
 หนา   ๑๔๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 
เรื่อง   สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ  วาดวยสถานท่ีจําหนายอาหาร

และสถานที่สะสมอาหาร   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับท่ี  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๕๐  มาตรา  ๕๔   

มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  มาตร  ๗๒  แหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลแกใหญโดยความเห็นชอบของสภาองคการ

บริหารสวนตําบลแกใหญและนายอําเภอเมืองสุรินทร  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ  เรื่อง  สถานที่

จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลแกใหญตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ  เรื่อง  การควบคุมสถานที่

จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

บรรดา  ขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้  

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “อาหาร”  หมายความวา  อาหารตามกฎหมายวาดวยอาหาร 

  “สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่

หรือทางสาธารณะ  ที่จัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถ
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บริโภคไดทันที  ท้ังนี้  ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค  ณ  ที่นั้น   

หรือนําไปบริโภคที่อื่นก็ตาม 

  “สถานท่ีสะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่ 

หรือทางสาธารณะที่ จัดไว สําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหาร 

ในรูปลักษณะอื่นใดซึ่งผูซื้อตองนําไปทําประกอบหรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง 

  “ตลาด”  หมายความวา  สถานที่ซึ่งปกติจัดไวใหผูคาใชเปนท่ีชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคา

ประเภทสัตว  เนื้อสัตว  ผัก  ผลไม  หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสดประกอบหรือปรุงแลว   

หรือของเสียงาย  ทั้งนี้  ไมวาจะมีการจําหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตามและหมายความรวมถึง

บริเวณซึ่งจัดไวสําหรับใหผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจําหรือครั้งคราว

หรือตามวันที่กําหนด 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติการ

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “ผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  ขาราชการหรือพนักงานทองถิ่น  

ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือใหปฏิบัติการตามมาตรา  ๔๔  แหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

  “อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บาน  เรือน  โรง  ราน  แพ  คลังสินคา  สํานักงาน  

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

ขอ ๕ ผูใดจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใด 

ซึ ่งมีพื ้นที ่เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดตองไดร ับใบอนุญาตจาก 

เ จ าพน ัก ง านท อ งถิ ่นตามมาตรา  ๕๖  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
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ถาสถานที่ดังกลาวมีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตรตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือขอหนังสือรับรอง

การแจงตามมาตรา  ๔๘  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กอนการจัดตั้ง 

ขอ ๖ ความในขอ  ๕  ไมใชบังคับแกการประกอบกิจการ  ดังนี้ 

  ๖.๑  การประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

  ๖.๒  การขายของในตลาด 

  ๖.๓  การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 

ขอ ๗ ประเภทของสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  กําหนดตามลักษณะ 

ของสถานที่ประกอบกิจการ  เพ่ือการคิดคาธรรมเนียม  ดังนี้ 

  ๗.๑  สถานที่จําหนายอาหาร 

   ๗.๑.๑  สถานที่จําหนายอาหารที่มีลักษณะเปนตึกแถว  หรืออาคารอื่นที่มี

ลักษณะคลายคลึงใหคํานวณพ้ืนที่บริเวณที่จําหนายอาหารทั้งหมดในอาคารนับจากขอบผนังดานในทุกชั้น

ที่ประกอบกิจการ  ยกเวนพ้ืนที่ซึ่งกั้นไวเปนสัดสวนสําหรับใชสอยเพ่ือการอื่น 

   ๗.๑.๒  สถานที่จําหนายอาหารท่ีมีบริเวณใหคิดพ้ืนท่ีภายในอาคารและรวมพ้ืนที่

รอบอาคารที่ใชสําหรับการคาอาหารนั้นดวย  ถาไมมีขอบเขตที่แนนอนใหคิดจากแนวเขตของพ้ืนที่

ประกอบกิจการ 

   ๗.๑.๓  สถานท่ีจําหนายอาหารท่ีมีอาคารเชื่อมติดถึงกัน  ใหคิดพ้ืนท่ีประกอบ

กิจการรวมกันและมีใบอนุญาตใหใชสถานที่เปนสถานที่จําหนายอาหารฉบับเดียวถาอาคารนั้นไมเชื่อม 

ติดถึงกันใหคิดพ้ืนที่แตละอาคารและแยกใบอนุญาตแหงละฉบับ 

   ๗.๑.๔  สถานท่ีจําหนายอาหารท่ีตั้งอยูในอาคารใด ๆ  ใหใชเลขท่ีของอาคารนั้น  

การพิจารณาอนุญาตใหพิจารณาจากลักษณะพ้ืนที่ที่ประกอบกิจการ  ถาแยกเปนสัดสวนแตละแหง 

ไมวาจะเปนของเดียวกันหรือไม  ใหมีใบอนุญาตประกอบกิจการแหงละฉบับการคิดพ้ืนท่ีใหคิดพ้ืนที่

ประกอบกิจการกรณีอาคารใดท่ีไดจัดหองน้ําหองสวมรวมซึ่งแยกไวตางหากไมนับรวมพ้ืนท่ีของหองน้ํา 

หองสวมนั้น 

  ๗.๒  สถานที่สะสมอาหาร 
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   ๗.๒.๑  สถานที่สะสมอาหารท่ีมีลักษณะเปนตึกแถว  หรืออาคารที่มีลักษณะ

คลายคลึง 

    ๗.๒.๑.๑  กรณีตั้งวางสินคาอาหารเต็มพ้ืนท่ี  หรือวางสินคาอาหารทั่ว ๆ  ไป

หลายจุดใหคํานวณพ้ืนท่ีบริเวณตั้งวางสินคาอาหารท้ังหมดภายในอาคารนับจากขอบผนังดานในทุกช้ัน 

ที่ประกอบกิจการรวมกับพ้ืนที่ของหองน้ําหองสวม  ยกเวนพ้ืนท่ีซึ่งกั้นไวเปนสัดสวนสําหรับใชสอย 

