
 หนา   ๒๘ 
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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางจาก 
เรื่อง   สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร     

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางจาก  วาดวยสถานที่จําหนายอาหาร 

และสถานท่ีสะสมอาหาร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๕๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหาร 

สวนตําบลบางจากโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลบางจากและนายอําเภอเมืองเพชรบุรี 

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางจาก  เรื่อง  สถานที่

จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางจากตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัต ิ ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้   

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “อาหาร”  หมายความวา  อาหารตามกฎหมายวาดวยอาหาร 

    “สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานท่ีหรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่ 

หรือทางสาธารณะที่จัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรอืปรงุอาหารจนสําเรจ็และจําหนายใหผูซื้อสามารถบริโภคไดทันที   

ทั้งนี้  ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค  ณ  ที่นั้น  หรือนําไปบริโภคท่ีอื่นก็ตาม 

  “สถานท่ีสะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานท่ีหรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่ 

หรือทางสาธารณะที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด 

ซึ่งผูซื้อตองนําไปทําประกอบหรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง 
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    “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลบางจาก 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๕ ผูใดจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใด 

ซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  

ถาสถานที่ดังกลาวมีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตรตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือขอหนังสือรับรองการแจง  

กอนการจัดตั้ง 

ขอ ๖ ความในขอ  ๕  ไมใชบังคับแกการประกอบกิจการ  ดังนี้ 

  (๑)  การประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

  (๒)  การขายของในตลาด 

  (๓)  การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 

ขอ ๗ ผูไดรับใบอนุญาตหรือไดรับหนังสือรับการแจงใหจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานท่ี

สะสมอาหารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้   

    (๑) สถานที่สะสมอาหาร 

   (๑.๑)  ไมตั้งอยูในบริเวณที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ 

   (๑.๒)  พ้ืนทําดวยวัตถุถาวร  ทําความสะอาดงาย 

       (๑.๓)  จัดใหมีระบบการระบายน้ําอยางเพียงพอ  และถูกตองดวยสุขลักษณะ 

ตามเกณฑมาตรฐานที่เจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

   (๑.๔)  จัดใหมีแสงสวางและทางระบายอากาศเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ

ตามเกณฑมาตรฐานที่เจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

   (๑.๕)  จัดใหมีสวมจํานวนเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐาน

ที่เจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

   (๑.๖)  จัดใหมีที่รองรับมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลที่ถูกตองดวยสุขลักษณะและเพียงพอ 

   (๑.๗)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  คําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบัญญัติ  และคําส่ังองคการบริหารสวนตําบลบางจาก 
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    (๒) สถานที่จําหนายอาหาร 

   (๒.๑)  จัดสถานท่ีตามที่กําหนดไวใน  (๑.๑) - (๑.๖) 

   (๒.๒)  จัดใหมีโตะ  เกาอี้  หรือท่ีนั่งอยางอื่นซึ่งมีสภาพแข็งแรง  สะอาด  และเปน 

ระเบียบเรียบรอยอยูเสมอ 

   (๒.๓)  ผนังและบริเวณที่ปรุงอาหารตองมีพ้ืนที่ทําความสะอาดงาย 

   (๒.๔)  จัดใหมีภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  ที่ใชในการทํา  ประกอบ  ปรุง   

เก็บและการบริโภคอาหารไวเพียงพอ  ปลอดภัย  และถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐานที่องคการบริหาร 

สวนตําบลบางจากกําหนด 

   (๒.๕)  จัดใหมีบริเวณที่สําหรับทําความสะอาดภาชนะ  ตลอดจนอุปกรณเครื่องใชตาง  ๆ  

ใหเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะเพ่ือใชในการนั้นโดยเฉพาะ   

     (๒.๖)  จัดใหมีที่สําหรับลางมือ  พรอมอุปกรณจํานวนเพียงพอ 

     (๒.๗)  จัดใหมีการปองกันอันตรายตอสุขภาพ  รวมทั้งปองกันไมใหเกิดเหตุรําคาญ

เนื่องจากการจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  และเก็บอาหาร 

     (๒.๘)  จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข   

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น 

     (๒.๙)  ปฏิบัติการเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงาสาธารณสุข

และคําส่ังพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบัญญัติ  และคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลบางจาก 

ขอ ๘ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคาร 

หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตรและมใิชเปนการขายของในตลาดจะตองย่ืนคําขอรับใบอนญุาต

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓)  อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลบางจากประกาศกําหนด 

ขอ ๙ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  วางเก็บอาหารกอนปรุงในที่สะอาดถูกสุขลักษณะรวมทั้งจัดใหมีการปองกันสัตวนําโรค 

ในสถานท่ีนั้น 
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  (๒)  ใหใชเครื่องปกปดอาหารรวมทั้งภาชนะและอุปกรณ  เครื่องใชตาง ๆ  ที่ใชในการทํา 

ประกอบปรุง  เก็บอาหาร  เพ่ือปองกันฝุนละอองและส่ิงที่เปนอนัตรายตอสุขภาพ  ตลอดจนรักษาเครื่องปกปดนั้น 

ใหสะอาดใชการไดดีอยูเสมอ 

  (๓)  น้ําแข็งสําหรับใชบริโภคตองจัดเก็บไวในภาชนะที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ   

สามารถปองกันส่ิงปนเปอนไดและหามนําอาหารหรือส่ิงของอื่นใดแชหรือเก็บรวมกันไวดวย  ฯลฯ 

  (๔)  การทุบน้ําแข็ง  การบดน้ําแข็ง  ตองปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะและสะอาดอยูเสมอ   

รวมทั้งปองกันมิใหเสียงเปนเหตุรําคาญแกผูอื่น 

  (๕)  ในกรณีที่มีผาเช็ดหนาใหบริการตองทําความสะอาดโดยวิธีผานความรอนฆาเชื้อโรค 

หรือกรรมวิธีอื่นใดใหถูกตองดวยสุขลักษณะ 

  (๖)  จัดใหมีน้ําสะอาดไวเพียงพอ 

  (๗)  ใชภาชนะหรือวัตถุท่ีสะอาดปลอดภัยสําหรับปรุง  ใส  หรือหออาหารหรือน้ําแข็ง

โดยรักษาใหสะอาดอยูเสมอ 

  (๘)  ผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหาร  และผูใหบริการตองแตงกายใหสะอาดและปฏิบัติตน

ใหถูกตองดวยสุขลักษณะสวนบุคคล 

  (๙)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

และคําส่ังพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบัญญัติ  และคําส่ังองคการบริหารสวนตําบลบางจาก 

ขอ ๑๐ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณนั้นท้ังหมดและแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน   

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนด 

ในขอบัญญัตินี้ 
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ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๑๑ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๑๒ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลบางจากเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๘  และขอ  ๙  โดยอนุโลม 

ขอ ๑๓ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาท่ีกําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระเวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา 

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม 

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๑๔ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลบางจาก 

ขอ ๑๕ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 
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ขอ ๑๖ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๑๗ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง   

ตามบทบัญญัตแิหงพระราชบญัญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๑๘ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไป  และมีเหตุท่ีจะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวากระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง  ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  และกฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต 

ตามขอบัญญัตินี้และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน   

หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๑๙ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ 

ใบอนุญาตทราบในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาวใหสงคําส่ัง 
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โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง   

แลวแตกรณี 

ขอ ๒๐ ผูซึ่งถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๒๑ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร 

หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนท่ีไมเกินสองรอยตารางเมตรและมใิชเปนการขายของในตลาดจะตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

    (๓)  อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลบางจากประกาศกําหนด 

เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับแจงใหออกใบรับแกผูแจงเพ่ือใชเปนหลักฐานในการประกอบกิจการ 

ตามท่ีแจงไดชั่วคราวในระหวางเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นยังมิไดออกหนังสือรับรองการแจง 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจการแจงใหถูกตองตามแบบที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง  

ถาการแจงเปนไปโดยถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการ  

นับแตวันที่ไดรับแจง 

ในใบรับแจงหรือหนังสือรับรองการแจง  เจาพนักงานทองถิ่นจะกําหนดเงื่อนไขใหผูแจงหรือผูไดรับ

หนังสือรับรองการแจงปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได 

ในกรณีที่การแจงไมถูกตองหรือไมสมบูรณใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหผูแจงทราบภายใน 

เจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับแจง  ถาผูแจงไมดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ 

ไดรับแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหการแจงของผูแจงเปนอันส้ินผล   

แตถาผูแจงไดดําเนินการแกไขภายในเวลาที่กําหนดแลว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนงัสือรบัรองการแจง 

ใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันท่ีไดรับการแจงซึ่งมีรายละเอียดถูกตองตามแบบที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ตามวรรคหนึ่ง 
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ขอ ๒๒ ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ 

ขอ ๒๓ ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญใหผูไดรับ 

หนังสือรับรองการแจงย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย   

ถูกทําลาย  หรือชํารุดตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลบางจากกําหนด 

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

    (๑)  ในกรณีหนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ใหผูย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจง

นําสําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่หนังสือรับรองการแจงสูญหายมาแสดง 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

    (๒)  ในกรณีหนังสือรับรองการแจงถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูย่ืนขอรับ

ใบแทนหนังสือรับรองการแจงนําใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๒๔ เมื่อผูแจงประสงคจะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินกิจการใหแกบุคคลอื่นใหแจง 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบดวย 

ขอ ๒๕ ในกรณีที่ผูดําเนินกิจการใดดําเนินกิจการตามที่ระบุไวในขอบัญญัตินี้โดยมิไดแจง 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นตามและเคยไดรับโทษตามพระราชบญัญัตกิารสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เพราะเหตุ

ที่ฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นมาแลวครั้งหนึ่ง  ยังฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจง 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นตอไป  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการไวจนกวาจะได 

ดําเนินการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น  ถายังฝาฝนอีกใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังหามการดําเนิน 

กิจการนั้นไวตามเวลาที่กําหนดซึ่งตองไมเกินสองปก็ได 

ขอ ๒๖ การแจงของเจาพนักงานทองถิ่นและคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นใหทําเปนหนังสือแจง

ใหผูแจงหรือผูดําเนินการทราบ  ในกรณีท่ีไมพบตัวหรือไมยอมรับหนังสือใหสงหนังสือการแจงหรือคําส่ัง 

โดยทางไปรษณียตอบรับหรือปดหนังสือนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน 

ของผูที่ตองรับหนังสือและใหถอืวาผูนัน้ไดทราบหนงัสือดงักลาวแลวตัง้แตเวลาท่ีหนังสือไปถึงหรือวันปดหนังสือ   

แลวแตกรณี 



 หนา   ๓๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๕๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๒๗ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือให 

ปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ 

ขององคการบริหารสวนตําบลบางจาก  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ ๒๘ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๒๙ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบางจากเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้และใหมี 

อํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๗  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

วิชา  ทองยืน 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลบางจาก   



 
บัญชีอัตราคา่ธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบางจาก 

เรื่อง  สถานทีจํ่าหนา่ยอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

ลําดับที ่ รายการ 
อัตราคา่ธรรมเนียมต่อปี 

(บาท) 
๑ อัตราค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง  การจัดต้ังสถานที่

จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที ่ 
ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาด 

 

 ๑.๑  พ้ืนที่ไม่เกิน  ๑๐  ตารางเมตร  ๗๕ 
 ๑.๒  พ้ืนที่เกิน  ๑๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๒๕  ตารางเมตร ๑๕๐ 
 ๑.๓  พ้ืนที่เกิน  ๒๕  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๕๐  ตารางเมตร ๒๐๐ 
 ๑.๔  พ้ืนที่เกิน  ๕๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร ๕๐๐ 
 ๑.๕  พ้ืนที่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร            ๑,๐๐๐
๒ อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตการจัดต้ังสถานที่จําหน่าย

อาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใดซึ่งมพ้ืีนที่   
เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาด 

 

 ๒.๑  พ้ืนที่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร           ๑,๕๐๐ 
 ๒.๒  พ้ืนที่เกิน ๓๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป           ๒,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คําขอรบัใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนญุาต   
 

