
 หน้า   ๙๒ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๑๐๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มิถุนายน   ๒๕๕๗ 
 

 

 

ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนาง 
เร่ือง  สถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร   

พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนาง  ว่าด้วยสถานที่
จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  
พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๕๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  
มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมาย 
ที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับ
มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนาง 
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนางและนายอําเภอแก้งสนามนาง 
จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนาง  เร่ือง  
สถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๗”   

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนางตั้งแต่วัน 
ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน
ข้อบัญญัตินี้  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 
“อาหาร”  หมายความว่า  อาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร 
“สถานที่จําหน่ายอาหาร”  หมายความว่า  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะ  

ที่จัดไว้เพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้ทันที  ทั้งนี้ 
ไม่ว่าจะเป็นการจําหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้สําหรับการบริโภค  ณ  ที่นั้น  หรือนําไปบริโภคที่อื่นก็ตาม 

“สถานที่สะสมอาหาร”  หมายความว่า  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะ  
ที่จัดไว้สําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือของแห้งหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด  ซึ่งผู้ซื้อ 
ต้องนําไปทํา  ประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนาง 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา่  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
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ข้อ ๕ ผู้ใดจะจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด 
ซึ่งมีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาด  ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น   
ถ้าสถานท่ีดังกล่าวมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร  ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อขอหนังสือ
รับรองการแจ้งก่อนการจัดตั้ง 

ข้อ ๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือได้รับหนังสือรับการแจ้ง  ให้จัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือ
สถานที่สะสมอาหาร  ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้   

  ก. สถานที่สะสมอาหาร 
   (๑) ต้องตั้งห่างจากแหล่งที่น่ารังเกียจ  และหรือแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษที่อาจเป็น

อันตรายต่อสุขภาพ  
   (๒) อาคารประกอบกิจการ  พื้น  ผนัง  เพดาน  ต้องใช้วัสดุที่ถาวร  แข็งแรง   

ทําความสะอาดง่าย  และได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
   (๓) จัดให้มีรางระบายน้ําทําด้วยวัสดุถาวร  เพื่อให้น้ําไหลไปสู่รางระบายน้ําสาธารณะ

หรือบ่อรับน้ําโสโครกได้สะดวกตามที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขกําหนด  หรือตามคําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
   (๔) จัดให้มีแสงสว่างและทางระบายอากาศให้เพียงพอ  ตามที่เจ้าพนักงาน

สาธารณสุขเห็นชอบ 
   (๕) จัดให้มีส้วมที่ถูกสุขลักษณะจํานวนเพียงพอ  และตั้งอยู่ในที่ซึ่งเจ้าพนักงาน

สาธารณสุขเห็นชอบ 
   (๖) จัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่เพียงพอและถูกสุขลักษณะ 
   (๗) ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงาน

สาธารณสุข  หรือตามคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  ข. สถานที่จําหน่ายอาหารซึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
   (๑) จัดสถานที่ตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ก. 
   (๒) จัดให้มีโต๊ะ  เก้าอี้  หรือที่นั่งอย่างอื่นที่สะอาด  แข็งแรงและเป็นระเบียบ

เรียบร้อย  รวมทั้งบริเวณครัวปรุงอาหารต้องสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยถูกสุขลักษณะ 
   (๓) จัดให้มีอ่างล้างมือที่ถูกสุขลักษณะจํานวนเพียงพอ 
   (๔) จัดให้มีที่สําหรับทําความสะอาดภาชนะและอุปกรณ์เคร่ืองใช้ต่าง ๆ  ให้เพียงพอ

และถูกสุขลักษณะ 
   (๕) จัดให้มีภาชนะและอุปกรณ์เคร่ืองใช้ต่าง ๆ  ที่ใช้ในการประกอบ  ปรุง   

เก็บรักษา  และการบริโภคอาหาร  ไว้ให้เพียงพอ  สะอาด  ปลอดภัย  และถูกต้องตามสุขลักษณะ 
   (๖) ในกรณีที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นสมควรจัดให้มีการดักมูลฝอย  ที่พักน้ําโสโครก  