เพ่ือการอื่น 

    ๗.๒.๑.๒  กรณีตั้งวางสินคาอาหารไมเต็มพ้ืนที่หรือตั้งวางเฉพาะที่จุดใด

จุดหนึ่ง  อาทิ  ตูแช  โตะ  ชั้นวางสินคาหรืออื่น ๆ  ที่มีลักษณะคลายคลึง  ใหคํานวณพ้ืนท่ีบริเวณที่ตั้งวาง

สินคาอาหารนั้นรวมกับพ้ืนที่หองน้ํา  หองสวมและเปรียบเทียบกับพ้ืนท่ีของอาคารทั้งหมด  หากมีพ้ืนท่ี 

ไมเกินกึ่งหนึ่งของพ้ืนท่ีอาคารท้ังหมดใหคิดพ้ืนที่เปนกึ่งหนึ่งของอาคารท้ังหมด  หากมีพ้ืนท่ีเกินกึ่งหนึ่ง 

ของพ้ืนท่ีอาคารทั้งหมดใหคิดพ้ืนท่ีของอาคารทั้งหมด  กรณีสถานที่ประกอบกิจการนั้นมีหลายหอง

ติดตอกันกึ่งหนึ่งของพ้ืนท่ีใหหมายถึงกึ่งหนึ่งของหองท่ีตั้งวางสินคาอาหารนั้น 

   ๗.๒.๒  สถานที่สะสมอาหารที่เปนอาคารโกดังเก็บสินคา 

    ๗.๒.๒.๑  กรณีที่มีอาคารโกดังหลายหลัง  แตมีเลขที่ของอาคารโกดัง

เลขท่ีเดียวและเปนเจาของเดียวกันใหคํานวณพ้ืนท่ีของอาคารโกดังท้ังหมดรวมกับพ้ืนที่ของหองน้ํา 

หองสวมและออกใบอนุญาตสะสมอาหารฉบับเดียว 

    ๗.๒.๒.๒  กรณีท่ีมีอาคารโกดังหลายหลัง  มีเลขท่ีของอาคารโกดัง 

เลขที่เดียว  แตมีเจาของหลายเจาของใหคํานวณพ้ืนท่ีของอาคารโกดังของแตละเจาของรวมกับพ้ืนท่ีของ

หองน้ํา  หองสวม  ออกใบอนุญาตสะสมอาหารใหแตละเจาของ 

    ๗.๒.๒.๓  กรณีที่มีอาคารโกดังหลายหลัง  และมีเลขที่ของอาคารโกดัง 

แตละหลังใหคํานวณพ้ืนที่ของอาคารโกดังแตละหลังรวมกับพ้ืนที่ของหองน้ําหองสวม  และออกใบอนุญาต

สะสมอาหารแยกแตละโกดัง 

    ๗.๒.๒.๔  กรณีที่มีเจาของสินคาอาหารหลายเจาของในอาคารโก  ดังนั้น

ใหคํ านวณพ้ืนที่ของสถานที่สะสมอาหารของแตละเจาของรวมกับพ้ืนที่ของหองน้ํ าหองสวม 

และออกใบอนุญาตสะสมอาหารใหแตละเจาของ  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกาํหนดประเภทของสถานท่ี
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จําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารตามประเภทของอาหาร  หรือตามวิธีการจําหนาย  เพ่ิมเติมได

ตามท่ีเห็นสมควร 

ขอ ๘ ผูไดรับใบอนุญาตหรือไดรับหนังสือรับรองการแจงใหจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร 

หรือสถานที่สะสมอาหารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้   

  ๘.๑  สถานที่รับประทาน  เตรียม-ปรุง-ประกอบอาหาร  ตองสะอาดเปนระเบียบ   

และจัดเปนสัดสวนตองจัดและดูแลรักษาบริเวณสถานท่ีรับประทานอาหาร  และสถานที่เตรียม  ปรุง

ประกอบ  จําหนายอาหาร  ใหสะอาดเปนระเบียบอยูเสมอพ้ืนควรมีลักษณะผิวเรียบ  ไมล่ืน  ไมแตกราว

หรือเปนรองและไมมีเศษขยะ  ผนังและเพดาน  ควรทาสีออนเพ่ือชวยใหบริเวณรานสวางไมมืดทึบ 

และสามารถมองเห็นส่ิงสกปรกไดงาย  โดยเฉพาะบริเวณท่ีเตรียมปรุงอาหารควรทําดวยวัสดุผิวเรียบ   

ทําความสะอาดงาย  เชน  สแตนเลส  อลูมิเนียม  โฟเมกา  กระเบื้องเคลือบ  อยูในสภาพดี  ไมชํารุด  

และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอวัสดุอุปกรณตาง ๆ  ตองจัดใหเปนระเบียบสามารถทําความสะอาด 

ไดท่ัวถึง  และจัดบริเวณในการปฏิบัติงานใหเปนสัดสวน  ไมปะปนกัน  เพ่ือปองกันการปนเปอน 

ของอาหารและในบริเวณท่ีปรุงควรมีพัดลมดูดอากาศหรือปลองระบายควันชวยระบายอากาศ   

และตองไมรบกวนบริเวณใกลเคียงดวย 

  ๘ .๒  ไม เตรียมปรุ งอาหารบนพ้ืนและบริ เ วณหนาหรือ ในหองน้ํ าหองส วม   

และตองเตรียมปรุงอาหารบนโตะที่สูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร  ตองไมเตรียม  หรือวางอาหาร  

ภาชนะใสอาหาร  รวมถึงการหัน่  การลาง  การเก็บอาหารบนพ้ืน  และบริเวณหนาหรือในหองน้ําหองสวม  

ตลอดจนในบริเวณที่อาจทําใหอาหารปนเปอน  ส่ิงสกปรกไดตองเตรียมและปรุงอาหารบนโตะที่สูงจากพ้ืน

อยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร  และโตะท่ีใช เตรียมปรุงอาหารตองทําดวยวัสดุ ผิวเรียบสามารถ 

ทําความสะอาดไดงาย  เชน  สแตนเลส  โฟเมกา   

  ๘.๓  ใชสารปรุงแตงอาหารที่มีความปลอดภัยมีเครื่องหมายรับรองของทางราชการ  

เชน  เลขสารบนอาหาร  (อย.)  เครื่องหมายรับรองมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม  (มอก.)   

