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หลักการ 

               ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 
 

เหตุผล 
              องค์การบริหารส่วนต าบลเขาย่าจึงจ าเป็นต้องตราข้อบัญญัติขึ้นเพ่ือใช้เป็นหลักในการด าเนินการ
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขออนุญาต การออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหาร อัตราค่าธรรมเนียม ตลอดจนหลักเกณฑ์ต่างๆ เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมและก ากับดูแล
สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเขาย่า 
เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

พ.ศ. ๒๕63 
******************************** 

                   โดยที่เป็นการตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเขาย่า ว่าด้วยสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือ
สถานที่สะสมอาหาร 
                   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม องค์การบริหารส่วนต าบลเขาย่าโดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาย่า 
และนายอ าเภอศรีบรรพต  จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ 

           ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเขาย่า  เรื่อง สถานที่จ าหน่าย
อาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕63” 
                     ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเขาย่า ตั้งแต่วัดถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
                     ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศหรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน
ข้อบัญญัตินี้  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 
                     ข้อ ๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาย่า เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้และ
ให้มีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
หมวด ๑ 

                                                         บททั่วไป 
            ข้อ ๕ ในข้อบัญญัตินี้ 

 “อาหาร” หมายความว่า ของกินหรือเครื่องค้ าจุนชีวิต ได้แก่ 
                   (๑) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม อม หรือน าเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ หรือใน

รูปลักษณะใด ๆ แต่ไม่รวมถึง ยา วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท หรือยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยการ
นั้นแล้วแต่กรณี 

                   (๒) วัตถุที่มุ่งหมายส าหรับใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวัตถุเจือปน
อาหารสี และเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส 
                      “สถานที่จ าหน่ายอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใช่ที่หรือทาง
สาธารณะที่จัดไว้เพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนส าเร็จและจ าหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้ทันที  ทั้งนี้
ไม่ว่าจะเป็นการจ าหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้ส าหรับการบริโภค ณ ที่นั้น หรือน าไปบริโภคท่ีอ่ืนก็ตาม 

            “สถานที่สะสมอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใช่ที่หรือทาง
สาธารณะที่จัดไว้ส าหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือของแห้งหรืออาหารในรูปลักษณะอ่ืนใดซึ่งผู้ซื้อต้อง
น าไปท า ประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง 

            “ตลาด” หมายความว่า สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพ่ือจ าหน่ายสินค้า
ประเภทสัตว์เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือของเสียง่าย ทั้งนี้
ไม่ว่าจะมีการจ าหน่ายสินค้าประเภทอ่ืนด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้ส าหรับให้ผู้ค้าใช้
เป็นที่ชุมนุมเพ่ือจ าหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจ าหรือครั้งคราวหรือตามวันที่ก าหนด 

   “สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่งเป็นสิ่ง
โสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 



  “มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะท่ี
ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อ่ืน 

            “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน หรือสิ่งที่สร้างข้ึน
อย่างอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

  “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาย่า 
            “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
   “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหรือลูกจ้างของ

องค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามความในมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 

 
หมวด ๒ 

การจัดตั้งสถานที่ตั้งจ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
   ข้อ ๖ ผู้ใดจะจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ซึ่งมี

พ้ืนที่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ถ้า
สถานที่ดังกล่าวมีพ้ืนที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือขอหนังสือรับรองการแจ้ง
ตามมาตรา ๔๘ ก่อนการจัดตั้ง 

  ข้อ ๗ ความในข้อ ๖ ไม่ใช้บังคับแก่การประกอบกิจการ ดังนี้ 
(๑) การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
(๒) การขายของในตลาด 
(๓) การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

            ข้อ ๘ ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือได้รับหนังสือรับการแจ้งให้จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือ
สถานที่สะสมอาหารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
 

    ก. สถานที่สะสมอาหาร 
                             (๑) ไม่ตั้งอยู่ในบริเวณท่ีน่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
                             (๒) พ้ืนท าด้วยวัสดุถาวร ท าความสะอาดง่าย และไม่ส่งกลิ่นรบกวน 