ที่ดักไขมันหรือกระทําการอื่นใดอันเป็นการกําจัดน้ําโสโครก  ก็ให้ปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข  หรือตามคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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  ค. สถานที่จําหน่ายอาหารซึ่งมีพื้นที่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
   (๑) จัดสถานที่ตาม  ก.  และข้อ  ข.  (๑) - (๔) 
   (๒) แบบแปลนสถานที่จําหน่ายอาหารต้องมีที่ตั้ งของห้องน้ํ า  ห้องส้วม   

ห้องรับประทานอาหาร  ห้องครัว  และระบบบําบัดน้ําเสียที่ถูกต้อง 
   (๓) ผู้ประกอบการต้องผ่านการตรวจสุขภาพว่าไม่เป็นโรคติดต่อที่น่ารังเกียจ 

และผ่านการทดสอบความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร 
   (๔) จัดให้มีระบบระบายน้ําเสียที่ถูกหลักสุขาภิบาล  มีการดักมูลฝอยและบ่อดักไขมัน 
   (๕) จัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงในท่ีเกิดก๊าซได้  ติดตั้งในท่ีหยิบง่ายเม่ือเกิดเพลิงไหม้

และต้องมีการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงทุกสามเดือน 
   (๖) จัดใหมี้แสงสว่างภายในไม่น้อยกว่า  ๒๐๐  ลักซ์  ณ  จุดที่มีการปรุงประกอบ

และจําหน่ายอาหาร 
   (๗) จัดให้ มีการระบายอากาศภายในสถานที่อย่างเพียงพอ  สําหรับห้อง

รับประทานอาหารที่มีเคร่ืองปรับอากาศต้องมีเคร่ืองดูดอากาศ  รวมทั้งติดเคร่ืองหมาย  “ห้ามสูบบุหร่ี”  ด้วย  
และบริเวณที่ปรุงอาหารต้องมีเคร่ืองดูดควันและปล่องระบายควันที่สูงเพียงพอไม่ก่อให้เกิดเหตุรําคาญได้ 

ข้อ ๗ ผู้ใดประสงค์จะขอจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร
หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตรข้ึนไปและมิใช่เป็นการขายของในตลาด  จะต้องย่ืนคําขอรับ
ใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(๓) อื่น ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนางประกาศกําหนด 
ข้อ ๘ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การจําหน่าย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บสะสมอาหารและการล้างภาชนะอุปกรณ์  ต้องสูง

จากพื้นไม่น้อยกว่า  ๖๐  เซนติเมตร 
(๒) ผู้ประกอบกิจการ  ผู้ปรุงอาหาร  และผู้เสิร์ฟอาหาร  ต้องแต่งกายให้สะอาด  เรียบร้อย 
(๓) จัดให้มีน้ําสะอาดไว้ให้เพียงพอ 
(๔) อาหาร  เคร่ืองดื่ม  เคร่ืองปรุงรส  ต้องใส่ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท  และมีเลขทะเบียน 

ตําหรับอาหาร  สําหรับอาหารสดประเภทเนื้อต้องเก็บในภาชนะปกปิด  ณ  อุณหภูมิที่ต่ํากว่า  ๗.๒  
องศาเซลเซียส  ส่วนอาหารที่ปรุงสําเร็จแล้วต้องเก็บในภาชนะที่สะอาดมีการปิดมิดชิด 

(๕) น้ําดื่ม  เคร่ืองดื่ม  น้ําผลไม้  ต้องสะอาดและใส่ภาชนะที่สะอาด  มีฝาปิด  มีก๊อกหรือทางน้ําริน
น้ํา  หรือมีอุปกรณ์ที่มีด้ามสําหรับตักโดยเฉพาะ 