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

  ข้าพเจ้า..............................................................อายุ.................ปี สัญชาติ..................................... 
อยู่บ้านเลขที่...........หมู่ที่...........ตรอก/ซอย..........................ถนน........................แขวง/ตําบล.................................. 
อําเภอ/เขต........................................จังหวัด.............................................หมายเลขโทรศัพท์.................................... 
  ขอย่ืนคาํขอรบัใบอนญุาต/ต่ออายุใบอนญุาต  ประกอบกิจการ 
  (     )  สถานทีจ่ําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ประเภท............................................................. 
โดยมีพ้ืนที่ประกอบการ....................................ตารางเมตร 
  (     )  ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท............................................................ 
มีคนงาน................คน  เครื่องจักรกลขนาด.....................แรงม้า พ้ืนที่ดําเนินการ...................................ตารางเมตร 
  (     )  ประกอบกิจการ ตลาดที่มีการจําหน่าย.............................................................................. 
เป็นประจํา/เป็นครั้งคราว/ตามวันนัด พ้ืนที่ดําเนินการ..........................................ตารางเมตร 
  (     )  กิจการจําหน่ายสินค้าในที่/ทางสาธารณะ จําหน่ายสินค้าประเภท..................................... 
...................................บริเวณ..................................................โดยวิธีการ.................................................................. 
  (     )  กิจการรับทําการเก็บ ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจ  ประเภท 
     เก็บ  ขนส่งปฏิกูล  โดยมีแหล่งกําจัดที.่................................................................... 
     เก็บ  ขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล  โดยมีระบบกําจัดอยู่ที่............................................... 
     เก็บ  ขน มูลฝอย  โดยมีแหล่งกําจัดที.่.................................................................... 
     เก็บ  ขนและกําจัดมูลฝอย  โดยมีแหลง่กําจดัที่....................................................... 
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  พรอ้มคําขอน้ี  ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารประกอบการขอรับใบอนุญาต  ดังน้ี 

(๑) รูปถ่ายขนาด ๑ น้ิว  จํานวน  ๒  รูป 
(๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(๓) หนังสือจดทะเบียน  (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
(๔) หนังสือมอบอํานาจ  (กรณทีี่มกีารมอบอํานาจ) 
(๕) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง  คือ 
 (๕.๑)  หนังสือรับรองการตรวจสถานประกอบการฯ  กรณกิีจการสปา  นวดเพ่ือสุขภาพ) 
 (๕.๒)  ใบรับรองแพทย์  (กรณีจําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร) 
 (๕.๓)  รายงานการจัดทําสิ่งแวดล้อมฯ  (กรณีกฎหมายกําหนดต้องจัดทําฯ) 
 (๕.๔)  .................................................................................................................................. 
 (๕.๕)  .................................................................................................................................. 
 (๕.๖)  .................................................................................................................................. 

 



แผนผงัแสดงที่ต้ังสถานประกอบโดยสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความเอกสารในแบบคําขอรับใบอนุญาต/ขอต่ออายุใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
              (ลงช่ือ).................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
             (................................................)/ขอต่ออายุใบอนุญาต 

การดําเนินการของเจ้าหนา้ที่ 
 (     )  เอกสารการขออนุญาตครบถ้วน 
 (     )  เอกสารไม่ครบ  และได้ดําเนินการแล้ว  ดังน้ี 
  ๑)..................................................................................................................................... 
  ๒)..................................................................................................................................... 
     (ลงช่ือ).................................................เจ้าหน้าที่ 
             (................................................) 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
 (     )  เห็นสมควรอนุญาต  และกําหนดเง่ือนไข  ดังต่อไปน้ี 
  ๑)....................................................................................................................................... 
  ๒)....................................................................................................................................... 
 (     )  เห็นควรไม่อนุญาต  เพราะ................................................................................................... 
     (ลงช่ือ)................................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
             (...............................................) 

คําสั่ง เจ้าพนกังานท้องถ่ิน 
 (     )  อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
 (     )  ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
     (ลงช่ือ).............................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
             (.............................................) 
       นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางจาก 
 



ใบรับแจ้งการจัดต้ังสถานท่ีจําหนา่ยอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 
 
 
ที่ ................... /................. 