                   (๓) จัดให้มีระบบการระบายน้ าอย่างเพียงพอ และถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามเกณฑ์
มาตรฐานที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขก าหนด 
                             (๔) จดัให้มีแสงสว่างและทางระบายอากาศเพียงพอ และถูกต้องด้วยสุขลักษณะตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขก าหนด 
                             (๕) จดัให้มีส้วมจ านวนเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่เจ้า
พนักงานสาธารณสุขก าหนด 
                             (๖) จดัให้มีที่รองรับมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลที่ต้องด้วยสุขลักษณะเพียงพอ 
                             (๗) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
และตามค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบัญญัติ และค าสั่งขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาย่า 
 
 



  ข. สถานที่จ าหน่ายอาหาร 
                             (๑) จัดสถานที่ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ก (๑)-(๗) 

                   (๒) จัดให้มีโต๊ะ เก้าอ้ี หรือที่นั่งอย่างอ่ืนที่มีสภาพแข็งแรง สะอาด และเป็นระเบียบ
เรียบร้อยอยู่เสมอ 

                   (๓) ผนังและบริเวณปรุงอาหาร ต้องมีพ้ืนที่ท าความสะอาดง่าย และสูงจากพ้ืนอย่าง
น้อย ๖๐ เซนติเมตร 
                             (๔) จัดให้มีภาชนะ และอุปกรณ์ เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประกอบ ปรุง เก็บและการ
บริโภคอาหารไว้ให้เพียงพอ ปลอดภัย และถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามมาตรฐานที่องค์การบริหารส่วนต าบลเขา
ย่า ก าหนด 
            (๕) จัดให้มีบริเวณและที่ส าหรับท าความสะอาดภาชนะ ตลอดจนอุปกรณ์ 
เครื่องใช้ต่าง ๆ ให้เพียงพอและถูกสุขลักษณะ เพ่ือใช้ในการนั้นโดยเฉพาะ 

                   (๖) จัดให้มีที่ส าหรับล้างมือ พร้อมอุปกรณ์จ านวนเพียงพอ และสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 
๖๐ เซนติเมตร 

                   (๗) จัดให้มีการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร าคาญเนื่องจาก
การจ าหน่าย ท า ประกอบ ปรุง และเก็บอาหาร 
                             (๘) จัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสีย ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และค าสั่ง
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
                             (๙) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
และค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบัญญัติ และค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลเขาย่า 
 

หมวด ๓ 
การขออนุญาตและใบอนุญาต 

                                             ข้อ ๙ ผู้ใดประสงค์จะขอจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร
หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดจะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตตาม
แบบที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดัง ต่อไปนี้ 

         (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
                              (๒) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
                              (๓) อ่ืน ๆ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเขาย่าประกาศก าหนด 
         ข้อ ๑๐ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
                              (๑) วางเก็บอาหารก่อนปรุงในที่สะอาดถูกสุขลักษณะ รวมทั้งจัดให้มีการป้องกันสัตว์น า
โรคในสถานที่นั้น 
                              (๒) ใช้เครื่องปกปิดอาหาร รวมทั้งภาชนะและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ใช้ในการท า 
ประกอบปรุง เก็บอาหาร เพ่ือป้องกันฝุ่นละอองและสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตลอดจนรักษาเครื่องปกปิดนั้น
ให้สะอาดและใช้การได้ดีอยู่เสมอ 
                              (๓) น้ าแข็งส าหรับใช้บริโภค ต้องจัดเก็บไว้ในภาชนะที่ถูกสุขลักษณะ สามารถป้องกัน
สิ่งปนเปื้อนได้ และห้ามน าอาหารหรือสิ่งของอื่นใดแช่หรือเก็บรวมไว้ด้วยกัน 
                              (๔) การทุบ การบดน้ าแข็ง ต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะ และสะอาดอยู่เสมอรวมทั้ง
ป้องกันมิให้มีเสียงอันเป็นเหตุร าคาญแก่ผู้อ่ืน 
                             (๕) ในกรณีที่มีผ้าเช็ดหน้าให้บริการ ต้องท าความสะอาดและผ่านความร้อนฆ่าเชื้อโรค
หรือกรรมวิธีอ่ืนใด ให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 



                             (๖) จดัให้มีน้ าสะอาดไว้ให้เพียงพอ 
                             (๗) ใช้ภาชนะหรือวัตถุท่ีสะอาดปลอดภัยส าหรับปรุง ใส่ หรือห่ออาหาร หรือน้ าแข็ง 
โดยรักษาให้สะอาดอยู่เสมอ 
                             (๘) ผู้จ าหน่ายอาหาร ผู้ปรุงอาหาร และผู้ให้บริการต้องแต่งกายให้สะอาด และปฏิบัติ
ตนให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะส่วนบุคคล 
                             (๙) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
และค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบัญญัติ และค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลเขาย่า 