ตองไมใชสารปลอมปน  สารท่ีไมใชอาหาร  หรือสารที่ไมปลอดภัยในการบริโภคมาปรุง  ประกอบอาหาร  

ภาชนะที่ใชใสเครื่องปรุงรส  เชน  น้ําสมสายชู  น้ําปลา  และน้ําจ้ิม  ซึ่งมีฤทธิ์กัดกรอนไดตองใสใน 

ภาชนะที่ทําจากวัสดุท่ีทนการกัดกรอนไดดี  ไดแก  แกว  กระเบื้องเคลือบขาว  และตองมีฝาปด   



 หนา   ๑๕๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

สําหรับชอนตักควรใชชอนกระเบื้องเคลือบขาวถาใชสแตนเลสควรเปนชนิด  ๑๘  -  ๘  สวนเครื่องปรุงรส  

หรือสารปรุงแตงอาหารท่ีไมมีฤทธิ์กัดกรอน  เชน  น้ําตาล  พริกปน  ควรเก็บในภาชนะที่ทําความสะอาดไดงาย   

มีฝาปด  หรือใชฝาชีครอบ 

  ๘.๔  อาหารสดตองลางใหสะอาดกอนนํามาปรุง  หรือเก็บ  การเก็บอาหารประเภทตาง ๆ  

ตองแยกเก็บเปนสัดสวน  อาหารประเภทเนื้อสัตวดิบเก็บในอุณหภูมิท่ีต่ํากวา  ๕  องศาเซลเซียส   

อาหารสด  เชน  เนื้อสัตว  ผักสด  ผลไม  ตองลางใหสะอาดกอนนํามาปรุงหรือเก็บ  การเก็บอาหาร  

ประเภทตาง ๆ  ตองแยกเก็บเปนสัดสวน  ไมปะปนกัน  โดยอาหารประเภทเนื้อสัตวดิบตองเก็บ   

ในอุณหภูมิท่ีต่ํากวา  ๕  องศาเซลเซียส  และควรจะมีการแยกเก็บอาหารประเภทตาง ๆ  ดังนี้ 

   ๘.๔.๑  ผักสดกอนลางทําความสะอาด   

   ๘.๔.๒  ผักสดหลังจากลางทําความสะอาดแลว 

   ๘.๔.๓  ผลไมสดกอนลาง   

   ๘.๔.๔  ผลไมสดหลังจากลางทําความสะอาดแลว   

   ๘.๔.๕  เนื้อสัตวสดที่ไมใชอาหารทะเล   

   ๘.๔.๖  เนื้อสัตวสดประเภทอาหารทะเล   

   ๘.๔.๗  อาหารท่ีพรอมบริโภค   

  ๘.๕  อาหารที่ปรุงสําเร็จแลว  เก็บในภาชนะที่สะอาดมีการปกปด  วางสูงจากพ้ืน 

อยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร  อาหารปรุงสําเร็จ  หรืออาหารที่พรอมที่จะรับประทานได  โดยไมผานขัน้ตอน

ของการใหความรอนหรือการฆาเชื้อโรคอีก  ตองเก็บไวในภาชนะที่สะอาด  มีการปกปดอาหารไว

ตลอดเวลาเ พ่ือปองกันสัตว   แมลงนําโรค  และฝุนละออง  และตั้ งวางสูงจากพ้ืนอยางนอย   

๖๐  เซนติเมตร   

  ๘.๖  น้ําแข็งท่ีใชบริโภคตองสะอาด  เก็บในภาชนะท่ีสะอาดมีฝาปดใชอุปกรณท่ีมีดาม  

สําหรับคีบ  หรือตัก  โดยเฉพาะวางสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร  น้ําแข็งที่ใชบริโภคตองเปน

น้ําแข็งที่ผลิตขึ้นเพ่ือใชในการบริโภคโดยเฉพาะเมื่อละลายแลวควรเปนน้ําที่สะอาด  ไมมีตะกอน  ภาชนะ 

ท่ีใสตองเปนภาชนะท่ีสะอาด  ไมเปนสนิม  มีฝาปด  สามารถเก็บความเย็นไดดีตองมีอุปกรณสําหรับคีบ  
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หรือตักท่ีมีดามยาวเพียงพอสามารถหยิบจับไดโดยมือไมสัมผัสกับน้ําแข็ง  หรือไมทําใหเกิดการปนเปอน  

และตองไมมีส่ิงของอื่นแชปนอยูกับน้ําแข็ง   

  ๘.๗  ลางภาชนะดวยน้ํายาลางภาชนะแลวลางดวยน้ําสะอาด  ๒  ครั้งหรือลางดวย 

น้ําไหลและท่ีลางภาชนะตองวางสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร  ภาชนะท่ีใชใสอาหารทุกประเภท

ตองลางใหสะอาด  แยกภาชนะที่ใสของหวานและของคาว  กําจัดเศษอาหาร  แลวลางดวยน้ํายา 

ลางภาชนะ  ขัดถูคราบสกปรกของอาหารและไขมันออกแลวลางออกดวยน้ําสะอาดอีก  ๒  ครั้ง   

โดยน้ําที่ใชลางจะตองเปล่ียนใหสะอาดอยูเสมอหรือลางดวยน้ําไหลโดยเปดกอกใหน้ําไหลผานภาชนะแลว

ลางใหสะอาดเมื่อลางเสร็จแลวควรคว่ําใหแหงในที่โปรงสะอาดและสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร 

  ๘.๘  เขียงและมีดตองมีสภาพดี  แยกใชระหวางเนื้อสัตวสุก  เนื้อสัตวดิบ  และผัก  

ผลไม  เขียงตองมีสภาพดี  ไมแตกราว  ไมเปนรอง  สะอาด  ไมมีรา  ไมมีคราบไขมัน  หรือคราบสกปรก 