(๖) น้ําแข็งที่ใช้บริโภคต้องสะอาด  ใส่ภาชนะที่สะอาด  มีฝาปิด  มีอุปกรณ์  มีด้ามสําหรับคีบ 
หรือตักโดยเฉพาะและต้องไม่มีสิ่งของอื่นแช่รวมไว้ 
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(๗) การทุบ  การบดน้ําแข็งต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะและสะอาด  รวมทั้งป้องกันไม่ให้มีเสียง
จนเป็นเหตุรําคาญแก่ผู้อื่น 

(๘) ภาชนะที่บรรจุอาหารหรือใส่เคร่ืองปรุงรสต่าง ๆ  ต้องใช้วัสดุที่มีการออกแบบถูกหลัก
สุขาภิบาลอาหารและปลอดภัย  ภาชนะที่ใช้แล้วต้องล้างและเก็บให้ถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร  ส่วนภาชนะ
ประเภทท่ีใช้แล้วทิ้ง  ห้ามนํากลับมาใช้ใหม่ 

(๙) ในกรณีมีผ้าเช็ดหน้าให้บริการต้องทําความสะอาดและผ่านความร้อน  ฆ่าเชื้อโรคหรือผ่าน
กรรมวิธีอื่นใดให้ถูกสุขลักษณะ 

(๑๐) ผู้จําหน่ายอาหารหรือผู้ช่วยจําหน่ายอาหารต้องไม่ป่วยเป็นโรคติดต่อ  เช่น  โรคพยาธิ 
โรคไวรัสตับอักเสบเอ  โรควัณโรค  เป็นต้น  เม่ือเจ็บป่วยต้องรักษาให้เป็นปกติ  ต้องไม่ใช้มือหยิบอาหาร
ขณะที่ปรุงหรือจําหน่ายอาหาร  มือและเล็บต้องสะอาดไม่เป็นแผล  ฝี  หนอง  ที่อาจแพร่เชื้อโรคได้  ห้ามสูบบุหร่ี
ในระหว่างการปรุงประกอบ  จําหน่ายหรือเสิร์ฟอาหาร 

(๑๑) ต้องมีการรวบรวมและกําจัดมูลฝอยที่ถูกต้อง  และดูแลรักษาความสะอาดบริเวณพื้นราง
ระบายน้ํา  ที่พักมูลฝอย  ห้องน้ํา  ห้องส้วมไม่ให้มีกลิ่นเหม็นและสะอาดอยู่เสมอ 

(๑๒) ห้ามมิให้นําสัตว์เลี้ยงเข้ามาในสถานท่ีจําหน่ายอาหาร 
(๑๓) ต้องจัดให้มีการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพและเหตุรําคาญอันเนื่องมาจากการทําประกอบ  

ปรุง  จําหน่ายและเก็บอาหาร 
(๑๔) ปฏิบัติการอื่นใดให้ถูกสุขลักษณะตามคําแนะนําหรือคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ข้อ ๙ ผู้ได้รับการอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง

การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าว  โดยไม่มีเหตุอันสมควร 
ให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ ๑๐ เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ  ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้อง
หรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด  และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน  
และในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาต  ก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้อง 
หรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันได้รับคําขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล 
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวัน  นับแต่วันได้รับคําขอ  ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่
กําหนดในข้อบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่ มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่ง 
ไม่อนุญาตได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง  คร้ังละไม่เกินสิบห้าวัน  
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลา
ตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี 
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ข้อ ๑๑ ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปี  นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนางเท่านั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาต  จะต้องย่ืนคําขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ  เม่ือได้ย่ืนคําขอพร้อมกับ 
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๗  และข้อ  ๘  ด้วย 

ข้อ ๑๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตคร้ังแรก  หรือก่อนใบอนุญาต
สิ้นอายุสําหรับกรณีที่ เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ ยังดําเนินกิจการนั้น  ถ้ามิได้ 
เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละย่ีสิบของจํานวนค่าธรรมเนียม 
ที่ค้างชําระ  เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียม
คร้ังต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหน่ึง  ค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน 
เกินกว่าสองครั้ง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้ 
เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจํานวน 