   ข้อ ๑๑ เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือ
ความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกันและในกรณี 
จ าเป็นที่จะต้องส่งคืนค าขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้
ทราบภายในสิบห้าวัน นับแต่วันได้รับค าขอ 

   เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนด
ในข้อบัญญัตินี้ 

   ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่
อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวันแต่
ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาตามวรรคสอง
หรือตามท่ีได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี 

   ข้อ ๑๒ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในก าหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าสละ
สิทธิ์ 

   ข้อ ๑๓ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปี นับแต่วันที่ออก
ใบอนุญาตและให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาย่า เท่านั้นการขอต่ออายุใบอนุญาต
จะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ประกอบกิจการต่อไป
ได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตการขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ตามข้อ ๙ และข้อ ๑๐ โดยอนุโลม 

            ข้อ ๑๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาต ส าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
ส าหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลา
ที่ก าหนด ให้ช าระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระเว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะ
ได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไปในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง ค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่ง
ให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน 

            ข้อ ๑๕ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขายา่ 
                      ข้อ ๑๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ด าเนินกิจการตามข้อบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บค่าบริการจาก
ผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 



                      ข้อ ๑๗ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย 
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
                        ข้อ ๑๘ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ได้รับ 
ใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลายหรือช ารุด 
ตามแบบท่ีก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
                            (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการแจ้ง
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
                            (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทน
ใบอนุญาตน าใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
                      ข้อ ๑๙ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการ 
ประกอบกิจการตามท่ีได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายใน
เวลาที่เห็นสมควร แตต่้องไม่เกินสิบห้าวัน 
                     ข้อ ๒๐ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับ
ใบอนุญาต 
                            (๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต
อีก 
                            (๒) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 
                            (๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕  และข้อข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบ
กิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่าง
ร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพ ของ
ประชาชน 
                       ข้อ ๒๑ ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค าสั่งโดยทาง
ไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของผู้รับ
ใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึง หรือ วันปิดค าสั่ง แล้วแต่
กรณี 
                        ข้อ ๒๒ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปี นับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
 

หมวด ๔ 
การแจ้งและหนังสือรับรองการแจ้ง 

       ข้อ ๒๓ ผู้ใดประสงค์จะขอจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร
หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดจะต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 



(๒) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(๓) อ่ืนๆ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเขาย่า ประกาศก าหนด 

              เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้งให้ออกใบรับแก่ผู้แจ้งเพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการประกอบ
กิจการตามที่แจ้งได้ชั่วคราวในระหว่างเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังมิได้ออกหนังสือรับรองการแจ้งให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นตรวจการแจ้งให้ถูกต้องตามแบบที่ก าหนดในข้อบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่งถ้าการแจ้งเป็นไปโดย
ถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้งภายในเจ็ดวันท าการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้งใน 
ใบรับแจ้งหรือหนังสือรับรองการแจ้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะก าหนดเงื่อนไขให้ผู้แจ้งหรือผู้ได้รับหนังสือรับรอง
การแจ้งปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้ในกรณีที่การแจ้งไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้ผู้
แจ้งทราบภายในเจ็ดวันท าการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ถ้าผู้แจ้งไม่ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันท าการ 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้การแจ้งของผู้แจ้งเป็นอันสิ้น
ผลแต่ถ้าผู้แจ้งได้ด าเนินการแก้ไขภายในเวลาที่ก าหนดแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้
ผู้แจ้งทราบภายในเจ็ดวันท าการ นับแต่วันที่ได้รับการแจ้งซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องตามแบบที่ก าหนดในข้อบัญญัติ
นี้ ตามวรรคหนึ่ง 
                        ข้อ ๒๔ ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งไว้โดยเปิดเผยและ
เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ด าเนินกิจการตลอดเวลาที่ด าเนินกิจการ 
                        ข้อ ๒๕ ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ 
ให้ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ได้ทราบถึง
การสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด ตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้การขอรับใบแทนและการออกใบแทน
หนังสือรับรองการแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
                              (๑) ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย ให้ผู้ยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง
น าส าเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหายมาแสดงต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
                               (๒) ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ยื่นขอรับ
ใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งน าใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
                      ข้อ ๒๖ เมื่อผู้แจ้งประสงค์จะเลิกกิจการหรือโอนการด าเนินกิจการให้แก่บุคคลอ่ืนให้แจ้งให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบด้วย 
                      ข้อ ๒๗ ในกรณีที่ผู้ด าเนินกิจการใดด าเนินกิจการตามที่ระบุไว้ในข้อบัญญัตินี้โดยมิได้แจ้งต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น และเคยได้รับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เพราะเหตุที่ฝ่าฝืน
ด าเนินกิจการโดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาแล้วครั้ งหนึ่ง ยังฝ่าฝืนด าเนินกิจการโดยมิได้แจ้งต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่นต่อไป ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้ด าเนินการแจ้ง
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ถ้ายังฝ่าฝืนอีกให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งห้ามการด าเนินกิจการนั้นไว้ตามเวลาที่
ก าหนดซึ่งต้องไม่เกินสองปีก็ได้ 
                       ข้อ ๒๘ การแจ้งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ท าเป็นหนังสือ
แจ้งให้ผู้แจ้งหรือผู้ด าเนินการทราบ ในกรณีที่ไม่พบตัวหรือไม่ยอมรับหนังสือให้ส่งหนังสือการแจ้งหรือค าสั่งโดย
ทางไปรษณีย์ตอบรับหรือปิดหนังสือนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของผู้ที่ต้อง
รับหนังสือและให้ถือว่าผู้นั้นได้ทราบหนังสือดังกล่าวแล้วตั้งแต่เวลา 
ที่หนังสือไปถึงหรือวันปิดหนังสือ แล้วแต่กรณี 
 
 
 



หมวด ๕ 
การแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

ตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
                      ข้อ ๒๙ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้
ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตอ านาจของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาย่าในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้ 

หมวด ๖ 
บทก าหนดโทษ 

                        ข้อ  ๓๐ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ในบท 
ก าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

                          ประกาศ   ณ  วันที่      เดือน               พ.ศ.๒๕63 

 
                                                 (นายกิตติ  มานันตพงศ์) 

                                                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาย่า 
 

                 เห็นชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบค าขอรับใบอนุญาต 

                                       สถานที่จ าหน่ายอาหาร หรือ      สถานที่สะสมอาหาร 

 

 

 
 ๑. ข้าพเจ้า........................................................................................................................ ....................... 
              บุคคลธรรมดา อายุ ...........ปี สัญชาติ..............บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี…………………..

อยู่บ้านเลขที............. หมู่......... ซอย/ถนน..............................ต าบล/แขวง……………......... อ าเภอ/เขต
.......................... จังหวัด........................................โทรศัพท์............................... 

    นิติบุคคล ประเภท..................................................... จดทะเบียนเมื่อ.................................. 
เลขทะเบียน................................ ส านักงานตั้งอยู่เลขท่ี..............หมู่ที่............ ซอย/ถนน...................................... 
ต าบล/แขวง.................................. อ าเภอ/เขต.......................................... จังหวัด..............................................
โทรศัพท์.............................................. 
                   โดย........................................................................... อายุ..................... ปี มีอ านาจลงชื่อแทนนิติ
บุคคล อยู่บ้านเลขท่ี.............. หมู่..............ซอย/ถนน.....................................ต าบล/แขวง
.......................................................อ าเภอ/เขต........................... จังหวัด........................................โทรศัพท์
..............................................          

           ๒. พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้วดังนี้ 
ส าเนาบัตรประจ าตัว(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืนๆ ระบุ........................) 

                     ส าเนาทะเบียนบ้าน 
                     ส าเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งสถานประกอบการ และ สัญญาเช่า หรือ หนังสอืยินยอมให้ใช้สถานที่ 

กรณีผู้ขออนุญาต มิใช่เจ้าของสถานที่ประกอบกิจการ 
ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร 
หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอื่น
ที่จ าเป็น 
ใบมอบอ านาจ(ในกรณีท่ีมีการมอบอ านาจ) 
ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 

เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเขาย่าประกาศก าหนด คือ 

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

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

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบค าขอรับใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 

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

ค ำขอเลขที่

......./........... 