ฝงแนน  เขียงและมีดจะตองแยกใชระหวางเนื้อสัตวดิบ  เนื้อสัตวสุก  ผัก  ผลไม  โดยไมใชปะปนกัน  

เพราะถาใชปนกันจะทําใหมีการปนเปอนของเชื้อโรคจากอาหารดิบไปสูอาหารสุก  และผักผลไมได   

ควรลางใหสะอาดทั้งกอน  หลัง  และระหวางการใชงานเปนระยะและผ่ึงใหแหงในท่ีโปรง  โดยวางใหไดรับ

แสงแดด  ไมควรใชผาหรือฝาหมอปด  เพราะจะทําใหอับชื้น  ควรใชฝาชีครอบเพ่ือปองกันสัตว 

และแมลงนําโรค 

  ๘.๙  ชอน  สอม  ตะเกียบ  วางตั้งเอาดามขึ้นในภาชนะโปรงสะอาด  หรือวางเปน

ระเบียบในภาชนะโปรงสะอาดและมีการปกปด  เก็บสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร  ชอน  สอม  

ตะเกียบ  ท่ีลางสะอาดแลวตองเก็บวางในลักษณะตั้งใหสวนที่เปนดามจับไวดานบน  ในภาชนะที่โปรง

สะอาด  ภาชนะ  ไมกวางเกินไป  หรือเก็บวางเรียงเปนระเบียบ  โดยวางเรียงนอนไปในทางเดียวกัน   

และในการหยิบจับตองจับเฉพาะดามเทานั้น   

  ๘.๑๐  มูลฝอย  และน้ําเสียทุกชนิดไดรับการกําจัดดวยวิธี ท่ีถูกหลักสุขาภิบาล   

มีการเก็บและรวบรวมขยะมูลฝอยใหเรียบรอยและมิดชิด  ไมรั่วซึมเพ่ือปองกันเศษขยะและน้ําจากขยะซึม 

รั่วออกนอกถัง  และเพ่ือความสะดวกในการรวบรวมควรใชถุงพลาสติกสวมไวดานในถังขยะดวย   

เวลาเก็บไปกําจัดควรผูกปากถุงใหแนนเสียกอนและตองมีฝาปดถังขยะใหมิดชิดดวยการระบายน้ําเสีย  

ตองมีรางระบายน้ําเสียจากจุดตาง ๆ  ที่ใชการไดดี  โดยเฉพาะบริเวณหองครัว  และบริเวณท่ีลางภาชนะ
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อุปกรณตองมีรางระบายน้ําที่มีสภาพดี  ไมแตกราว  ไมอุดตัน  มีการดักรองเศษอาหารและควรติดตั้ง 

บอดักไขมันในขนาดที่เหมาะสมกอนระบายน้ําเสียลงสูทอระบาย  หรือระบบบําบัดน้ําเสีย  ไมระบาย 

น้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะ  เชน  แมน้ํา  ลําคลอง  ฯลฯ  โดยตรงท้ังนี้ตองตักเศษอาหาร 

และคราบไขมันทิ้งเปนประจํา 

  ๘.๑๑  หองสวมสําหรับผูบริโภคและผูสัมผัสอาหารตองสะอาด  มีอางลางมือท่ีใชการไดดี  

และมีสบูใชตลอดเวลาหองสวมควรแยกออกจากหองครัวเปนสัดสวนเฉพาะ  โดยประตูของหองสวม 

ตองไมเปดตรงสูบริเวณท่ีเตรียมปรุงอาหาร  ที่ลาง  ที่เก็บภาชนะอุปกรณ  และที่เก็บวางอาหารทุกชนิด  

เพ่ือเปนการปองกันการปนเปอนของเชื้อโรคตองดูแลรักษาความสะอาดหองสวมท่ีอยูในบริเวณรานอาหาร

ทุกหอง  ทั้งหองสวมสําหรับผูบริโภค  หองสวมสําหรับผูสัมผัสอาหาร  และพนักงานของรานอาหาร   

ตองสะอาดไมมีคราบสกปรก  ไมมีกล่ินเหม็น  มีน้ําใชเพียงพอนอกจากนี้ตองมีอางลางมือท่ีใชการไดดี  

และจัดใหมีสบูสําหรับลางมือใชตลอดเวลา  (ควรใชสบูเหลว  เพราะสบูกอนอาจมีส่ิงสกปรกติดอยูที่ 

กอนสบูได  ถาใชสบูกอนตองลางสบูใหสะอาดดวย) 

  ๘.๑๒  ผูสัมผัสอาหารแตงกายสะอาด  สวมเส้ือมีแขน  ผูปรุงตองผูกผากันเปอนที่สะอาด  

สวมหมวกหรือเน็ทคลุมผม  ผูปรุง  ผูเสิรฟ  ผูเตรียมอาหาร  ผูลางภาชนะหรือผูท่ีทํางานเกี่ยวของกับ

อาหารทุกคนตองแตงกายสะอาด  สวมเส้ือมีแขน  ผูปรุงตองผูกผากันเปอนท่ีสะอาด  หรือมีเครื่องแบบ

เฉพาะที่สะอาด  และสวมหมวกหรือเน็ทที่สามารถเก็บรวบผมไดเรียบรอย  เพ่ือปองกันเสนผม 

และส่ิงสกปรกปนเปอนอาหาร 

  ๘.๑๓  ผูสัมผัสอาหารตองลางมือใหสะอาดกอนเตรียมปรุง  ประกอบ  จําหนายอาหาร  

ทุกครั้ง  ใชอุปกรณในการหยิบจับอาหารที่ปรุงสําเร็จแลวทุกชนิดผูสัมผัสอาหารทุกคนตองลางมือดวยน้ํา  

และสบู  หรือน้ํายา  ลางมือใหสะอาดอยูเสมอ  โดยเฉพาะกอนเตรียม  ปรุง  ประกอบ  และจําหนาย

อาหารทุกครั้งและตองลางมือใหสะอาดทันที  หลังออกจากหองสวมหรือหลังจากจับตองส่ิงสกปรก  เชน  