ข้อ ๑๓ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  
หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจ้งความ
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ ย่ืนคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่  มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ ๑๕ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติ 
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้
เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้
ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร  แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 
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ข้อ ๑๖ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  เม่ือปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองคร้ังขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
(๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่
ได้ รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตราย 
อย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพ 
ของประชาชน 

ข้อ ๑๗ คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ ไม่พบผู้ รับใบอนุญาต  หรือผู้ รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว   
ให้ส่งคําสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ  หรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือ
สํานักทําการงานของผู้รับใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคําสั่งแล้วตั้งแต่เวลา 
ที่คําสั่งไปถึง  หรือวันปิดคําสั่ง  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๘ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปี  นับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ ๑๙ ผู้ใดประสงค์จะขอจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร
หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาด  จะต้องแจ้งต่อ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(๓) อื่น ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนางประกาศกําหนด 
เม่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้ง  ให้ออกใบรับแก่ผู้แจ้งเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประกอบกิจการ

ตามที่แจ้งได้ชั่วคราวในระหว่างเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังมิได้ออกหนังสือรับรองการแจ้ง 
ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินตรวจการแจ้งให้ถูกต้องตามแบบที่กําหนดในข้อบัญญัตินี้ตามวรรคหน่ึง  

ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยถูกต้อง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้งภายในเจ็ดวันทําการ 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

ในใบรับแจ้งหรือหนังสือรับรองการแจ้ง  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะกําหนดเงื่อนไขให้ผู้แจ้งหรือ 
ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้ 
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ในกรณีที่การแจ้งไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้ผู้แจ้งทราบภายใน 
เจ็ดวันทําการนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  ถ้าผู้แจ้งไม่ดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันทําการนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน  ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอํานาจสั่งให้การแจ้งของผู้แจ้งเป็นอันสิ้นผล  
แต่ถ้าผู้แจ้งได้ดําเนินการแก้ไขภายในเวลาที่กําหนดแล้ว  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรอง 
การแจ้งให้ผู้แจ้งภายในเจ็ดวันทําการนับแต่วันที่ได้รับการแจ้ง  ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องตามแบบที่กําหนด
ในข้อบัญญัตินี้ตามวรรคหน่ึง 

ข้อ ๒๐ ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  
ณ  สถานที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ. 

ข้อ ๒๑ ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ   
ให้ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งย่ืนคําขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ 
ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย  ให้ผู้ย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งนํา
สําเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหายมาแสดงต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(๒) ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ย่ืนขอรับใบแทน
หนังสือรับรองการแจ้งนําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่  มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ ๒๒ เม่ือผู้แจ้งประสงค์จะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินกิจการให้แก่บุคคลอื่น  ให้แจ้งให้ 
เจ้าพนกังานท้องถิ่นทราบด้วย 

ข้อ ๒๓ ในกรณีที่ผู้ดําเนินกิจการใดดําเนินกิจการตามที่ระบุไว้ในข้อบัญญัตินี้โดยมิได้แจ้งต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเคยได้รับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เพราะเหตุ 
ที่ฝ่าฝืนดําเนินกิจการโดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาแล้วคร้ังหนึ่ง  ยังฝ่าฝืนดําเนินกิจการโดยมิได้
แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นต่อไป  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดดําเนินกิจการไว้จนกว่า
จะได้ดําเนินการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ถ้ายังฝ่าฝืนอีก  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งห้าม 
การดําเนินกิจการนั้นไว้ตามเวลาที่กําหนดซึ่งต้องไม่เกินสองปีก็ได้ 

ข้อ ๒๔ ผู้แจ้งมีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการแจ้งตามอัตราที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
ในวันที่มาแจ้ง  และภายในระยะเวลาสามสิบวันก่อนวันครบรอบปีของทุกปีตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  
ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละย่ีสิบของจํานวน
ค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ  เว้นแต่ผู้แจ้งจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสีย
ค่าธรรมเนียมคร้ังต่อไป 



 หน้า   ๙๙ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๑๐๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มิถุนายน   ๒๕๕๗ 
 

