
หนา   ๑๑๒ 
เลม   ๑๓๑   ตอนท่ี   ๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวัดขนุน 
เรื่อง   สถานที่จําหนายอาหารหรอืสถานที่สะสมอาหาร 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

โดยที่เปนการตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวัดขนุน  วาดวยสถานที่จําหนายอาหาร

หรือสถานที่สะสมอาหาร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๕๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  

มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปน

กฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  

ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติให

กระทําได  โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายองคการบริหารสวนตําบลวัดขนุนโดยความเห็นชอบ 

ของสภาองคการบริหารสวนตําบลวัดขนุน  และนายอําเภอสิงหนคร  จึงตราขอบัญญัติขึ้นไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวัดขนุน  เรื่อง  สถานท่ี

จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบรหิารสวนตําบลวดัขนุน  ตั้งแตเมื่อไดประกาศไว

โดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลวัดขนุนแลวเจ็ดวัน 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศหรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวแลว

ในขอบัญญัตินี้  หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลวัดขนุน  เปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

ขอ ๕ ในขอบัญญัตินี้ 

“อาหาร”  หมายความวา  ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต  ไดแก 



หนา   ๑๑๓ 
เลม   ๑๓๑   ตอนท่ี   ๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

  (๑) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน  ดื่ม  อม  หรือนําเขาสูรางกายไมวาดวยวิธีใด ๆ  หรือ 

ในรูปลักษณะใด ๆ  แตไมรวมถึง  ยา  วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท  หรือยาเสพติดใหโทษ 

ตามกฎหมายวาดวยการนั้นแลวแตกรณี 

  (๒) วัตถุท่ีมุงหมายสําหรับใชหรอืใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร  รวมถึงวัตถุเจือปน

อาหารสี  และเครื่องปรุงแตงกล่ินรส 

“สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานท่ีหรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่หรือ 

ทางสาธารณะที่จัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถบริโภคได

ทันที  ทั้งนี้ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค  ณ  ท่ีนั้น  หรือนําไปบริโภค 

ที่อื่นก็ตาม 

“สถานที่สะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานท่ีหรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่หรือ 

ทางสาธารณะที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด

ซึ่งผูซื้อตองนําไปทํา  ประกอบหรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง 

“ตลาด”  หมายความวา  สถานที่ซึ่งปกติจัดไวใหผูคาใชเปนท่ีชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคาประเภท

สัตวเนื้อสัตว  ผัก  ผลไม  หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด  ประกอบหรือปรุงแลว  หรือของเสียงาย  

ทั้งนี้ไมวาจะมีการจําหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตาม  และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว

สําหรับใหผูคาใชเปนท่ีชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจําหรือครั้งคราวหรือตามวันท่ี

กําหนด 

“ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใดซึ่งเปนส่ิงโสโครก 

หรือมีกล่ินเหม็น 

“มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  ถุงพลาสติก  ภาชนะ

ท่ีใสอาหาร  เถา  มูลสัตวหรือซากสัตว  รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เล้ียงสัตว  

หรือที่อื่น 

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

สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 



หนา   ๑๑๔ 
เลม   ๑๓๑   ตอนท่ี   ๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลวัดขนุน 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  พนักงานองคการบริหารสวนตําบลหรือลูกจางของ

องคการบริหารสวนตําบลซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นแตงตั้งใหปฏิบัติหนาท่ีตามความในมาตรา  ๔๔   

วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

หมวด  ๒ 

การจัดตั้งสถานท่ีตัง้จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

ขอ ๖ ผูใดจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนท่ี 

ซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงาน

ทองถิ่น  ถาสถานที่ดังกลาวมพ้ืีนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตรตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือขอหนังสือ

รับรองการแจงตามมาตรา  ๔๘  กอนการจัดตั้ง 

ขอ ๗ ความในขอ  ๖  ไมใชบังคับแกการประกอบกิจการ  ดังนี้ 

(๑) การประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

(๒) การขายของในตลาด 

(๓) การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 

ขอ ๘ ผูไดรับใบอนุญาตหรือไดรับหนังสือรับการแจงใหจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือ

สถานที่สะสมอาหารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

ก. สถานที่สะสมอาหาร 

 (๑) ไมตั้งอยูในบริเวณที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 (๒) พ้ืนทําดวยวัสดุถาวร  ทําความสะอาดงาย  และไมสงกล่ินรบกวน 

 (๓) จัดใหมีระบบการระบายน้ําอยางเพียงพอ  และถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑ

มาตรฐานท่ีเจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

 (๔) จัดใหมีแสงสวางและทางระบายอากาศเพียงพอ  และถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑ

มาตรฐานท่ีเจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

 (๕) จัดใหมีสวมจํานวนเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ  ตามเกณฑมาตรฐานที่เจา

พนักงานสาธารณสุขกําหนด 



หนา   ๑๑๕ 
เลม   ๑๓๑   ตอนท่ี   ๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

 (๖) จัดใหมีที่รองรับมูลฝอย  และส่ิงปฏิกูลที่ตองดวยสุขลักษณะเพียงพอ 

 (๗) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขและ

ตามคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมท้ังระเบียบ  ขอบัญญัติ  และคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลวัดขนุน 

ข. สถานที่จําหนายอาหาร 

 (๑) จัดสถานที่ตามที่กําหนดไวในขอ  ก  (๑)-(๗) 

 (๒) จัดใหมีโตะ  เกาอี้  หรือที่นั่งอยางอื่นท่ีมีสภาพแข็งแรง  สะอาด  และเปนระเบียบ

เรียบรอยอยูเสมอ 

 (๓) ผนังและบริเวณปรุงอาหาร  ตองมีพ้ืนท่ีทําความสะอาดงาย  และสูงจากพ้ืนอยางนอย  

๖๐  เซนติเมตร 

 (๔) จัดใหมีภาชนะ  และอุปกรณ  เครื่องใชตาง  ๆ  ท่ีใชในการประกอบ  ปรุง  เก็บและการ

บริโภคอาหารไวใหเพียงพอ  ปลอดภัย  และถูกตองดวยสุขลักษณะตามมาตรฐานท่ีองคการบริหารสวน

ตําบลวัดขนุน  กําหนด 

 (๕) จัดใหมีบริเวณและที่สําหรับทําความสะอาดภาชนะ  ตลอดจนอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  

ใหเพียงพอและถูกสุขลักษณะ  เพ่ือใชในการนั้นโดยเฉพาะ 

 (๖) จัดใหมีที่สําหรับลางมือ  พรอมอุปกรณจํานวนเพียงพอ  และสูงจากพ้ืนอยางนอย   

๖๐  เซนติเมตร 

 (๗) จัดใหมีการปองกันอันตรายตอสุขภาพ  รวมทั้งปองกันไมใหเกิดเหตุรําคาญเนื่องจาก

การจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  และเก็บอาหาร 

 (๘) จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  และคําส่ังของ

เจาพนักงานทองถิ่น 

 (๙) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขและ

คําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบัญญัติ  และคําส่ังองคการบริหารสวนตําบลวัดขนุน 