ผาขี้ริ้ว  ขยะ  การแกะเกาผิวหนัง  การปดปากขณะไอจามสําหรับอาหารท่ีปรุงสําเร็จหรืออาหารที่พรอม

รับประทาน  หามใชมือหยิบจับ  หรือสัมผัสอาหารโดยตรงตองใชอุปกรณท่ีสะอาดปลอดภัย  ในการหยิบ

จับอาหาร  เชน  ทัพพี  ที่คีบ 
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  ๘.๑๔  ผูสัมผัสอาหารที่มีบาดแผลที่มอืตองปกปดแผลใหมิดชิด  หลีกเล่ียงการปฏิบัติงาน  

ท่ีมีโอกาสสัมผัสอาหารผูสัมผัสอาหารท่ีมีบาดแผลตองปกปดแผลใหมิดชิด  โดยเฉพาะบาดแผล   

หรือฝที่มีหนองจะตองหยุดหรือหลีกเล่ียง  การปฏิบัติงานที่มีโอกาสสัมผัสอาหาร  ถาไมสามารถหยุดปฏิบัติงานได  

ควรเล่ียงไปปฏิบัตงิานหนาที่อื่นแทนจนกวาบาดแผลจะหายสนิท  จึงกลับมาปฏิบัตงิานตามปกตินอกจากนี้

ผูสัมผัสอาหารตองตัดเล็บส้ันและไมสวมเครื่องประดับนิ้วมือและขอมือ  เพราะจะเปนแหลงสะสม 

ส่ิงสกปรกและเชื้อโรคได 

  ๘.๑๕  ผูสัมผัสอาหารที่เจ็บปวยดวยโรคที่สามารถติดตอไปยังผูบริโภค  โดยมีน้ํา 

และอาหารเปนส่ือ  ใหหยุดปฏิบัติงานจนกวาจะรักษาใหหายขาดผูสัมผัสอาหารท่ีมีอาการเจ็บปวย 

ดวยโรคที่สามารถติดตอไปยังผูบริโภคได  ไดแก  วัณโรค  อหิวาตกโรค  ไทฟอยด  บิด  อุจจาระรวง   

ไขสุกใส  หัด  คางทูม  ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ  และโรคผิวหนังท่ีนารังเกียจตองหยุดปฏิบัติงาน 

และไดรับการรักษาจนกวาจะหายเปนปกติไมสามารถแพร เชื้อโรคไดและไมเปน ท่ีนารังเกียจ 

แลวจึงกลับมาปฏิบัติงานตามปกติได 

ขอ ๙ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคาร 

หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดจะตองย่ืนคําขอรับ

ใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  ๙.๑  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  ๙.๒  สําเนาทะเบียนบาน 

  ๙.๓  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๐  ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  ๑๐.๑  จัดใหมีโตะ  เกาอี้  หรือที่นั่งอยางอื่นใหเปนระเบียบเรียบรอยและสะอาดอยูเสมอ 

  ๑๐.๒  ผนังและบริเวณที่ปรุงอาหารตองใชวัสดุถาวร  แข็งแรง  และมีผิวเรียบ 

ไมดูดซึมน้ําและทําความสะอาดไดงาย  การจัดตั้งถังบรรจุกาซตองอยูในท่ีปลอดภัยตามคําแนะนํา 

ของเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือผูไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น 



 หนา   ๑๕๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  ๑๐.๓  จัดใหมีภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตาง  ๆ  ในการประกอบ  ปรุง  การเก็บ 

และการบริโภคไวใหเพียงพอ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก 

เจาพนักงานทองถิ่น 

  ๑๐.๔  จัดใหมีที่ สําหรับทําความสะอาดภาชนะ  และอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ   

ใหเพียงพอ  ตามคําแนะนาํของเจาพนกังานสาธารณสุข  หรือผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น 

  ๑๐.๕  จัดใหมีอ า งล างมือ ท่ี ใชการไดดี   และมี จํานวนตามเกณฑ ท่ีกํ าหนด 

ในกฎกระทรวง  ฉบับท่ี  ๒  (๒๕๓๖)  ออกตามความในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปน

ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ตลอดจนจัดใหมีสบูลางมือไวตลอดเวลา 

  ๑๐.๖  จัดใหมี ระบบบํ าบัดน้ํ า เ สียหรือระบบกํ า จัดของเ สียตามคํ าแนะนํ า 

ของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

  ๑๐.๗  ไมตั้งอยูในที่ที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ  หรือแหลงที่นารังเกียจ  เชน  

ใกลชิดกับที่ฝงศพ  หรือที่เก็บศพ  ที่ทิ้ง  กําจัดส่ิงปฏิกูล  ที่เล้ียงสัตว  หรือที่อื่นใดซึ่งเจาพนักงาน

สาธารณสุขเห็นวาเปนอันตรายตอสุขภาพ 

  ๑๐.๘  พ้ืนทําดวยวัสดุถาวรและไมมีน้ําขัง 

  ๑๐.๙  จัดใหมีรางระบายน้ําดวยวัสดุถาวร  เพ่ือใหน้ําไหลไปสูรางระบายน้ําสาธารณะ

หรือบอรับน้ําเสียไดสะดวกตามที่เจาพนักงานสาธารณสุขหรือผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น

เห็นชอบ 

  ๑๐.๑๐  จัดใหมีแสงสวางภายในเพียงพอ  ณ  จุดที่ทําการปรุง  ประกอบ  และจําหนายอาหาร

และตองมีการระบายอากาศภายในรานอยางเพียงพอโดยมีชองระบายอากาศไมนอยกวารอยละ  ๒๐   

ของพ้ืนที่หองสําหรับหองรับประทานอาหารที่มีเครื่องปรับอากาศตองมีเครื่องหยุดอากาศหรือเครื่องฟอกอากาศ  

รวมทั้งตองติดเครื่องหมาย  “หามสูบบุหรี่”  ไวดวย 

  ๑๐.๑๑  จัดใหมีสวมที่ไดสุขลักษณะและมีจํานวนเพียงพอตามกฎกระทรวงฉบับที่  ๒  

(พ.ศ.  ๒๕๓๖)  ออกตามความในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย 

ของบานเมือง  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



 หนา   ๑๕๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  ๑๐.๑๒  ถาจะขยายหรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีประกอบการคาและทําใหสุขลักษณะ 