 



          -๒- 

แผนผังแสดงที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

          (  ) เห็นสมควรอนุญาต และควรก าหนดเงื่อนไขดังนี้……………………………………………………….. 
............................................................................................................................. ................................................. 
                    (  ) เห็นสมควรไม่อนุญาต 
เพราะ……………........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................... 
 
                                  (ลงชื่อ) ................................................. เจ้าพนักงานสาธารณสุข/ผู้ได้รับมอบหมาย 

       (……………………………………….)                             
                                 ต าแหน่ง .........................................วันที่........./............../............ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำสัง่ของเจ้ำพนักงำนท้องถ่ิน 
( ) อนุญำตใหป้ระกอบกจิกำรได้ 
( ) ไมอ่นุญำตใหป้ระกอบกจิกำร 
 

             (ลงชื่อ) ................................................... เจำ้พนกังำนทอ้งถิน่ 
                                  (...................................................) 
                     ต ำแหน่ง ................................. วนัที.่......./............./............. 



 

                      ส่วนของเจ้าหน้าที่  
                                                  ใบขอรับใบอนุญาต  
                                    สถานที่จ าหน่ายอาหาร หรือ      สถานที่สะสมอาหาร 

เลขที.่...........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน.............................พ.ศ. .................... 

ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 

  ไม่ครบ คือ 

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

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

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

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

           (………………………………………………) 

    ต าแหน่ง................................................... 

 

       ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต  
                     ใบขอรับใบอนุญาต  

                                      สถานที่จ าหน่ายอาหาร หรือ      สถานที่สะสมอาหาร 

เลขที.่.........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 

ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 

  ไม่ครบ คือ 

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

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

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

ดังนั้น  กรุณาน าเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน...............วันนับตั้งแต่
วันนี้เป็นต้นไป 

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

                ต าแหน่ง............................................... 



     แบบค าขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง 

                                      สถานที่จ าหน่ายอาหาร หรือ      สถานที่สะสมอาหาร 

 

 

๑. ข้าพเจ้า........................................................................................................................ ......................... 
              บุคคลธรรมดา อายุ ...........ปี สัญชาติ..............บัตรประจ าตัวประชาชน

เลขที่…………………........อยู่บ้านเลขที............. หมู่......... ซอย/ถนน..............................ต าบล/แขวง……………......... 
อ าเภอ/เขต.......................... จังหวัด........................................โทรศัพท์......................................... 

    นิติบุคคล ประเภท..................................................... จดทะเบียนเมื่อ.................................. 
เลขทะเบียน..........................ส านักงานตั้งอยู่เลขท่ี..............หมู่ที่............ ซอย/ถนน............................................... 
ต าบล/แขวง.................................. อ าเภอ/เขต.......................................... จังหวัด..............................................
โทรศัพท์.............................................. 
                   โดย........................................................................... อายุ..................... ปี มีอ านาจลงชื่อแทนนิติ
บุคคล อยู่บ้านเลขท่ี.............. หมู่..............ซอย/ถนน.....................................ต าบล/แขวง.....................................
อ าเภอ/เขต........................... จังหวัด........................................โทรศัพท์..............................................                  

           ๒. พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้วดังนี้            

ส าเนาบัตรประจ าตัว(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืนๆ ระบุ........................) 
                     ส าเนาทะเบียนบ้าน 
                     ส าเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งสถานประกอบการ และ สัญญาเช่า หรือ หนังสอืยินยอมให้ใช้สถานที่ 

กรณีผู้ขออนุญาต มิใช่เจ้าของสถานที่ประกอบกิจการ 
ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร 
หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอื่น
ที่จ าเป็น 
ใบมอบอ านาจ(ในกรณีท่ีมีการมอบอ านาจ) 
ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 

เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเขาย่าประกาศก าหนด คือ 

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

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

           ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 

                                           (ลงชื่อ) ......................................................... ผู้ยื่นค าขอ 

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

 

ค ำขอเลขที่

......./........... 

 



-๒- 
 
ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
          (  ) เห็นสมควรอนุญาต และควรก าหนดเงื่อนไขดังนี้……………………………………………………….. 

............................................................................................................................. ................................................. 
                    (  ) เห็นสมควรไม่อนุญาต 
เพราะ…………….................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. ................................................ 
 