หมวด  ๓ 

การขออนญุาตและใบอนญุาต 

ขอ ๙ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือ

พ้ืนท่ีใดซึ่งมีพ้ืนท่ีเกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาต

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 



หนา   ๑๑๖ 
เลม   ๑๓๑   ตอนท่ี   ๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓) อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลวัดขนุนประกาศกําหนด 

ขอ ๑๐ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) วางเก็บอาหารกอนปรุงในที่สะอาดถูกสุขลักษณะ  รวมทั้งจัดใหมีการปองกัน

สัตวนําโรคในสถานที่นั้น 

  (๒) ใชเครื่องปกปดอาหาร  รวมท้ังภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  ท่ีใชในการทํา   

ประกอบปรุง  เก็บอาหาร  เพ่ือปองกันฝุนละอองและส่ิงท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพตลอดจนรักษา 

เครื่องปกปดนั้นใหสะอาดและใชการไดดีอยูเสมอ 

  (๓) น้ําแข็งสําหรับใชบริโภค  ตองจัดเก็บไวในภาชนะที่ถูกสุขลักษณะ  สามารถ

ปองกันส่ิงปนเปอนได  และหามนําอาหารหรือส่ิงของอื่นใดแชหรือเก็บรวมไวดวยกัน 

  (๔) การทุบ  การบดน้ําแข็ง  ตองปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะ  และสะอาดอยูเสมอ

รวมทั้งปองกันมิใหมีเสียงอันเปนเหตุรําคาญแกผูอื่น 

  (๕) ในกรณีที่มีผาเช็ดหนาใหบริการ  ตองทําความสะอาดและผานความรอนฆาเชื้อโรค 

หรือกรรมวิธีอื่นใด  ใหถูกตองดวยสุขลักษณะ 

  (๖) จัดใหมีน้ําสะอาดไวใหเพียงพอ 

  (๗) ใชภาชนะหรือวัตถุท่ีสะอาดปลอดภัยสําหรับปรุง  ใส  หรือหออาหาร  หรือ

น้ําแข็ง  โดยรักษาใหสะอาดอยูเสมอ 

  (๘) ผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหาร  และผูใหบริการตองแตงกายใหสะอาด  และ

ปฏิบัติตนใหถูกตองดวยสุขลักษณะสวนบุคคล 

  (๙) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุข  และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบัญญัติ  และคําส่ังองคการบริหารสวน

ตําบลวัดขนุน 

ขอ ๑๑ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจ

ความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณตาม

หลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไม
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ถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราว

เดียวกันและในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต  ก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไม

ถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวัน  นับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผู

ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวัน  นับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวันแต

ตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลาตาม

วรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๑๒ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวัน  นับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๑๓ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งป  นับแตวันท่ีออกใบอนุญาต

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลวัดขนุน  เทานั้นการขอตออายุใบอนุญาต

จะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลว  ใหประกอบกิจการ 

ตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาตการขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให

ตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๙  และขอ  ๑๐  โดยอนุโลม 

ขอ ๑๔ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาต  สําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต 

ส้ินอายุ  สําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม 

ภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระเวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไปในกรณี

ที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  คางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวาสองครั้ง   

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและ

คาปรับจนครบจํานวน 
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ขอ ๑๕ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลวัดขนุน 

ขอ ๑๖ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการจาก

ผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๗ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๑๘ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวัน  นับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย

หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทน

ใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบ

แทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยู  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๑๙ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง

ตามบทบัญญัตแิหงพระราชบญัญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควร  แตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๐ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับ

ใบอนุญาต 

  (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

  (๒) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
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  (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัตไิมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  และขอขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับ 

การประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้น

กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยู 

ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๒๑ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน 

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาท่ีคําส่ังไปถึง  หรือ   

วันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๒ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิก

ถอนใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งป  นับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

หมวด  ๔ 

การแจงและหนังสือรับรองการแจง 

ขอ ๒๓ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร

หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดจะตองแจงตอเจา

พนักงานทองถิ่นตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓) อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลวัดขนุน  ประกาศกําหนด 

เมื่อเจาพนักงานทองถิน่ไดรบัแจงใหออกใบรบัแกผูแจงเพ่ือใชเปนหลักฐานในการประกอบกิจการ

ตามท่ีแจงไดชั่วคราวในระหวางเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นยังมิไดออกหนังสือรับรองการแจงใหเจาพนักงาน

ทองถิ่นตรวจการแจงใหถูกตองตามแบบที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่งถาการแจงเปนไป 

โดยถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการ  นับแตวันท่ี

ไดรับแจงในใบรับแจงหรือหนังสือรับรองการแจง  เจาพนักงานทองถิ่นจะกําหนดเงื่อนไขใหผูแจงหรือ 

ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ไดในกรณีที่การแจงไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 



หนา   ๑๒๐ 
เลม   ๑๓๑   ตอนท่ี   ๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหผูแจงทราบภายในเจ็ดวันทําการ  นับแตวันที่ไดรับแจง  ถาผูแจงไมดําเนินการ 

แกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันทําการ  นับแตวันที่ไดรบัแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น  ใหเจาพนักงานทองถิ่น

มีอํานาจส่ังใหการแจงของผูแจงเปนอันส้ินผลแตถาผูแจงไดดําเนินการแกไขภายในเวลาที่กําหนดแลว   

ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงทราบภายในเจ็ดวันทําการ  นับแตวันที่ไดรับ 

การแจงซึ่งมีรายละเอียดถูกตองตามแบบที่กําหนดในขอบัญญัตินี้  ตามวรรคหนึ่ง 

ขอ ๒๔ ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผยและเห็น

ไดงาย  ณ  สถานท่ีดําเนินกิจการตลอดเวลาท่ีดําเนินกิจการ 

ขอ ๒๕ ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ 

ใหผูไดรับหนังสือรับรองการแจงย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงภายในสิบหาวัน  นับแตวันที่ 

ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้การขอรับใบแทน

และการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ  และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

    (๑) ในกรณีหนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ใหผูย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรองการ

แจงนําสําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่หนังสือรับรองการแจงสูญหายมาแสดง

ตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒) ในกรณีหนังสือรับรองการแจงถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืน

ขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

ขอ ๒๖ เมื่อผูแจงประสงคจะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินกิจการใหแกบุคคลอื่นใหแจงให 

เจาพนักงานทองถิ่นทราบดวย 

ขอ ๒๗ ในกรณีที่ผูดําเนินกิจการใดดําเนินกิจการตามท่ีระบุไวในขอบัญญัตินี้โดยมิไดแจงตอ

เจาพนักงานทองถิ่น  และเคยไดรับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เพราะเหตุที่

ฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นมาแลวครั้งหนึ่ง  ยังฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิได 

แจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตอไป  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการไวจนกวา 

จะไดดําเนินการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น  ถายังฝาฝนอีกใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังหาม 

การดําเนินกิจการนั้นไวตามเวลาที่กําหนดซึ่งตองไมเกินสองปก็ได 



หนา   ๑๒๑ 
เลม   ๑๓๑   ตอนท่ี   ๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