 

 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหน่ึง  ค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองคร้ัง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม 
และค่าปรับจนครบจํานวน 

ข้อ ๒๕ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้  ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลแก้งสนามนาง 

ข้อ ๒๖ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  ต้องระวางโทษตามท่ีกําหนดไว้ในบทกําหนด
โทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ ๒๗ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนางเป็นผู้ รักษาการให้เป็นไปตาม
ข้อบัญญัตินี้  และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

สุพจน์  ตากลม 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแก้งสนามนาง 



บัญชีอัตราคา่ธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารสว่นตําบลแก้งสนามนาง 
เรื่อง สถานท่ีจําหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
 

ลําดับที่ พ้ืนที่ประกอบการ ค่าธรรมเนียม 
 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 
๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 

 
 

 

พ้ืนที่ประกอบกิจการ  ไม่เกิน      ๑๐   ตารางเมตร 
พ้ืนที่ประกอบกิจการ  ต้ังแต่  ๑๑   -   ๒๐    ตาราเมตร   
พ้ืนที่ประกอบกิจการ  ต้ังแต่  ๒๑   -   ๓๐    ตาราเมตร   
พ้ืนที่ประกอบกิจการ  ต้ังแต่  ๓๑   -   ๕๐    ตาราเมตร   
พ้ืนที่ประกอบกิจการ  ต้ังแต่  ๕๑   -   ๗๐    ตาราเมตร   
พ้ืนที่ประกอบกิจการ  ต้ังแต่  ๗๑   -   ๙๐    ตาราเมตร   
พ้ืนที่ประกอบกิจการ  ต้ังแต่  ๙๑   -  ๑๐๐   ตาราเมตร 
พ้ืนที่ประกอบกิจการ  ต้ังแต่  ๑๐๑  -  ๒๐๐  ตาราเมตร   
พ้ืนที่ประกอบกิจการ  ต้ังแต่  ๒๐๑  -  ๓๐๐  ตาราเมตร   
พ้ืนที่ประกอบกิจการ  ต้ังแต่  ๓๐๑  -  ๔๐๐  ตาราเมตร   
พ้ืนที่ประกอบกิจการ  ต้ังแต่  ๔๐๑  -  ๕๐๐  ตาราเมตร 
พ้ืนที่ประกอบกิจการ  ต้ังแต่   ๕๐๐ -๑,๐๐๐ ตาราเมตร  
พ้ืนที่ประกอบกิจการ  ต้ังแต่   ๑,๐๐๑ ตาราเมตร ขึ้นไป  
 
 
 

 

๑๐๐ 
๒๐๐ 
๓๐๐ 
๔๐๐ 
๕๐๐ 
๗๐๐ 
๘๐๐ 
๙๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๒,๕๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒ 

แบบคําขอรบัใบอนญุาต/ต่ออายุใบอนุญาต/รับใบแทนฯ 

ประกอบกิจการ................................................................................................. 

 
 

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

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

โดย.............................................................................................................................................................ผู้มีอํานาจลงนามแทนนติิบุคคล 
ปรากฏตาม............................................................................................................................................................................................................... 

ที่อยู่เลขที.่.........................หมู่ที่....................ตรอก/ซอย.................................................................ถนน....................................................... 

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

หมายเลขโทรศัพท.์.............................................................................................ผู้ขออนุญาต 
 ๒. พร้อมคําขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้วดังน้ี 
      สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืนๆระบุ..............................) 

  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมิน 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่จําเป็น 
  ใบมอบอํานาจ (ในกรณีที่มกีารมอบอํานาจ) 
  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
  หลักฐานทีแ่สดงการเป็นผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
  เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกําหนด คือ 
  ๑).................................................................................................... 
  ๒).................................................................................................... 
 ขอรับรองว่าข้อความในคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
 
       
      (ลงช่ือ)..........................................................................ผู้ขออนุญาต 
              (........................................................................) 
 
