานาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย  พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ 

ผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ  (กรณีผู้ประกอบการไม่สามารถมาย่ืนคําขอด้วยตนเอง)  



 

 ๔. สําเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสญูหาย  กรณีใบอนุญาต
เดิมสูญหาย 

 ๕. ใบอนุญาตเดิม  กรณีที่ชํารุดในสาระสําคัญ  
 ๖. อ่ืน ๆ  ………………………...……………………………………………………………………………………………. 

                 ……….............................................................................................................................................. 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ  

 
 

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

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

   ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต 

 
 
คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 อนุมัติออกใบแทนใบอนุญาตได้ 
 ไม่อนุมัติออกใบแทนใบอนุญาต 

 
 
 
 

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

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

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
แบบคําขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง 

จัดต้ังสถานท่ีจําหนา่ยอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 
 

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

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

โดย....................................................................................................................ผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ปรากฏตาม............................................................................................................. ที่อยู่เลขที่............................. 
หมู่ที่...............ตรอก/ซอย..............................ถนน......................................แขวง/ตําบล...................................... 
เขต/อําเภอ..................................จังหวัด.................................หมายเลขโทรศัพท์................................................ 
ผู้ขอแจ้งช่ือสถานประกอบกิจการ..................................................................................ประเภท..........................
มีพ้ืนที่.....................ตารางเมตร  ต้ังอยู่เลขที่..............หมู่ที่........ตําบล...........................อําเภอ........................... 
จังหวัด..................................หมายเลขโทรศัพท์..................................... 

 
ขอย่ืนคําขอรับหนังสือรับรองการแจ้งจัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  พร้อมคําขอน้ี  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  มาด้วยแล้ว 
(๑) สําเนาบัตรประจําตัว  (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ ระบุ...................) 

ของผู้แทนนิติบุคคลและผู้รับมอบอํานาจ  (ถ้ามี) 
(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  ได้แก่................................................................... 

                        .............................................................................................................................................. 
(๓) หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและใบมอบอํานาจ  ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ) 
(๔) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
(๕) อ่ืน ๆ .............................. 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

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

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



 

ส่วนของเจ้าหน้าที ่
 

ใบรับแจ้ง 
ช่ือสถานประกอบกิจการ................................................................................ประเภท......................................... 
มีพ้ืนที่........................ตารางเมตร  ต้ังอยู่เลขท่ี..................หมู่ที่...................ตําบล.......................................... 
อําเภอ...........................จังหวัด..................................หมายเลขโทรศัพท์..................................... 
เลขที่............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 
ตรวจสอบแล้ว  เอกสารหลักฐาน  ครบ 
  ไม่ครบ  ได้แก่ .................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................... 

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

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

 
ส่วนของผู้แจ้ง 

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

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

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

    เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 



 

 
หนังสือรับรองการแจ้ง 

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

 
(๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้......... ................................ สัญชาติ.............. 

อยู่บ้านเลขที่..............หมู่ที่.............ตําบล.............................อําเภอ..........................จังหวัด............................... 
หมายเลขโทรศัพท์..................................... 

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

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

(๒) ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตําบลท่าบ่อ เรื่อง  สถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

(๓) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังต่อไปน้ี  อีกด้วย  
 (๓.๑) ...................................................................................................................................... 
 (๓.๒) ..................................................................................................................................... 
(๔) หนังสือรับรองการแจ้งฉบับน้ี  ออกให้เมื่อวันที่..........เดือน..................................พ.ศ. ............  
(๕) หนังสือรับรองการแจ้งฉบับน้ี  สิ้นอายุวันที่.............เดือน..................................พ.ศ. ............. 
 

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

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

    เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 

คําเตือน (๑) ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งน้ีไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย   
  ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ  หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน  ๕๐๐  บาท 
 (๒) ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมต่อราชการส่วนท้องถิ่นทุกปีตามกําหนดเวลา  
  หากฝ่าฝืนจะต้องเสียค่าปรับเพ่ิมอีกร้อยละ  ๒๐  ของค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ 

(มีต่อด้านหลงั) 



 

 
(ด้านหลัง) 

 
 

รายการเสียคา่ธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้ง 
 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ชําระค่าธรรมเนียม 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงช่ือ) 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น เล่มที ่ เลขที ่ วัน/เดือน/ปี 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
เลขที่รับ................/...............  