ขอ ๒๘ การแจงของเจาพนักงานทองถิ่นและคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นใหทําเปนหนังสือ

แจงใหผูแจงหรือผูดําเนินการทราบ  ในกรณีท่ีไมพบตัวหรือไมยอมรับหนังสือใหสงหนังสือการแจงหรือ

คําส่ังโดยทางไปรษณียตอบรับหรือปดหนังสือนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน 

ของผูที่ตองรับหนังสือและใหถือวาผูนั้นไดทราบหนังสือดังกลาวแลวตั้งแตเวลาที่หนังสือไปถึงหรือ 

วันปดหนังสือ  แลวแตกรณี 

หมวด  ๕ 

การแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 

ตามมาตรา  ๔๔  แหงพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๒๙ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือให

ปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขต

อํานาจขององคการบริหารสวนตําบลวัดขนุนในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

หมวด  ๖ 

บทกําหนดโทษ 

ขอ ๓๐ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๗  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ประภัย  เพ็ชรสุวรรณ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลวดัขนุน 

 



 

                 แบบคําขอรับใบอนุญาต 

                                       สถานท่ีจําหนายอาหาร หรือ       สถานท่ีสะสมอาหาร 

 

 

 ๑. ขาพเจา............................................................................................................................................... 

              บุคคลธรรมดา อายุ ...........ป สัญชาติ..............บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี…………………..

อยูบานเลขที............. หมู......... ซอย/ถนน.........................ตําบล/แขวง……………......... อําเภอ/เขต.....................

จังหวัด........................................โทรศัพท............................... 

    นิติบุคคล ประเภท..................................................... จดทะเบียนเม่ือ.................................. 

เลขทะเบียน................................ สํานักงานตั้งอยูเลขท่ี..............หมูท่ี............ ซอย/ถนน...................................... 

ตําบล/แขวง.................................. อําเภอ/เขต.......................................... จังหวัด..............................................

โทรศัพท.............................................. 

                   โดย........................................................................... อายุ..................... ป มีอํานาจลงชื่อแทนนิติ

บุคคล อยูบานเลขท่ี.............. หมู..............ซอย/ถนน..................ตําบล/แขวง.......................................................

อําเภอ/เขต........................... จังหวัด........................................โทรศัพท..............................................          

           ๒. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลวดังนี้ 

สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืนๆ ระบุ........................) 

                     สําเนาทะเบียนบาน 

                     สําเนาทะเบียนบานท่ีตั้งสถานประกอบการ และ สัญญาเชา หรือ หนังสอืยินยอมใหใชสถานท่ี 

กรณีผูขออนุญาต มิใชเจาของสถานท่ีประกอบกิจการ 

สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยควบคุมอาคาร 

หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืน

ท่ีจําเปน 

ใบมอบอํานาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 

สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลวัดขนุนประกาศกําหนด คือ 

๑)....................................................................... 

๒)....................................................................... 

  ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอรับใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

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

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

 

คําขอเลขท่ี......./........... 

(เจาหนาท่ีกรอก) 



 

          -๒- 

แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

          (  ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเง่ือนไขดังนี้……………………………………………………….. 

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

                    (  ) เห็นสมควรไมอนุญาต 

เพราะ……………........................................................................................................................................................

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

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

 

                                  (ลงชื่อ) ................................................. เจาพนักงานสาธารณสุข/ผูไดรับมอบหมาย 

       (……………………………………….)                             

                                 ตําแหนง .........................................วันท่ี........./............../............ 

 

 

 

 

 

 

 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

( ) อนุญาตใหประกอบกิจการได 

( ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

 

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

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

                     ตําแหนง ................................. วันท่ี......../............./............. 



 

                      สวนของเจาหนา ท่ี 

                                                  ใบขอรับใบอนุญาต  

                                      สถานท่ีจําหนายอาหาร หรือ      สถานท่ีสะสมอาหาร 

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

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ 

  ไมครบ คือ 

                     ๑).............................................................. 

       ๒).............................................................. 

๓).............................................................. 

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

           (………………………………………………) 

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

 

       สวนของผูขอรับใบอนุญาต  

                     ใบขอรับใบอนุญาต  

                                      สถานท่ีจําหนายอาหาร หรือ      สถานท่ีสะสมอาหาร 

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

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ 

  ไมครบ คือ 

๑).............................................................. 

๒).............................................................. 

๓).............................................................. 

ดังนั้น  กรุณานําเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน...............วัน นับตั้งแต

วันนี้เปนตนไป 

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

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

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

 



 

     แบบคําขอรับหนังสือรับรองการแจง 

                                      สถานท่ีจําหนายอาหาร หรือ      สถานท่ีสะสมอาหาร 

 

 

๑. ขาพเจา................................................................................................................................................. 

              บุคคลธรรมดา อายุ ...........ป สัญชาติ..............บัตรประจําตัวประชาชน

เลขท่ี…………………........อยูบานเลขท่ี............. หมู......... ซอย/ถนน..............................ตําบล/แขวง……………......... 

อําเภอ/เขต.......................... จังหวัด........................................โทรศัพท......................................... 

    นิติบุคคล ประเภท..................................................... จดทะเบียนเม่ือ.................................. 

เลขทะเบียน..........................สํานักงานตั้งอยูเลขท่ี..............หมูท่ี............ ซอย/ถนน............................................... 

ตําบล/แขวง.................................. อําเภอ/เขต.......................................... จังหวัด..............................................

โทรศัพท.............................................. 

                   โดย........................................................................... อายุ..................... ป มีอํานาจลงชื่อแทนนิติ

บุคคล อยูบานเลขท่ี.............. หมู..............ซอย/ถนน.....................................ตําบล/แขวง.....................................

อําเภอ/เขต........................... จังหวัด........................................โทรศัพท..............................................                  

           ๒. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลวดังนี้            

สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืนๆ ระบุ........................) 

                     สําเนาทะเบียนบาน 

                     สําเนาทะเบียนบานท่ีตั้งสถานประกอบการ และ สัญญาเชา หรือ หนังสอืยินยอมใหใชสถานท่ี 

กรณีผูขออนุญาต มิใชเจาของสถานท่ีประกอบกิจการ 

สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยควบคุมอาคาร 

หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืน

ท่ีจําเปน 

ใบมอบอํานาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 

สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลวัดขนุนประกาศกําหนด คือ 

๑)....................................................................... 

๒)....................................................................... 

           ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

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

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

คําขอเลขท่ี......./........... 

(เจาหนาท่ีกรอก) 



 

-๒- 

 

 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

          (  ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเง่ือนไขดังนี้……………………………………………………….. 

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

                    (  ) เห็นสมควรไมอนุญาต 

เพราะ…………….............................................................................................................................................. 

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

 

                                  (ลงชื่อ) ................................................. เจาพนักงานสาธารณสุข/ผูไดรับมอบหมาย 

       (……………………………………….)                             

                                 ตําแหนง .........................................วันท่ี........./............../............ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

( ) อนุญาตใหประกอบกิจการได 

( ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

 

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

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

                     ตําแหนง ................................. วันท่ี......../............./............. 