 
 
 
 
 
 

คําขอเลขที.่................./................... 
          (เจ้าหน้าที่กรอก) 



 ๓ 

ส่วนของเจ้าหน้าท่ี 
ใบรบัคําขอรบัใบอนญุาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

 
 
เลขที.่........................................................ได้รับเรื่องเม่ือวันที่...........................เดือน.....................................................พ.ศ. ..................... 
ตรวจสอบแล้ว  เอกสารหลักฐาน    ครบ 
       ไม่ครบ  คอื 
  ๑)............................................................................................................ 
  ๒)............................................................................................................ 
  ๓)............................................................................................................ 
 
 

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

ส่วนของผู้ขอรับใบอนญุาต 
ใบรบัคําขอรบัใบอนญุาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

 
เลขที่...................................................ได้รับเรื่องเมื่อวันที.่..........................เดือน....................................................พ.ศ. ............................ 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน          ครบ 
     ไม่ครบ  คอื 
  ๑)............................................................................................................ 
  ๒)............................................................................................................ 
  ๓)............................................................................................................ 
ดังน้ัน  กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมาย่ืนต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน...................วันนับต้ังแต่ 
วันน้ีเป็นต้นไป 
 
 
 
 
     (ลงช่ือ) ........................................................................ 
      (...................................................................) 
     ตําแหน่ง.......................................................................... 



 ๔ 

 
 

 
    

ใบอนุญาต 
   ประกอบกิจการ....................................................................................... 
เล่มที.่...............เลขที่................../................ 

(๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้........................................................................................สัญชาติ................................ 
อยู่บ้านเลขที่.......................หมู่ที่..............ตําบล............................อําเภอ..............................................จังหวัด...................................... 
หมายเลขโทรศัพท.์.................................................................... 
 ช่ือสถานประกอบกิจการ...........................................................................ประเภท................................................................ 
ต้ังอยู่เลขที.่......................หมู่ที่.................ตําบล...................................อําเภอ.................................................จังหวัด............................ 
หมายเลขโทรศัพท.์.................................................................... 
  เสียค่าธรรมเนียมปีละ..............................บาท (..............................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน 
เล่มที่...................................................เลขที.่...................................................ลงวันที.่........................................................ 

(๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนดในข้อบัญญัติน้ี 
(๓) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอ่ืนที่ 

เก่ียวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 
(๔) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังต่อไปน้ีอีกด้วย คือ 

๔.๑) ............................................................................................................................ 
๔.๒) ............................................................................................................................ 

 (๕) ใบอนุญาตฉบับน้ีออกให้เมื่อวันที่..............เดือน......................................พ.ศ................... 
 (๖) ใบอนุญาตฉบับน้ีสิ้นอายุวันที่.................. เดือน.......................................พ.ศ................... 
 
 
     (ลงช่ือ)  
      (...................................................................) 
     ตําแหน่ง........................................................................ 
               เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
คําเตือน (๑) ผู้รับใบอนุญาตตอ้งแสดงใบอนญุาตน้ีไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลา 
      ที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท 

(๒) หากประสงค์จะประกอบกจิการในปีต่อไปต้องยื่นคําขอตอ่อายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ



 ๕ 

                (ด้านหลัง) 
 

รายการต่ออายุใบอนญุาตและเสียค่าธรรมเนียม 
 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ปี 
ที่สิ้นอายุใบอนุญาต 

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

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖

แบบคําขอแจ้ง/รับใบแทน 
จัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

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

วันที่................เดือน........................................พ.ศ. .................. 
๑. ข้าพเจ้า...................................................................................................อายุ.......................ปี  สัญชาติ.......................... 

โดย.............................................................................................................................................................ผู้มีอํานาจลงนามแทนนติิบุคคล 
ปรากฏตาม.............................................................................................................................................................................................................. 
ที่อยู่เลขที.่.........................หมู่ที่....................ตรอก/ซอย.................................................................ถนน....................................................... 

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

หมายเลขโทรศัพท.์.............................................................................................ผู้ขอแจ้ง 
๒. ช่ือสถานประกอบกิจการ.............................................................................................ประเภท................................ 