แบบคําขอต่ออายุหนังสือรบัรองการแจ้ง 
จัดต้ังสถานท่ีจําหนา่ยอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

 

เขียนที่ ………………………………………….. 

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

 

ข้าพเจ้า………………………………….....…………..อายุ.................. ปี  สัญชาติ............................ 
อยู่บ้านเลขที่ .............หมู่ที่ ........................ตรอก/ซอย…………………………………ถนน ……………………………... 
ตําบล…………………………..อําเภอ……………………. จังหวัด ……………………….โทรศัพท์…………………………………… 

ขอย่ืนคําขอต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้งจัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  โดยใช้ช่ือกิจการว่า......................................................................................................... 
จํานวนคนงาน.........................คน  ต้ังอยู่  ณ  เลขที่ ..................หมู่ที่..........................ตําบล............................. 
อําเภอ................................จังหวัด...........................โทรศัพท์.............................................. 

พร้อมคําขอน้ี  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ  มาด้วยแล้ว  คือ 

๑. หนังสือรับรองการแจ้งเดิม 

๒. ............................................................................................................................................ 
๓. ............................................................................................................................................. 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
 

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

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



 

เลขที่รับ............../................... 
 

คําขอรบัใบแทนหนงัสือรับรองการแจ้ง 
จัดต้ังสถานท่ีจําหนา่ยอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร  

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

 
ข้าพเจ้า  (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................................................... 

 เป็นบุคคลธรรมดา  อายุ.....................ปี สัญชาติ...........................เลขหมายบัตรประจําตัว
ประชาชนเลขที่        อยู่บ้าน/สํานักงานเลขท่ี..............  หมู่ที่  ........................ 
ตรอก/ซอย..........................ถนน...........................ตําบล/แขวง..........................อําเภอ/เขต.......................... 
จังหวัด..............................โทรศัพท์..................................โทรสาร..........................................  

 เป็นนิติบุคคลประเภท..................................................จดทะเบียนเมื่อ..........................................  
มีสํานักงานอยู่เลขที่...................หมู่ที่....................ตรอก/ซอย.............................ถนน.........................................  
ตําบล/แขวง .......................................อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด.......................................... 
โทรศัพท์................................ โทรสาร...................................... ผู้มีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขอแจ้ง  มีดังน้ี 

๑. ...............................................................................อยู่บ้านเลขที่......................หมู่ที่...................... 
ตรอก/ซอย.......................ถนน.........................ตําบล/แขวง..........................อําเภอ/เขต................................... 
จังหวัด.................................โทรศัพท์................................................โทรสาร......................................................  
ได้ขออนุญาตจัดต้ัง    สถานที่จําหน่ายอาหาร    สถานที่สะสมอาหาร  ใบอนุญาต  เล่มที่......................... 
เลขที่........................ปี......................... โดยใช้ช่ือสถานประกอบการว่า.............................................................. 
สถานที่ต้ังเลขที่..................หมู่ที่....................ตรอก/ซอย..............................ถนน............................................... 
ตําบล........................................อําเภอ........................................... จังหวัด.......................................................... 
โทรศัพท์...........................................โทรสาร...........................................  

ขอย่ืนคําขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งจัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเน่ืองจาก    

 สูญหาย  
 ถูกทําลาย  
 ชํารุดในสาระสําคัญ 

พร้อมทั้งได้แนบหลักฐานที่นํามาประกอบการพิจารณา  ดังน้ี  
 ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต  
 ๒. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แทน 

นิติบุคคล  (กรณีผู้ขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งเป็นนิติบุคคล)  
 ๓. หนังสือมอบอํานาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย  พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ 

ผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ  (กรณีผู้ประกอบการไม่สามารถมาย่ืนคําขอด้วยตนเอง)  
 



 

 ๔. สําเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหาย  กรณีหนังสือ
รับรองการแจ้งเดิมสูญหาย 

 ๕. หนังสือรับรองการแจ้งเดิม  กรณีที่ชํารุดในสาระสําคัญ  
 ๖. อ่ืน ๆ  …………………………………………………………….………………………………………………………… 

                 .......................................................................................................................................................  
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ  

 

 

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

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

       ผู้ขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง 
 
 
 
คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 อนุมัติออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งได้ 
 ไม่อนุมัติออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง 

 
 

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

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