 

                      สวนของเจาหนา ท่ี 

 ใบรับคําขอหนังสือรับรองการแจง  

                                      สถานท่ีจําหนายอาหาร หรือ      สถานท่ีสะสมอาหาร 

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

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ 

  ไมครบ คือ 

                     ๑).............................................................. 

       ๒).............................................................. 

๓).............................................................. 

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

            

            (………………………………………….) 

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

 

           สวนของผูขอรับหนังสือรับรองการแจง  

                             สถานท่ีจําหนายอาหาร  หรือ      สถานท่ีสะสมอาหาร 

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

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ 

  ไมครบ คือ 

๑).............................................................. 

๒).............................................................. 

๓).............................................................. 

ดังนั้น  กรุณานําเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน...............วัน นับตั้งแต

วันนี้เปนตนไป 

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

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

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



 

                   แบบคําขอตออายุใบอนุญาต 

                                          สถานท่ีจําหนายอาหาร   หรือ     สถานท่ีสะสมอาหาร 

 

 

๑. ขาพเจา................................................................................................................................................. 

              บุคคลธรรมดา อายุ ...........ป สัญชาติ..............บัตรประจําตัวประชาชน

เลขท่ี………………….......อยูบานเลขทีj............. หมู......... ซอย/ถนน..............................ตําบล/แขวง……………......... 

อําเภอ/เขต.......................... จังหวัด........................................โทรศัพท......................................... 

    นิติบุคคล ประเภท..................................................... จดทะเบียนเม่ือ.................................. 

เลขทะเบียน................................ สํานักงานตั้งอยูเลขท่ี..............หมูท่ี............ ซอย/ถนน...................................... 

ตําบล/แขวง.................................. อําเภอ/เขต.......................................... จังหวัด..............................................

โทรศัพท.............................................. 

                   โดย........................................................................... อายุ..................... ป มีอํานาจลงชื่อแทนนิติ

บุคคล อยูบานเลขท่ี.............. หมู..............ซอย/ถนน.....................................ตําบล/แขวง.....................................

อําเภอ/เขต........................... จังหวัด........................................โทรศัพท..............................................          

           ๒. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลวดังนี้ 

สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืนๆ ระบุ........................) 

                     สําเนาทะเบียนบาน 

                     สําเนาทะเบียนบานท่ีตั้งสถานประกอบการ และ สัญญาเชา หรือ หนังสอืยินยอมใหใชสถานท่ี 

กรณีผูขออนุญาต มิใชเจาของสถานท่ีประกอบกิจการ 

สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยควบคุมอาคาร 

หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืน

ท่ีจําเปน 

ใบมอบอํานาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 

สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลวัดขนุนประกาศกําหนด คือ 

๑)....................................................................... 

๒)....................................................................... 

           ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

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

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

 

คําขอเลขท่ี......./........... 

(เจาหนาท่ีกรอก) 



 

      -๒- 

 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

          (  ) เห็นสมควรตอใบอนุญาต และควรกําหนดเง่ือนไข

ดังนี้………………………………………………………............................................................................................................

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

                    (  ) เห็นสมควรไมตอใบอนุญาต 

เพราะ……………........................................................................................................................................................

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

 

                                  (ลงชื่อ) ................................................. เจาพนักงานสาธารณสุข/ผูไดรับมอบหมาย 

       (……………………………………….)                             

                                 ตําแหนง .........................................วันท่ี........./............../............ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

( ) อนุญาตใหตอใบอนุญาตได 

( ) ไมอนุญาตใหใหตอใบอนุญาต 

 

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

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

                     ตําแหนง ................................. วันท่ี......../............./............. 



 

                      สวนของเจาหนา ท่ี 

                    ใบรับคําขอตอใบอนุญาต      สถานท่ีจําหนายอาหาร หรือ      สถานท่ีสะสมอาหาร 

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

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ 

  ไมครบ คือ 

                     ๑).............................................................. 

       ๒).............................................................. 

๓).............................................................. 

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

           (…………………………………………) 

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

 

       สวนของผูรับคําขอ  

                 ใบรับคําขอตอใบอนุญาต       สถานท่ีจําหนายอาหาร  หรือ      สถานท่ีสะสมอาหาร 

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

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ 

  ไมครบ คือ 

๑).............................................................. 

๒).............................................................. 

๓).............................................................. 

ดังนั้น  กรุณานําเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน...............วัน นับตั้งแต

วันนี้เปนตนไป 

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

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

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

 

 



 

 

 

 

                              ใบอนุญาต 

      ประกอบกิจการสถานท่ีจําหนายอาหาร 

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

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

สัญชาติ....................เลขประจําตัวประชาชน............................................อยูบานเลขท่ี................หมูท่ี.................. 

ตําบล....................อําเภอ..........................จังหวัด........................หมายเลขโทรศัพท.............................................. 

ชื่อสถานประกอบกิจการ...........................................................ประเภท................................................................. 

ตั้งอยูเลขท่ี...............หมูท่ี............ตําบล.........................อําเภอ............................จังหวัด........................................ 

หมายเลขโทรศัพท.....................................เสียคาธรรมเนียมปละ………..........บาท (.............................................)  

ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี..........................เลขท่ี........................ลงวันท่ี..................................................................... 

           (๒) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

           (๓) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืนท่ี

เก่ียวของโดยมิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 

           (๔) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย  คือ 

๔.๑)............................................................................................................................. 

๔.๒)............................................................................................................................ 

            (๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี  เดือน   พ.ศ.          

            (๖) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันท่ี  เดือน   พ.ศ.         . 

 

       (ลงชื่อ) 

      (………………….……………………)                  

                                                             นายกองคการบริหารสวนตําบลวัดขนุน  

         เจาพนักงานทองถ่ิน  

 

 



 

    (ดานหลัง) 

 

 คําเตือน  

              (๑) ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ีประกอบ

กิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน ๕๐๐ บาท 

              (๒) หากผูไดรับใบอนุญาตประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอน

ใบอนุญาตสิ้นอายุ 

              (๓) กรณีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ ใหผูไดรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบ

แทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันวัน นับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหายถูกทําลายหรือชํารุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           แบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาต  

     สถานท่ีจําหนายอาหาร  หรือ       สถานท่ีสะสมอาหาร 

 

 

๑. ขาพเจา................................................................................................................................................ 

              บุคคลธรรมดา อายุ ...........ป สัญชาติ..............บัตรประจําตัวประชาชน

เลขท่ี…………………............อยูบานเลขท่ี............. หมู......... ซอย/ถนน..............................ตําบล/แขวง…………….....

อําเภอ/เขต.......................... จังหวัด........................................โทรศัพท......................................... 

    นิติบุคคล ประเภท..................................................... จดทะเบียนเม่ือ.................................. 

เลขทะเบียน................................ สํานักงานตั้งอยูเลขท่ี..............หมูท่ี............ ซอย/ถนน...................................... 

ตําบล/แขวง.................................. อําเภอ/เขต.......................................... จังหวัด..............................................

โทรศัพท.............................................. 

                   โดย........................................................................... อายุ..................... ป มีอํานาจลงชื่อแทนนิติ

บุคคล อยูบานเลขท่ี.............. หมู..............ซอย/ถนน.....................................ตําบล/แขวง.....................................