ของสถานที่เปล่ียนแปลงไปดวยแลวจะตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นกอน 

  ๑๐.๑๓  จัดใหมีเครื่องดับเพลิงประเภทที่เหมาะสม  จํานวนเพียงพอ  และอยูในสภาพ   

ที่สามารถใชไดสะดวกเมื่อเกิดเพลิงไหมตลอดจนตองมีการตรวจสอบเครื่องดับเพลิงใหอยูในสภาพใชการไดทุกป 

  ๑๐.๑๔  จัดใหมีระบบการระบายควันที่เกิดจากการปรุงอาหาร  เชน  พัดลมดูดอากาศ

หรือปลองระบายควันซึ่งสูงเพียงพอที่จะไมกอเหตุรําคาญ 

  ๑๐.๑๕  รักษาสถานที่ใหสะอาดอยูเสมอ  และตองใชน้ํายาฆาเชื้อโรคทําความสะอาดพ้ืน   

ทุกอาทิตย 

  ๑๐.๑๖  จัดใหมีที่รองรับมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลท่ีถูกสุขลักษณะ 

  ๑๐.๑๗  ถามีสัตวที่จะฆาเปนอาหารตองแยกใหอยูในที่เหมาะสม 

  ๑๐.๑๘  จัดวางส่ิงของเครื่องใชใหเปนระเบียบเรียบรอยและรักษาใหสะอาดอยูเสมอ 

  ๑๐.๑๙  ปฏิบัติการอื่น ๆ  ใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามที่เจาพนักงานสาธารณสุข 

หรือผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นแนะนําหรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๑ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวม 

ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นท้ังหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณ 

ในคราวเดียวกันและในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ัง 

แจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน 

ตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   



 หนา   ๑๕๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๑๒ ผูไดรับอนุญาตตองมารบัใบอนญุาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนงัสือแจงการอนุญาต

จากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควรใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๑๓ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลแกใหญเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๙  และขอ  ๑๐  โดยอนุโลม 

ขอ ๑๔ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไวทาย

ขอบัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต  

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสีย

คาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม 

ที่คางชําระเวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดาํเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนยีม

ครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๑๕ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลแกใหญ 

ขอ ๑๖ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 



 หนา   ๑๕๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๑๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  ๑๗.๑  ในกรณีใบอนุญาตสูญหายใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

  ๑๗.๒  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับ 

ใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๑๘ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตาม

บทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๑๙ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับ

ใบอนุญาต 

  ๑๙.๑  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

  ๑๙.๒  ตองคํา พิพากษาถึง ท่ี สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  ๑๙.๓  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต



 หนา   ๑๕๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ตามขอบัญญัตินี้และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๒๐ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน 

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง   

หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๑ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูก 

เพิกถอนใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๒๒ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร

หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมี พ้ืนที่ ไมเกินสองรอยตารางเมตรและมิใช เปนการขายของในตลาดจะตองแจง 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  ๒๒.๑  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  ๒๒.๒  สําเนาทะเบียนบาน 

  ๒๒.๓  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับแจง  ใหออกใบรับแกผูแจงเพ่ือใชเปนหลักฐานในการประกอบ

กิจการตามท่ีแจงไดชั่วคราวในระหวางเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นยังมิไดออกหนังสือรับรองการแจง 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจการแจงใหถูกตองตามแบบท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง  

ถาการแจงเปนไปโดยถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการ 

นับแตวันที่ไดรับแจง 

ในใบรับแจงหรือหนังสือรับรองการแจง  เจาพนักงานทองถิ่นจะกําหนดเงื่อนไขใหผูแจง 

หรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได 

ในกรณีที่การแจงไมถูกตองหรือไมสมบูรณใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหผูแจงทราบภายใน 

เจ็ดวันทําการนับแตวันท่ีไดรับแจง  ถาผูแจงไมดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่

ไดรับแจงจากเจาพนักงานทองถิ่นใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหการแจงของผูแจงเปนอันส้ินผล   



 หนา   ๑๖๐ 
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แตถาผูแจงไดดําเนินการแกไขภายในเวลาที่กําหนดแลว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนงัสือรบัรองการแจง

ใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับการแจงซึ่งมีรายละเอียดถูกตองตามแบบที่กําหนด 

ในขอบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง 

ขอ ๒๓ ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผย 

และเห็นไดงาย  ณ  สถานที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ 

ขอ ๒๔ ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ 

ใหผูไดรับหนังสือรับรองการแจงย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึง

การสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  ๒๔.๑  ในกรณีหนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ใหผูย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรอง

การแจงนําสําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย 

มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  ๒๔.๒  ในกรณีหนังสือรับรองการแจงถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืน

ขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงนําหนังสือรับรองการแจงเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

ขอ ๒๕ เมื่อผูแจงตามมาตรา  ๔๘  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

ประสงคจะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินกิจการใหแกบุคคลอื่นใหแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบดวย 

ขอ ๒๖ ในกรณีที่ผูดําเนินกิจการใดดําเนินกิจการตามท่ีระบุไวในขอบัญญัตินี้โดยมิไดแจงตอ  

เจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา  ๔๘  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และเคยไดรับโทษ 

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เพราะเหตุท่ีฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจง 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นมาแลวครั้งหนึ่ง  ยังฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตอไป  

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดดําเนินการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ตามมาตรา  ๔๘  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ถายังฝาฝนอีกใหเจาพนักงานทองถิ่น 

มีอํานาจส่ังหามการดําเนินกิจการนั้นไวตามเวลาที่กําหนดซึ่งตองไมเกินสองปก็ได 
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ขอ ๒๗ การแจงของเจาพนักงานทองถิ่นและคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  ใหทําเปนหนังสือแจง