มีพ้ืนที่...................ตารางเมตร ต้ังอยู่เลขที่.................หมู่ที่..................ตําบล.......................................อําเภอ............................... 
จังหวัด...................................................................หมายเลขโทรศัพท.์.............................................. 

๓. พร้อมคําขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้วดังน้ี 
 สําเนาบัตรประจําตัว ( ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืนๆ ระบุ.....................) 

ของผู้แทนนิติบุคคลและผู้รบัมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
 สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ได้แก่.................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................................ 
 หลักฐานทีแ่สดงการเป็นผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและใบมอบอํานาจ (ในกรณีที่มี

การมอบอํานาจ) 
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
 เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกําหนด ได้แก่.............................. 

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

ขอรับรองว่าข้อความในคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
 
 

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



 ๗ 

ส่วนของเจ้าหน้าท่ี 
ใบรบัแจ้ง 

 

ช่ือสถานประกอบกิจการ...........................................................................................................ประเภท.................................................. 

มีพ้ืนที่.....................ตารางเมตรต้ังอยู่เลขที่...............หมู่ที่..................ตําบล............................................อําเภอ.............................. 
จังหวัด...............................................................หมายเลขโทรศัพท.์...................................................... 
เลขที.่..........................................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่...................เดือน................................พ.ศ. ......................... 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน      ครบ 
         ไม่ครบ ได้แก่................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................................... 
        
     (ลงช่ือ) ................................................................... 
             (...................................................................) 
     ตําแหน่ง.................................................................... 
 

ส่วนของผู้แจ้ง 
           ใบรบัแจ้ง 
 

ช่ือสถานประกอบกิจการ...........................................................................................................ประเภท.................................................. 

มีพ้ืนที่.....................ตารางเมตรต้ังอยู่เลขที่หมู่ที่..................ตําบล..........................................................อําเภอ............................... 
จังหวัด...............................................................หมายเลขโทรศัพท.์...................................................... 
เลขที.่..........................................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่...................เดือน................................พ.ศ. ......................... 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน      ครบ 
         ไม่ครบ ได้แก่................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................................... 
        
     (ลงช่ือ) ................................................................... 
             (...................................................................) 
     ตําแหน่ง.................................................................... 
          
 
 
 
 
 
 
 



 ๘ 

 
 

 
หนังสือรับรองการแจ้ง 

จัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 
เล่มที.่...............เลขที่.............../............... 

(๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให.้.......................................................................................... 
สัญชาติ...........................อยู่บ้านเลขที.่......................หมู่ที่.............ตําบล............................................อําเภอ............................................ 
จังหวัด.............................................หมายเลขโทรศัพท.์.................................................. 

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

เสียค่าธรรมเนียมปีละ.........................บาท (............................................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน 
เล่มที.่....................เลขที.่....................ลงวันที่.................................................................. 

(๒) ผู้รับหนังสอืรับรองการแจ้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนดใน
ข้อบัญญัติน้ี 
(๓) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังต่อไปน้ีอีกด้วย คือ 

๓.๑) ................................................................................................................................. 
๓.๒) ................................................................................................................................. 

(๔) หนังสือรับรองการแจ้งฉบับน้ีออกให้เมื่อวันที.่................เดือน........................................พ.ศ. .................... 
 
 
     (ลงช่ือ) ................................................................... 
             (...................................................................) 
     ตําแหน่ง.................................................................... 
         เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 

คําเตือน  (๑) ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสือรบัรองการแจง้นีไ้ว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ         
สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท 

 (๒) ผู้รับหนังสือรับรองการแจง้ต้องเสียค่าธรรมเนียมต่อราชการส่วนท้องถิ่นทุกปีตามกําหนดเวลา        
หากฝ่าฝืนจะตอ้งเสียค่าปรับเพิ่มอีกร้อยละยีสิ่บของค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ 



 ๙ 

(ด้านหลัง) 
 

รายการเสียค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้ง 
 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ชําระค่าธรรมเนียม 

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

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 

 
 
 
 
 