อําเภอ/เขต........................... จังหวัด........................................โทรศัพท......................................    

เนื่องจากใบอนุญาตของขาพเจาดังกลาวขางตน � สูญหาญ � ถูกทําลาย � ชํารุดในสาระสําคัญ 

           ๒. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลวดังนี้ 

สําเนาบัตรประจําตัว(ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืนๆ ระบุ........................) 

                     สําเนาทะเบียนบาน 

                     สําเนาทะเบียนบานท่ีตั้งสถานประกอบการ และ สัญญาเชา หรือ หนังสอืยินยอมใหใชสถานท่ี 

กรณีผูขออนุญาต มิใชเจาของสถานท่ีประกอบกิจการ 

สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยควบคุมอาคาร 

หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืน

ท่ีจําเปน 

ใบมอบอํานาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 

สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลวัดขนุนประกาศกําหนด คือ 

๑)....................................................................... 

๒)....................................................................... 

          ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

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

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

คําขอเลขท่ี......./........... 

(เจาหนาท่ีกรอก) 



-๒- 

 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

          (  ) เห็นสมควรออกใบแทนใบอนุญาต และควรกําหนดเง่ือนไข

ดังนี้………………………………………………………............................................................................................................

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

                    (  ) ไมสมควรออกใบแทนใบอนุญาต 

เพราะ……………........................................................................................................................................................

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

                                (ลงชื่อ) ................................................. เจาพนักงานสาธารณสุข/ผูไดรับมอบหมาย 

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

                               ตําแหนง .........................................วันท่ี........./............../............ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

( ) เห็นสมควรออกออกใบแทนใบอนุญาต 

( ) ไมสมควรออกใบแทนใบอนุญาต 

 

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

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

ตําแหนง ................................. วันท่ี......../............./............. 



 

สวนของเจาหนาที่  

           ใบรับคําขอรับใบแทนใบอนุญาต      สถานท่ีจําหนายอาหาร หรือ      สถานท่ีสะสมอาหาร 

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

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ 

  ไมครบ คือ 

๑).............................................................. 

๒).............................................................. 

๓).............................................................. 

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

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

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

 

 

 สวนของผูขอรับใบแทนใบอนุญาต  

                 ใบรับคําขอรับใบแทนใบอนุญาต       สถานท่ีจําหนายอาหาร หรือ      สถานท่ีสะสมอาหาร 

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

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ 

  ไมครบ คือ 

๑).............................................................. 

๒).............................................................. 

๓).............................................................. 

ดังนั้น กรุณานําเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน...............วัน นับตั้งแต

วันนี้เปนตนไป 

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

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

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

 

 



 

   แบบคําขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจง 

                                 จดัตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร  หรือ      สถานท่ีสะสมอาหาร 

 

 

๑. ขาพเจา................................................................................................................................................ 

              บุคคลธรรมดา อายุ ...........ป สัญชาติ..............บัตรประจําตัวประชาชน

เลขท่ี…………………............อยูบานเลขท่ี............. หมู......... ซอย/ถนน..............................ตําบล/แขวง…………….....

อําเภอ/เขต.......................... จังหวัด........................................โทรศัพท......................................... 

    นิติบุคคล ประเภท..................................................... จดทะเบียนเม่ือ................................... 

เลขทะเบียน................................ สํานักงานตั้งอยูเลขท่ี..............หมูท่ี............ ซอย/ถนน...................................... 

ตําบล/แขวง.................................. อําเภอ/เขต.......................................... จังหวัด..............................................

โทรศัพท.............................................. 

                   โดย........................................................................... อายุ..................... ป มีอํานาจลงชื่อแทนนิติ

บุคคล อยูบานเลขท่ี.............. หมู..............ซอย/ถนน.....................................ตําบล/แขวง......................................

อําเภอ/เขต........................... จังหวัด........................................โทรศัพท..............................................    

เนื่องจากหนังสือรับรองการแจงของขาพเจาดังกลาวขางตน � สูญหาญ � ถูกทําลาย � ชํารุดในสาระสําคัญ 

            ๒. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลวดังนี้ 

สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืนๆ ระบุ........................) 

                     สําเนาทะเบียนบาน 

                     สําเนาทะเบียนบานท่ีตั้งสถานประกอบการ และ สัญญาเชา หรือ หนังสอืยินยอมใหใชสถานท่ี 

กรณีผูขออนุญาต มิใชเจาของสถานท่ีประกอบกิจการ 

สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยควบคุมอาคาร 

หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืน

ท่ีจําเปน 

ใบมอบอํานาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 

สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลวัดขนุนประกาศกําหนด คือ 

๑)....................................................................... 

๒)....................................................................... 

           ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

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

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

คําขอเลขท่ี......./........... 

(เจาหนาท่ีกรอก) 



 

-๒- 

 

 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

          (  ) เห็นสมควรออกใบแทนหนังสือรับรองการแจง และควรกําหนดเง่ือนไข

ดังนี้………………………………………………………............................................................................................................

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

                    (  ) ไมสมควรออกใบแทนหนังสือรับรองการแจง 

เพราะ……………........................................................................................................................................................

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

                          (ลงชื่อ) ................................................. เจาพนักงานสาธารณสุข/ผูไดรับมอบหมาย 

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

                               ตําแหนง .........................................วันท่ี........./............../............ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

( ) เห็นสมควรออกออกใบแทนหนังสือรับรองการแจง 

( ) ไมสมควรออกใบแทนหนังสือรับรองการแจง 

 

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

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

ตําแหนง ................................. วันท่ี......../............./............. 



 

 

สวนของเจาหนาที่  

           ใบรับคําขอใบแทนหนังสือรับรองการแจง      สถานท่ีจําหนายอาหาร หรือ      สถานท่ีสะสมอาหาร 

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

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ 

  ไมครบ คือ 

๑).............................................................. 

๒).............................................................. 

๓).............................................................. 

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

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

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

 

 

 สวนของผูขอรับใบแทน  

           ใบรับคําขอใบแทนหนังสือรับรองการแจง       สถานท่ีจําหนายอาหาร หรือ       สถานท่ีสะสมอาหาร 

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

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ 

  ไมครบ คือ 

๑).............................................................. 

๒).............................................................. 

๓).............................................................. 

ดังนั้น กรุณานําเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน...............วัน นับตั้งแต

วันนี้เปนตนไป 

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

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

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

 



 

               แบบคําขอแจงจัดตั้ ง 

                  สถานที่จําหนายอาหาร  หรือ      สถานท่ีสะสมอาหาร  

 

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

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

๑. ขาพเจา...................................................................... อายุ...............ป สัญชาติ........................... โดย

............................................................................................................ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลปรากฏตาม

................................................................................................................. .................................ท่ีอยูเลขท่ี

...........................หมูท่ี...............ตรอก/ซอย.......................................ถนน......................................แขวง/ตําบล

......................................เขต/อําเภอ........................................จังหวัด........................................หมายเลขโทรศัพท

...............................................................ผูขอแจง 

๒. ชื่อสถานประกอบกิจการ.............................................................ประเภท......................................มีพ้ืนท่ี

.............ตารางเมตร ตั้งอยูเลขท่ี................หมูท่ี............ตําบล...............................อําเภอ...........................จังหวัด

..................................หมายเลขโทรศัพท..................................... 