                                  (ลงชื่อ) ................................................. เจ้าพนักงานสาธารณสุข/ผู้ได้รับมอบหมาย 

       (……………………………………….)                             
                                 ต าแหน่ง .........................................วันที่........./............../............ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ค ำสัง่ของเจ้ำพนักงำนท้องถ่ิน 
( ) อนุญำตใหป้ระกอบกจิกำรได้ 
( ) ไมอ่นุญำตใหป้ระกอบกจิกำร 
 

             (ลงชื่อ) ................................................... เจำ้พนกังำนทอ้งถิน่ 
                                  (...................................................) 
                     ต ำแหน่ง ................................. วนัที.่......./............./............. 



 

                      ส่วนของเจ้าหน้าที่  
 ใบรับค าขอหนังสือรับรองการแจ้ง  

                                      สถานที่จ าหน่ายอาหาร หรือ      สถานที่สะสมอาหาร 

เลขที.่...........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน.............................พ.ศ. .................... 

ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 

  ไม่ครบ คือ 

                     ๑)............................................................... 
         ๒).............................................................. 

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

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

    ต าแหน่ง................................................... 
 

           ส่วนของผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง  
                               สถานที่จ าหน่ายอาหาร  หรือ      สถานที่สะสมอาหาร  

เลขที.่.........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 

ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 

  ไม่ครบ คือ 

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

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

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

ดังนั้น  กรุณาน าเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน...............วันนับตั้งแต่
วันนี้เป็นต้นไป 

             (ลงชื่อ) ......................................................    
     (.............................................) 
                  ต าแหน่ง.............................................. 
 



                   แบบค าขอต่ออายุใบอนุญาต 

                                          สถานที่จ าหน่ายอาหาร   หรือ     สถานที่สะสมอาหาร 

 

 

 
๑. ข้าพเจ้า........................................................................................................................ ......................... 
              บุคคลธรรมดา อายุ ...........ปี สัญชาติ..............บัตรประจ าตัวประชาชน

เลขที่………………….......อยู่บ้านเลขที............. หมู่......... ซอย/ถนน..............................ต าบล/แขวง……………......... 
อ าเภอ/เขต.......................... จังหวัด........................................โทรศัพท์......................................... 

    นิติบุคคล ประเภท..................................................... จดทะเบียนเมื่อ.................................. 
เลขทะเบียน................................ ส านักงานตั้งอยู่เลขท่ี..............หมู่ที่............ ซอย/ถนน...................................... 
ต าบล/แขวง.................................. อ าเภอ/เขต.......................................... จังหวัด..............................................
โทรศัพท์.............................................. 
                   โดย........................................................................... อายุ..................... ปี มีอ านาจลงชื่อแทนนิติ
บุคคล อยู่บ้านเลขท่ี.............. หมู่..............ซอย/ถนน.....................................ต าบล/แขวง.....................................
อ าเภอ/เขต........................... จังหวัด........................................โทรศัพท์..............................................          

           ๒. พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้วดังนี้ 
ส าเนาบัตรประจ าตัว(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืนๆ ระบุ........................) 

                     ส าเนาทะเบียนบ้าน 
                     ส าเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งสถานประกอบการ และ สัญญาเช่า หรือ หนังสอืยินยอมให้ใช้สถานที่ 

กรณีผู้ขออนุญาต มิใช่เจ้าของสถานที่ประกอบกิจการ 
ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร 
หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอื่น
ที่จ าเป็น 
ใบมอบอ านาจ(ในกรณีท่ีมีการมอบอ านาจ) 
ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 

เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเขาย่าประกาศก าหนด คือ 

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

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

           ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 

                                        

 (ลงชื่อ) ......................................................... ผู้ยื่นค าขอ 
                                                   (..........................................................) 

ค ำขอเลขที่

......./........... 

 



-๒- 

 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

          (  ) เห็นสมควรต่อใบอนุญาต และควรก าหนดเงื่อนไข
ดังนี้………………………………………………………............................................................................................................
.................................................................................................................................................................................  
                    (  ) เห็นสมควรไม่ต่อใบอนุญาต 
เพราะ……………..................................................................................... ...................................................................
............................................................................................................................. .................................................... 
 
                                  (ลงชื่อ) ................................................. เจ้าพนักงานสาธารณสุข/ผู้ได้รับมอบหมาย 

    (……………………………………….)                             
                                 ต าแหน่ง .........................................วันที.่......../............../............ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำสัง่ของเจ้ำพนักงำนท้องถ่ิน 
( ) อนุญำตใหต่้อใบอนุญำตได ้
( ) ไมอ่นุญำตใหใ้หต่้อใบอนุญำต 
 

             (ลงชื่อ) ................................................... เจำ้พนกังำนทอ้งถิน่ 
                         (...................................................) 
                     ต ำแหน่ง ................................. วนัที.่......./............./............. 