ใหผูแจงหรือผูดําเนินการทราบ  ในกรณีที่ไมพบตัวหรือไมยอมรับหนังสือใหสงหนังสือการแจง 

หรือคําส่ังโดยทางไปรษณียตอบรับหรือปดหนงัสือนัน้ไวในทีเ่ปดเผยเหน็ไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูที่ตองรับหนังสือและใหถือวาผูนั้นไดทราบหนังสือดังกลาวแลวตั้งแต เวลาท่ีหนังสือไปถึง 

หรือวันปดหนังสือ  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๘ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมี อํานาจแตงตั้ งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 

เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลแกใหญ  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ ๒๙ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๐ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแกใหญเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๓๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ประกาศติ  จันทนหอม 

ปลัดองคการบริหารสวนตาํบลแกใหญ  ปฏิบตัิหนาที ่

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลแกใหญ 



 
บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 

ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 
เรื่อง  สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. 2559 

*************************** 
 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

ฉบับละ 
(บาท/ป) 

1 หนังสือรับรองการแจงสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร
สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร ใหจัดเก็บคาธรรมเนียม 
ตามพ้ืนท่ีของสถานท่ีประกอบการ  ดังนี้ 
 -  มีพ้ืนท่ีไมเกิน  10  ตารางเมตร 
 -  มีพ้ืนท่ีเกิน     10  ตารางเมตร  แตไมเกิน     20  ตารางเมตร 
 -  มีพ้ืนท่ีเกิน     20  ตารางเมตร  แตไมเกิน     40  ตารางเมตร 
 -  มีพ้ืนท่ีเกิน     40  ตารางเมตร  แตไมเกิน   100  ตารางเมตร 
 -  มีพ้ืนท่ีเกิน   100  ตารางเมตร  แตไมเกิน   200  ตารางเมตร 
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400 

๒ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 
สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร ใหจัดเก็บคาธรรมเนียม 
ตามพ้ืนท่ีของสถานท่ีประกอบการ  ดังนี้ 
 -  มีพ้ืนท่ีเกิน  200  ตารางเมตร 

 
 
 

500 
 

 
หมายเหตุ สําหรับอัตราคาธรรมเนียมใบแทนหนังสือรับรองหรือใบแทนใบอนุญาต  ฉบับละ  10  บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 



 

 
แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 
 
 

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

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

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

 2. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว  ดังนี ้
  สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ ระบุ................) 

    สําเนาทะเบียนบาน 
    สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยควบคุมอาคาร 

  หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม หรือใบอนุญาต 
     ตามกฎหมายอ่ืนท่ีจําเปน 

  ใบมอบอํานาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 
    สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

    หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
    เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีองคการริหารสวนตําบลแกใหญประกาศกําหนด คือ 

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

 ขอรับรองวา  ขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 
     (ลงชื่อ) .......................................................... ผูขออนุญาต 
                (...................................................) 

 
 
 
 
 

 
 

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



 

สวนของเจาหนาท่ี 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 
เลขท่ี............................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน      ครบ 
         ไมครบ 

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

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

สวนของผูขอรับใบอนุญาต 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 
เลขท่ี..........................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน   ครบ 
         ไมครบ    

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

ดังนั้น กรุณานําเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน...........วันนับตั้งแตวันนี้
เปนตนไป 
 
      (ลงชื่อ) ...........................................  
            (............................................) 
      ตําแหนง.......................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 
 
 

 
ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

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

(1) เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให.................................................................................................. 
สัญชาติ....................เลขประจําตัวประชาชน............................................อยูบานเลขท่ี................หมูท่ี.............
ตําบล....................อําเภอ..........................จังหวัด........................หมายเลขโทรศัพท......................................... 

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

เสียคาธรรมเนียมปละ............................บาท (...............................................) ตามใบเสร็จรับเงิน 
เลมท่ี..........................เลขท่ี........................ลงวันท่ี............................................................................................ 

(2) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอบัญญัติของทองถ่ิน 
(3) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืนท่ี

เก่ียวของโดยมิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 
(4) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย  คือ 

(4.1) ............................................................................................................................. 
(4.๒) ............................................................................................................................ 

(5) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี  เดือน   พ.ศ.          

(6) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันท่ี  เดือน   พ.ศ.         . 

 

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

 
 
 
 
 



 

(ดานหลัง) 

 
คําเตือน 

(1)   ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ี 
      ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน 500 บาท 
(2)  หากผูไดรับใบอนุญาตประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต     
      กอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
(3)  กรณีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ ใหผูไดรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทน 
      ใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหายถูกทําลายหรือชํารุด 
       
 

 



 

 

       แบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาต 

ประกอบกิจการสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 
 

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

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

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

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

 2. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว  ดังนี ้
    สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ ระบุ...............) 
    สําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาท่ี 
    ใบอนุญาตฉบับเดิมเทาท่ีเหลืออยู 
    ใบมอบอํานาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 

 ขอรับรองวา  ขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 
 
     (ลงชื่อ) ....................................................... ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต 
             (.......................................................) 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



 

สวนของเจาหนาท่ี 

ใบรับคําขอรับใบแทนใบอนุญาต 

 
เลขท่ี............................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน   ครบ 
         ไมครบ คือ 

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

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

 

สวนของผูขอรับใบแทนใบอนุญาต 

ใบรับคําขอรับใบแทนใบอนุญาต 

 
เลขท่ี..........................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน     ครบ 
           ไมครบ คือ 

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

ดังนั้น กรุณานําเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน...........วันนับตั้งแตวันนี้
เปนตนไป 
 
      (ลงชื่อ) ...........................................  
            (..............................................) 
      ตําแหนง.......................................... 

 

 

 

 

 



 

สวนของเจาหนาท่ี 

ใบรับแจง 

ชื่อสถานประกอบกิจการ................................................................ประเภท..................................................... 
มีพ้ืนท่ี.................ตารางเมตร ตั้งอยูเลขท่ี..............หมูท่ี........ตําบล..........................อําเภอ...........................
จังหวัด..................................หมายเลขโทรศัพท..................................... 
เลขท่ี............................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
        ไมครบ ไดแก ................................................................................ 
........................................................................................................................................................................... 
 