๓. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลวดังนี้ 

สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืนๆ ระบุ...................) 

ของผูแทนนิติบุคคลและผูรับมอบอํานาจ (ถามี)  

สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของไดแก.................................................................. 

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

หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและใบมอบอํานาจ (ในกรณีท่ีมี 

การมอบอํานาจ)  

สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีราชการสวนทองถ่ินประกาศกําหนดไดแก...................... 

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

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

    ขอรับรองวาขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

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

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

 

 



 

 

สวนของเจาหนาท่ี 

                    ใบรับคําขอแจงจัดตั้ง        สถานท่ีจําหนายอาหาร       สถานท่ีสะสมอาหาร 

ชื่อสถานประกอบกิจการ................................................................ประเภท.....................................................    

มีพ้ืนท่ี.................ตารางเมตร ตั้งอยูเลขท่ี..............หมูท่ี........ตําบล..........................อําเภอ...........................

จังหวัด..................................หมายเลขโทรศัพท.....................................เลขท่ี............................ไดรับเรื่องเม่ือ

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

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ 

  ไมครบ ไดแก ................................................................................ 

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

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

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

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

 

 

สวนของผูแจง  

                              ใบรับคําขอแจงจัดตั้ง        สถานท่ีจําหนายอาหาร หรือ      สถานท่ีสะสมอาหาร 

           ชื่อสถานประกอบกิจการ................................................................ประเภท...................................................มีพ้ืนท่ี

.............ตารางเมตร ตั้งอยูเลขท่ี..............หมูท่ี........ตําบล...............................อําเภอ...........................จังหวัด

..................................หมายเลขโทรศัพท.....................................เลขท่ี..........................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี.............

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

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ 

  ไมครบ ไดแก ................................................................................ 

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

 

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

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

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

          เจาพนักงานทองถ่ิน 



 

 

 

 

 

                   หนังสือรับรองการแจง 

         ประกอบกิจการสถานท่ีจําหนายอาหาร  

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

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

สัญชาติ... ... . . ... ... . .. .. ....อยูบานเลขท่ี... ... . . ... ..... ..หมูท่ี. .. ............ ...ตําบล . .... ... . . ... ... . .. .. . ... .. .อําเภอ

.....................................จังหวัด..............................หมายเลขโทรศัพท.....................................ชื่อสถานประกอบ

กิจการ.......................................ประเภท....................มีพ้ืนท่ี.............ตารางเมตรตั้งอยูเลขท่ี..............หมูท่ี

...................ตําบล.........................................อําเภอ.....................................จังหวัด..................................

หมายเลขโทรศัพท.. .... ... ....... ... ... ..... ... ... ... . .........................เสียคาธรรมเนียมปละ .. .... ....... ... ...บาท 

(......................................................................)ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี..............................................เลขท่ี

..............................ลงวันท่ี........................................................................................ 

              (๒) ผูรับหนังสือรับรองการแจงตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

              (๓) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ 

๓.๑) ......................................................................................... 

๓.๒) ......................................................................................... 

               (๔) หนังสือรับรองการแจงฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี...........เดือน.............................พ.ศ. ....................  

 

             (ลงชื่อ) 

        (………………………………………….)                  

                                                      นายกองคการบริหารสวนตําบลวัดขนุน  

   เจาพนักงานทองถ่ิน  

        

 

 

 

 



 

       (ดานหลัง) 

 

 

คําเตือน 

(๑) ผูรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ 

สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน ๕๐๐ บาท 

(๒) ผูรับหนังสือรับรองการแจงตองเสียคาธรรมเนียมตอราชการสวนทองถ่ินทุกปตามกําหนดเวลา หาก

ฝาฝนจะตองเสียคาปรับเพ่ิมอีกรอยละยี่สิบของคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 คําขอแกไขรายการใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง 

   จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร  หรือ      สถานท่ีสะสมอาหาร 

 

 

๑. ขาพเจา............................................................................................................................................... 

              บุคคลธรรมดา อายุ ...........ป สัญชาติ..............บัตรประจําตัวประชาชน

เลขท่ี…………………............อยูบานเลขทีj............. หมู......... ซอย/ถนน..............................ตําบล/แขวง…………….... 

อําเภอ/เขต.......................... จังหวัด........................................โทรศัพท......................................... 

    นิติบุคคล ประเภท..................................................... จดทะเบียนเม่ือ.................................. 

เลขทะเบียน................................ สํานักงานตั้งอยูเลขท่ี..............หมูท่ี............ ซอย/ถนน...................................... 

ตําบล/แขวง.................................. อําเภอ/เขต.......................................... จังหวัด..............................................

โทรศัพท.............................................. 

                   โดย........................................................................... อายุ..................... ป มีอํานาจลงชื่อแทนนิติ

บุคคล อยูบานเลขท่ี.............. หมู..............ซอย/ถนน.....................................ตําบล/แขวง.....................................

อําเภอ/เขต........................... จังหวัด........................................โทรศัพท..............................................   

ขอยื่นคําขอแกไขรายการใน � ใบอนุญาต � หนังสือรับรองการแจง 

                  เลมท่ี.............เลขท่ี..............ป...............(ระบุชนิดหรือประเภทของอาหาร)....................................

โดยใชชื่อสถานประกอบการวา...........................................................................สถานท่ีตั้งเลขท่ี............................

หมูท่ี...............................ตรอก/ซอย...............................ถนน.............................................................................

แขวง/ตําบล.............................เขต/อําเภอ.............................จังหวัด………………………… โทรศัพท

.............................โทรสาร…............................ตอเจาพนักงานทองถ่ิน  มีรายละเอียดดังนี้

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

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

๒. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลวดังนี้ 

สําเนาบัตรประจําตัว(ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืนๆ ระบุ........................) 

                     สําเนาทะเบียนบาน 

                     สําเนาทะเบียนบานท่ีตั้งสถานประกอบการ และ สัญญาเชา หรือ หนังสอืยินยอมใหใชสถานท่ี 

กรณีผูขออนุญาต มิใชเจาของสถานท่ีประกอบกิจการ 

สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยควบคุมอาคาร 

หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืน

ท่ีจําเปน 

 

 

 

 

คําขอเลขท่ี......./........... 

(เจาหนาท่ีกรอก) 



 

 

-๒- 

 

 

ใบมอบอํานาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 

สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลวัดขนุนประกาศกําหนด คือ 

๑)....................................................................... 

๒)....................................................................... 

          ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

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

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

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

 

           เห็นสมควรอนุญาตใหแกไขรายการตามคําขอ 

ดังนี้…………………………………………………………………................................................................................................

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

                     เห็นสมควรไมอนุญาตใหแกไขรายการตามคําขอ 

เพราะ……………........................................................................................................................................................

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

                                  (ลงชื่อ) ................................................. เจาพนักงานสาธารณสุข/ผูไดรับมอบหมาย 

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

                                      ตําแหนง .........................................วันท่ี........./............../............ 

 

 

  

 

 

 

 

 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

( ) เห็นสมควรอนุญาตตามคําขอ 

( ) เห็นสมควรไมอนุญาตตามคําขอ 

 

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

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

ตําแหนง ................................. วันท่ี......../............./............. 