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

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

ข้าพเจ้า......................................................................ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานท้องถิ่น  ได้รับแจ้ง
จาก...................................................................................อยู่บ้านเลขที่......................ตําบล......................................             
อําเภอ.......................................จังหวัด.........................................เพ่ือขอรับ 
          ใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหาร/สถานที่สะสมอาหาร 
          หนังสอืรับรองการแจ้งจัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหาร/สถานที่สะสมอาหาร 
แล้ว เมื่อวันที่..........เดือน...........................พ.ศ...............ช่ือสถานประกอบการ “...................................................”   
สถานประกอบการต้ังอยู่เลขที่...............หมู่ที่................ตําบลบางจาก  อําเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี 
 
                                                           (ลงช่ือ)                        เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

                                                        (...................................................) 
                                                              นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางจาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ ๑.  กรณีคําขอไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ ์ เอกสารไม่ครบถว้น  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องแจ้งผล  
                      การพิจารณาให้ผู้แจ้งทราบภายใน  ๑๕  วันนับแต่ที่ได้รับคําขอ 

๒. จัดทํา  ๒  ฉบับ  มอบผูแ้จ้งหน่ึงฉบับ  เก็บไว้เป็นหลักฐานหน่ึงฉบับ 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
 
 
 

ใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหาร 
 

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

  อนุญาตให้  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล ช่ือ.................................................................... 
อายุ..............ปี สัญชาติ..............หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนเลขที่............................................................. 
อยู่บ้าน/สํานักงาน เลขที่...................ตรอก/ซอย....................................ถนน..................................หมู่ที่............. 
ตําบล...........................อําเภอ.................................จังหวัด.....................................โทรศัพท์................................ 
  ๑.  จัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารประเภท..................................................................... 
สถานที่ช่ือ............................................................................พ้ืนที่ประกอบการ....................................ตารางเมตร 
  ๒.  ต้ังอยู่เลขที่....................ตรอก/ซอย..............................ถนน..................................หมู่ที่........... 
ตําบล......................................อําเภอ.............................................จังหวัด............................................................ 
  ๓.  ค่าธรรมเนียมฉบับละ......................บาทต่อปี  ใบรับเงินเล่มที่.................เลขที่.................. 
วันที่.................เดือน...................................พ.ศ. ............... 
  ๔.  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข  ดังต่อไปน้ี 
   ๔.๑  ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบางจาก  เรื่อง  สถานที่
จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวกับสุขลักษณะตามคําแนะนํา
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  คําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบังคับ  และคําสั่ง 
   ๔.๒  ............................................................................................................................. 
  ออกให้ ณ วันที่........เดือน...................พ.ศ............สิ้นอายุวันที่..........เดือน.................พ.ศ......... 
 
 

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

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
 



 
  
 
  
 
 

                                             ใบอนุญาตจัดต้ังสถานทีส่ะสมอาหาร 
 

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

  อนุญาตให้  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล ช่ือ....................................................................... 
อายุ..........ปี สัญชาติ...............หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี..................................................................... 
อยู่บ้าน/สํานักงาน เลขที่...................ตรอก/ซอย....................................ถนน..................................หมู่ที่................ 
ตําบล...........................อําเภอ.................................จังหวัด.....................................โทรศัพท์................................... 
  ๑.  จัดต้ังสถานที่สะสมประเภท............................................................................................
สถานที่ช่ือ...........................................................................พ้ืนที่ประกอบการ.......................................ตารางเมตร 
  ๒.  ต้ังอยู่เลขที่................ตรอก/ซอย............................ถนน..................................หมู่ที่............... 
ตําบล......................................อําเภอ.............................................จังหวัด................................................................ 
  ๓.  ค่าธรรมเนียมฉบับละ......................บาทต่อปี  ใบรับเงินเล่มที่.................เลขที่...................... 
วันที่.................เดือน.................................พ.ศ................. 
  ๔.  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข  ดังต่อไปน้ี 
   ๔.๑  ต้องปฏิบัติข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบางจาก  เรื่อง  สถานที่จําหน่าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวกับสุขลักษณะตามคําแนะนําของ 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข  คําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบังคับ  และคําสั่ง 
   ๔.๒  ............................................................................................................................... 
  ออกให้ ณ วันที่........เดือน...................พ.ศ............สิ้นอายุวันที่..........เดือน.................พ.ศ........... 
 