      (ลงชื่อ) ...................................................  
        (.................................................) 
      ตําแหนง........................................... 
 

สวนของผูแจง 

ใบรับแจง 

ชื่อสถานประกอบกิจการ................................................................ประเภท................................................... 
มีพ้ืนท่ี.............ตารางเมตร ตั้งอยูเลขท่ี..............หมูท่ี........ตําบล...............................อําเภอ...........................
จังหวัด..................................หมายเลขโทรศัพท..................................... 
เลขท่ี..........................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน   ครบ 
         ไมครบ ไดแก ................................................................................ 
........................................................................................................................................................................... 
 
      (ลงชื่อ) ......................................................  
        (.....................................................) 
      ตําแหนง........................................... 
              เจาพนักงานทองถ่ิน 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

แบบคําขอแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

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

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

1. ขาพเจา...................................................................... อายุ...............ป สัญชาติ...........................  
โดย................................................................................................................ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม.................................................................................................................................................. 
ท่ีอยูเลขท่ี...........................หมูท่ี...............ตรอก/ซอย.......................................ถนน.......................................... 
แขวง/ตําบล......................................เขต/อําเภอ........................................จังหวัด........................................ 
หมายเลขโทรศัพท...............................................................ผูขอแจง 

2. ชื่อสถานประกอบกิจการ.............................................................ประเภท........................................
มีพ้ืนท่ี.............ตารางเมตร ตั้งอยูเลขท่ี..............หมูท่ี........ตาํบล...............................อําเภอ..............................
จังหวัด..................................หมายเลขโทรศัพท..................................... 

3. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว  ดังนี้ 
สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ ระบุ...................) 
ของผูแทนนิติบุคคลและผูรับมอบอํานาจ (ถามี)  
สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ  ไดแก.................................................................. 

.......................................................................................................................................................................... 
หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและใบมอบอํานาจ (ในกรณีท่ีมี 
การมอบอํานาจ)  
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 
เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีราชการสวนทองถ่ินประกาศกําหนด  ไดแก...................... 

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

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

ขอรับรองวา  ขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 
     (ลงชื่อ) ....................................................... ผูขอแจง 
                (..................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

สวนของเจาหนาท่ี 

ใบรับแจง 

ชื่อสถานประกอบกิจการ................................................................ประเภท..................................................... 
มีพ้ืนท่ี.................ตารางเมตร ตั้งอยูเลขท่ี..............หมูท่ี........ตําบล..........................อําเภอ...........................
จังหวัด..................................หมายเลขโทรศัพท..................................... 
เลขท่ี............................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
        ไมครบ ไดแก ................................................................................ 
........................................................................................................................................................................... 
 
      (ลงชื่อ) ...................................................  
        (.................................................) 
      ตําแหนง........................................... 
 

สวนของผูแจง 

ใบรับแจง 

ชื่อสถานประกอบกิจการ................................................................ประเภท................................................... 
มีพ้ืนท่ี.............ตารางเมตร ตั้งอยูเลขท่ี..............หมูท่ี........ตําบล...............................อําเภอ...........................
จังหวัด..................................หมายเลขโทรศัพท..................................... 
เลขท่ี..........................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน   ครบ 
         ไมครบ ไดแก ................................................................................ 
........................................................................................................................................................................... 
 
      (ลงชื่อ) ......................................................  
        (.....................................................) 
      ตําแหนง........................................... 
              เจาพนักงานทองถ่ิน 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

         หนังสือรับรองการแจง 

จัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร 

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

(1) เจาพนักงานทองถ่ินออกหนังสือรับรองการแจงให...................................................................... 

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

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

เสียคาธรรมเนียมปละ...................บาท (................................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน
เลมท่ี...........เลขท่ี.................ลงวันท่ี............................................ 

(2) ผูรับหนังสือรับรองการแจงตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอกําหนด
ของทองถ่ิน 

(3) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ 
(3.1) ......................................................................................... 

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

(4) หนังสือรับรองการแจงฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี...........เดือน.............................พ.ศ. ....................  
 
        (ลงชื่อ) 
           (.....................................................) 
             นายกองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 
                         เจาพนักงานทองถ่ิน 

 
 
 

 
 
 
 
 

(มีต่อดา้นหลงั) 

 

 

 

 



 

 
 
 
คําเตือน 

(1) ผูรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  
     ณ สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน 500 บาท 
(2) ผูรับหนังสือรับรองการแจงตองเสียคาธรรมเนียมตอราชการสวนทองถ่ินทุกปตามกําหนดเวลา  
     หากฝาฝนจะตองเสียคาปรับเพ่ิมอีกรอยละยี่สิบของคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ 

รายการเสียคาธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจง 
 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีชําระคาธรรมเนียม 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงช่ือ) 
เจาพนักงานทองถิ่น เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

 

 

 
 

(ดา้นหลงั) 



 

 

 

 

แบบคําขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจง 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 
 

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

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

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

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

2. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว  ดังนี ้
สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ ระบุ........................) 
สําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาท่ี 
หนังสือรับรองการแจงฉบับเดิมเทาท่ีเหลืออยู 
ใบมอบอํานาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 

ขอรับรองวา  ขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 
     (ลงชื่อ) .............................................. ผูขอรับใบแทน 
               (............................................) 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

สวนของเจาหนาท่ี 

ใบรับคําขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจง 

 
เลขท่ี............................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน   ครบ 
         ไมครบ คือ 

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

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

 

สวนของผูขอรับใบแทนใบอนุญาต 

ใบรับคําขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจง 

 
เลขท่ี..........................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน   ครบ 
         ไมครบ คือ 

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

ดังนั้น กรุณานําเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน...........วันนับตั้งแตวันนี้
เปนตนไป 
 
      (ลงชื่อ) ................................................  
        (...............................................) 
      ตําแหนง............................................. 
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