 



                    

สวนของเจาหนาที่  

  ใบรับคําขอแก ไขรายการใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง                                                 

จัดตั้ งสถานท่ีจําหนายอาหาร  หรือ      สถานท่ีสะสมอาหาร  

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

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ 

  ไมครบ คือ 

๑).............................................................. 

๒).............................................................. 

๓).............................................................. 

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

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

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

 

 

                      สวนของผูรับคําขอ  

   ใบรับคําขอแก ไขรายการใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง  

  จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร  หรือ     จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร                   

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

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ 

  ไมครบ คือ 

๑).............................................................. 

๒).............................................................. 

๓).............................................................. 

ดังนั้น กรุณานําเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน...............วันนับตั้งแต

วันนี้เปนตนไป 

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

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

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

 



 

                   คําขอบอกเลิกการดําเนินกิจการ 

           สถานท่ีจําหนายอาหาร หรือ      สถานท่ีสะสมอาหาร 

 

 

๑. ขาพเจา................................................................................................................................................ 

              บุคคลธรรมดา อายุ ...........ป สัญชาติ..............บัตรประจําตัวประชาชน

เลขท่ี…………………............อยูบานเลขท่ี............. หมู......... ซอย/ถนน..............................ตําบล/แขวง…………….....

อําเภอ/เขต.......................... จังหวัด........................................โทรศัพท......................................... 

    นิติบุคคล ประเภท..................................................... จดทะเบียนเม่ือ................................... 

เลขทะเบียน................................ สํานักงานตั้งอยูเลขท่ี..............หมูท่ี............ ซอย/ถนน....................................... 

ตําบล/แขวง.................................. อําเภอ/เขต.......................................... จังหวัด..............................................

โทรศัพท.............................................. 

                   โดย........................................................................... อายุ..................... ป มีอํานาจลงชื่อแทนนิติ

บุคคล อยูบานเลขท่ี.............. หมู..............ซอย/ถนน.....................................ตําบล/แขวง......................................

อําเภอ/เขต........................... จังหวัด........................................โทรศัพท..............................................   

ขอยื่นคําขอบอกเลิกการดําเนินกิจการตาม � ใบอนุญาต � หนังสือรับรองการแจง 

                  เลมท่ี.............เลขท่ี.................ป...................(ระบุชนิดหรือประเภทของอาหาร)…………………………

โดยใชชื่อสถานประกอบการวา...........................................................................สถานท่ีตั้งเลขท่ี............................

หมูท่ี.......................ตรอก/ซอย...............................ถนน...............................แขวง/ตําบล......................................

เขต/อําเภอ..........................จังหวัด………………………… โทรศัพท..........................................................................

โทรสาร…........................................ขอแจงเลิกการดําเนินกิจการตอเจาพนักงานทองถ่ิน  ตั้งแตวันท่ี.............

เดือน…………………………พ.ศ………………………. 

          ๒. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลวดังนี้ 

สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืนๆ ระบุ........................) 

                     สําเนาทะเบียนบาน 

                     สําเนาทะเบียนบานท่ีตั้งสถานประกอบการ และ สัญญาเชา หรือ หนังสอืยินยอมใหใชสถานท่ี 

กรณีผูขออนุญาต มิใชเจาของสถานท่ีประกอบกิจการ 

สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยควบคุมอาคาร 

หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืน

ท่ีจําเปน 

ใบมอบอํานาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 

สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

 

 

 

คําขอเลขท่ี…...../........... 

(เจาหนาท่ีกรอก) 



 

 

-๒- 

 

 

 

เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลวัดขนุนประกาศกําหนด คือ 

๑)....................................................................... 

๒)....................................................................... 

         ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

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

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

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

 

           เห็นสมควรอนุญาตใหเลิกการดําเนินกิจการตามคําขอ 

ดังนี้……………………………………………………...............................................................................................................

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

                     เห็นสมควรไมอนุญาตใหเลิกดําเนินกิจการตามคําขอ 

เพราะ……………........................................................................................................................................................

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

 

                                  (ลงชื่อ) ................................................. เจาพนักงานสาธารณสุข/ผูไดรับมอบหมาย 

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

                                      ตําแหนง .........................................วันท่ี........./............../............ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

( ) เห็นสมควรอนุญาตตามคําขอ 

( ) เห็นสมควรไมอนุญาตตามคําขอ 

 

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

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

ตําแหนง ................................. วันท่ี......../............./............. 

 



 

สวนของเจาหนาที่  

    ใบรับคําขอบอกเลิกการดําเนินกิจการ      สถานท่ีจําหนายอาหาร  หรือ       สถานที่สะสม

อาหาร  

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

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ 

  ไมครบ คือ 

๑).............................................................. 

๒).............................................................. 

๓).............................................................. 

 

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

              (……………………………………………………)                

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

 

 

                                    สวนของผูรับคําขอ  

          ใบรับคําขอบอกเลิกการดําเนินกิจการ      สถานท่ีจําหนายอาหาร หรือ       สถานท่ีสะสมอาหาร 

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

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ 

  ไมครบ คือ 

๑).............................................................. 

๒).............................................................. 

๓).............................................................. 

ดังนั้น กรุณานําเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน...............วัน นับตั้งแต

วันนี้เปนตนไป 

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

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

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

 



 

 

               คําขอโอนการดําเนินกิจการ 

       สถานท่ีจําหนายอาหาร หรือ      สถานท่ีสะสมอาหาร 

 

 

๑. ขาพเจา................................................................................................................................................ 

              บุคคลธรรมดา อายุ ...........ป สัญชาติ..............บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี…………………...

อยูบานเลขท่ี............. หมู......... ซอย/ถนน..............................ตําบล/แขวง……………......... อําเภอ/เขต

.......................... จังหวัด........................................โทรศัพท......................................... 

    นิติบุคคล ประเภท..................................................... จดทะเบียนเม่ือ................................. 

เลขทะเบียน................................ สํานักงานตั้งอยูเลขท่ี..............หมูท่ี............ ซอย/ถนน...................................... 

ตําบล/แขวง.................................. อําเภอ/เขต.......................................... จังหวัด..............................................

โทรศัพท.............................................. 

                   โดย................................................................. อายุ..................... ป มีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล 

อยูบานเลขท่ี.............. หมู..............ซอย/ถนน.....................................ตําบล/แขวง......................................

อําเภอ/เขต........................... จังหวัด........................................โทรศัพท..............................................   

ขอยื่นคําขอโอนการดําเนินกิจการตาม � ใบอนุญาต � หนังสือรับรองการแจง 

           เลมท่ี...............เลขท่ี..................ป...................(ระบุชนิดหรือประเภทของอาหาร)...................................

โดยใชชื่อสถานประกอบการวา...............................................................................สถานท่ีตั้งเลขท่ี

............................หมูท่ี.......................ตรอก/ซอย...............................ถนน.....................................แขวง/ตําบล

......................................เขต/อําเภอ..........................จังหวดั……………………………….. โทรศัพท..............................