 

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

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

หนังสือรับรองการแจ้งจัดต้ังสถานทีจํ่าหนา่ยอาหาร 
 

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

  เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองให้      บุคคลธรรมดา     นิติบุคคล  
ช่ือ........................................................................อายุ...............................ปี  สญัชาติ...............................................                  
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนเลขที่..................................................................................................................... 
อยู่บ้าน/สํานักงาน เลขที่...................ตรอก/ซอย....................................ถนน..................................หมู่ที่................. 
ตําบล.............................อําเภอ.................................จังหวัด.....................................โทรศัพท์................................... 
  ๑.  จัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารประเภท......................................สถานที่ช่ือ...............................
พ้ืนที่ประกอบการ.......................................ตารางเมตร 
  ๒.  ต้ังอยู่เลขที่................ตรอก/ซอย............................ถนน..................................หมู่ที่................ 
ตําบล...........................................อําเภอ...............................................จังหวัด.......................................................... 
  ๓.  ค่าธรรมเนียมฉบับละ..........................บาทต่อปี ใบรับเงินเล่มที่..................เลขที่................... 
วันที่.................เดือน..................................พ.ศ..................... 
  ๔.  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข  ดังต่อไปน้ี 
   ๔.๑  ต้องปฏิบัติข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบางจาก เรื่อง  สถานที่จําหน่าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวกับสุขลักษณะตามคําแนะนําของ 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข  คําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอ้บังคับ  และคําสั่ง 
   ๔.๒  .............................................................................................................................. 
   

ออกให้ ณ วันที่........เดือน...................พ.ศ............สิ้นอายุวันที่.........เดือน..................พ.ศ.......... 
 

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

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางจาก 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 
 



                                                                                        เลขท่ี................................................. 
                                                                                         วันที่.................................................... 
                                                                                          ลงช่ือ..................................ผู้รับคําขอ 

 
 

คําขอรบัใบแทนใบอนุญาต 
 

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

  ข้าพเจ้า....................................................................................(ช่ือผู้รับอนุญาต)  ซึ่งมีผู้ดําเนินการ
กิจการช่ือ………………………..……..…..…ได้รับใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง จําหน่ายอาหาร   หรอืสะสมอาหาร 
ประเภท....................................สถานประกอบการต้ังอยู่ที่เลขที่...............หมู่ที่.................ตําบล..............................
อําเภอ.....................................จังหวัด.......................................โทรศัพท์.......................................... 
  มีความประสงค์ขอรับใบแทนใบอนุญาต/ใบแทนหนังสือรบัรองการแจ้งจัดถานที่จําหน่ายอาหาร
หรือสถานที่สะสมอาหาร........................................เน่ืองจาก.................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
  ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานมาด้วยคือ 
   ๑)    สําเนาบันทึกการแจง้ความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  (กรณสีูญหาย) 
   ๒)    ใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ (กรณีถูกทําลายหรือชํารุด) 
   ๓)    สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
   ๔)    หนังสือรับรองนิติบุคคล  (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
   ๕)    สําเนาทะเบียนบ้าน 
   ๖)    รูปถา่ยผู้ดําเนินกิจการขนาด  ๑  น้ิว  จํานวน  ๒  รูป 
  
  (ลงช่ือ)....................................................ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง 
          (...................................................) 
 
 
 
หมายเหตุ  (๑)  ในกรณใีบอนุญาตหนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย  ให้นําใบแจ้งความของสถานีตํารวจแห่งท้องที่ที่ 
                    ใบอนุญาตนั้นสูญหายมาด้วย 

(๒)  ในกรณีทีใ่บอนุญาตหนังสือรับรองการแจ้งถูกทําลายในสาระสําคญั ให้แนบใบอนุญาตหนังสือ   
     รับรองการแจ้งน้ันมาด้วย 

     (๓)  ใส่เครือ่งหมาย  ลงในช่อง  หน้าข้อความท่ีต้องการ / ใช้ 


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
	เรื่อง   สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
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