โทรสาร…................................  ขอโอนการดําเนินกิจการใหแก 

(นาย/นาง/นางสาว)……………………………………………………………………………………………………………………………… 

              บุคคลธรรมดา อายุ ...........ป สัญชาติ..............บัตรประจําตัวประชาชน

เลขท่ี…………………............อยูบานเลขท่ี............. หมู......... ซอย/ถนน..............................ตําบล/แขวง……………..... 

อําเภอ/เขต.......................... จังหวัด........................................โทรศัพท......................................... 

    นิติบุคคล ประเภท..................................................... จดทะเบียนเม่ือ................................... 

เลขทะเบียน................................ สํานักงานตั้งอยูเลขท่ี..............หมูท่ี............ ซอย/ถนน....................................... 

ตําบล/แขวง.................................. อําเภอ/เขต.......................................... จังหวัด..............................................

โทรศัพท..............................................ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลดังนี้ 

  ๑……………………………………………………อยูบานเลขท่ี............. หมู......... ซอย/ถนน.....................

ตําบล/แขวง……………......... อําเภอ/เขต.......................... จังหวัด.............................โทรศัพท............................. 

  ๒……………………………………………………อยูบานเลขท่ี............. หมู......... ซอย/ถนน.....................

ตําบล/แขวง……………......... อําเภอ/เขต.......................... จังหวัด.............................โทรศัพท............................. 

 

 

คําขอเลขท่ี…...../........... 

(เจาหนาท่ีกรอก) 



 

 

-๒- 

 

 

 

          ๒. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลวดังนี้ 

สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืนๆ ระบุ........................) 

                     สําเนาทะเบียนบาน 

                     สําเนาทะเบียนบานท่ีตั้งสถานประกอบการ และ สัญญาเชา หรือ หนังสอืยินยอมใหใชสถานท่ี 

กรณีผูขออนุญาต มิใชเจาของสถานท่ีประกอบกิจการ 

สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยควบคุมอาคาร 

หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืน

ท่ีจําเปน 

ใบมอบอํานาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 

สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลวัดขนุนประกาศกําหนด คือ 

๑)....................................................................... 

๒)....................................................................... 

         ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

-๓- 

 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

 

           เห็นสมควรอนุญาตใหโอนการดําเนินกิจการตามคําขอ 

ดังนี้…………………………………………………..................................................................................................................

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

                     เห็นสมควรไมอนุญาตใหโอนการดําเนินกิจการตามคําขอ 

เพราะ……………........................................................................................................................................................

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

 

                                 (ลงชื่อ) ................................................. เจาพนักงานสาธารณสุข/ผูไดรับมอบหมาย 

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

                                      ตําแหนง .........................................วันท่ี........./............../............ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

( ) เห็นสมควรอนุญาตตามคําขอ 

( ) เห็นสมควรไมอนุญาตตามคําขอ 

 

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

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

ตําแหนง ................................. วันท่ี......../............./............. 

 



 

สวนของเจาหนาที่  

    ใบรับคําขอโอนการดําเนินกิจการ      สถานที่จําหนายอาหาร  หรือ      สถานท่ีสะสมอาหาร  

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

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ 

  ไมครบ คือ 

๑).............................................................. 

๒).............................................................. 

๓).............................................................. 

 

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

                  

                (……………………………………………….) 

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

 

 

                                    สวนของผูรับคําขอ  

           ใบรับคําขอโอนการดําเนินกิจการ        สถานท่ีจําหนายอาหาร  หรือ       สถานท่ีสะสมอาหาร 

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

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ 

  ไมครบ คือ 

๑).............................................................. 

๒).............................................................. 

๓).............................................................. 

ดังนั้น กรุณานําเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน...............วันนับตั้งแต

วันนี้เปนตนไป 

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

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

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

 



 

 

 

 

         หนังสือรับรองการแจง 

         ประกอบกิจการสถานท่ีสะสมอาหาร  

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

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

สัญชาติ...................อยูบานเลขท่ี..............หมูท่ี................ตําบล........................อําเภอ..........................................

จังหวัด..............................................................หมายเลขโทรศัพท..........................................................................

ชื่อสถานประกอบกิจการ.............................................ประเภท.......................มีพ้ืนท่ี.............ตารางเมตรตั้งอยู

เลขท่ี..............หมูท่ี.............ตําบล...........................อําเภอ..............................จังหวัด..................................

หมายเลขโทรศัพท.. .. .. . .. .. . . .. . . . .. ... .. .. ... . . ............ .. ......เสียคาธรรมเนียมปละ .. . .. .. ........... .. .. .. . . .บาท

(................................................................) ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี.................................................................

เลขท่ี..............................ลงวันท่ี............................................            

            (๒) ผูรับหนังสือรับรองการแจงตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

            (๓) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ 

๓.๑) ......................................................................................... 

๓.๒) ......................................................................................... 

             (๔) หนังสือรับรองการแจงฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี...........เดือน.............................พ.ศ. ....................  

 

             (ลงชื่อ) 

                         (……………………………………………)                  

                                                      นายกองคการบริหารสวนตําบลวัดขนุน  

   เจาพนักงานทองถ่ิน  

        

 

 

 

 



 

 

                     (ดานหลัง) 

       

 

คําเตือน 

(๑) ผูรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ 

สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน ๕๐๐ บาท 

(๒) ผูรับหนังสือรับรองการแจงตองเสียคาธรรมเนียมตอราชการสวนทองถ่ินทุกปตามกําหนดเวลา หาก

ฝาฝนจะตองเสียคาปรับเพ่ิมอีกรอยละยี่สิบของคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                            ใบอนุญาต 

                                           ประกอบกิจการสถานท่ีสะสมอาหาร 

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

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

สัญชาติ....................เลขประจําตัวประชาชน............................................อยูบานเลขท่ี................หมูท่ี.................. 

ตําบล....................อําเภอ..........................จังหวัด........................หมายเลขโทรศัพท.............................................. 

ชื่อสถานประกอบกิจการ......................................................................ประเภท.................................................... 

ตั้งอยูเลขท่ี...............หมูท่ี............ตําบล.........................อําเภอ............................จังหวัด........................................ 

หมายเลขโทรศัพท........................................เสียคาธรรมเนียมปละ.................บาท (............................................)   

ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี..................เลขท่ี..................ลงวันท่ี................................................................................. 

           (๒) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

           (๓) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืนท่ี

เก่ียวของโดยมิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 

           (๔) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย  คือ 

๔.๑)............................................................................................................................... 

๔.๒)............................................................................................................................... 

          (๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี…………………เดือน                              พ.ศ……………………                

          (๖) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันท่ี………………………เดือน.                              พ.ศ………………….. 

 

      (ลงชื่อ) 

                (…………………………………………)                  

                                                     นายกองคการบริหารสวนตําบลวัดขนุน  

 เจาพนักงานทองถ่ิน  

 



 

    (ดานหลัง) 

 

 คําเตือน  

(๑) ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ีประกอบ

กิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน ๕๐๐ บาท 

             (๒) หากผูไดรับใบอนุญาตประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอน

ใบอนุญาตสิ้นอายุ 

             (๓) กรณีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ ใหผูไดรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบ

แทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันวัน นับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหายถูกทําลายหรือชํารุด 
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