 

                      ส่วนของเจ้าหน้าที่  
 

                    ใบรับค าขอต่อใบอนุญาต      สถานที่จ าหน่ายอาหาร หรือ      สถานที่สะสมอาหาร 

เลขที.่...........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน.............................พ.ศ. .................... 

ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 

  ไม่ครบ คือ 

                    ๑).............................................................. 
        ๒).............................................................. 

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

    (ลงชื่อ) ......................................................     
             (…………………………………………) 
   ต าแหน่ง................................................... 

 

       ส่วนของผู้ รับค าขอ  
                ใบรับค าขอต่อใบอนุญาต       สถานที่จ าหน่ายอาหาร  หรือ      สถานที่สะสมอาหาร 

เลขที.่.........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 

ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 

  ไม่ครบ คือ 

๑).............................................................. 
๒).............................................................. 
๓).............................................................. 

ดังนั้น  กรุณาน าเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน...............วันนับตั้งแต่
วันนี้เป็นต้นไป 

            (ลงชื่อ) ......................................................    
               (.............................................) 
               ต าแหน่ง.......................................... 

 

 



 

 

 

                              ใบอนุญาต 

      ประกอบกิจการสถานที่จ าหน่ายอาหาร 

เล่มที.่..........เลขที.่.........../................. 

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

สัญชาติ....................เลขประจ าตัวประชาชน............................................อยู่บ้านเลขท่ี................หมู่ที.่................. 

ต าบล....................อ าเภอ..........................จังหวัด........................หมายเลขโทรศัพท.์............................................. 

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

ตั้งอยู่เลขที่...............หมู่ที.่...........ต าบล.........................อ าเภอ............................จังหวัด........................................ 

หมายเลขโทรศัพท์.......................................เสียค่าธรรมเนียมปีละ………..........บาท(.............................................)  

ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่..........................เลขที.่.......................ลงวันที่..................................................................... 

           (๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อบัญญัติของท้องถิ่น 

           (๓) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 

           (๔) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย  คือ 

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

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

            (๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่  เดือน   พ.ศ.          

            (๖) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่  เดือน   พ.ศ.         . 

 

       (ลงชื่อ) 

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

                                                             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาย่า  

         เจ้าพนักงานท้องถิ่น  

 

 

 



    (ด้านหลัง) 

 

 ค าเตือน  

              (๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ประกอบ
กิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท 
              (๒) หากผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อน
ใบอนุญาตสิ้นอายุ 

              (๓) กรณีใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลายหรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบ
แทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันวัน นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหายถูกท าลายหรือช ารุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



           แบบค าขอรับใบแทนใบอนุญาต  
     สถานที่จ าหน่ายอาหาร  หรือ       สถานที่สะสมอาหาร 

 

 

๑. ข้าพเจ้า........................................................................................................................ ........................ 
              บุคคลธรรมดา อายุ ...........ปี สัญชาติ..............บัตรประจ าตัวประชาชน

เลขที่…………………............อยู่บ้านเลขที............. หมู่......... ซอย/ถนน..............................ต าบล/แขวง…………….....
อ าเภอ/เขต.......................... จังหวัด........................................โทรศัพท์......................................... 

    นิติบุคคล ประเภท..................................................... จดทะเบียนเมื่อ.................................. 
เลขทะเบียน................................ ส านักงานตั้งอยู่เลขท่ี..............หมู่ที่............ ซอย/ถนน...................................... 
ต าบล/แขวง.................................. อ าเภอ/เขต.......................................... จังหวัด..............................................
โทรศัพท์.............................................. 

                   โดย........................................................................... อายุ..................... ปี มีอ านาจลงชื่อแทนนิติ
บุคคล อยู่บ้านเลขท่ี.............. หมู่..............ซอย/ถนน.....................................ต าบล/แขวง.....................................
อ าเภอ/เขต........................... จังหวัด........................................โทรศัพท์......................................    

เนื่องจากใบอนุญาตของข้าพเจ้าดังกล่าวข้างต้น � สูญหาญ � ถูกท าลาย � ช ารุดในสาระส าคัญ 

           ๒. พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้วดังนี้ 
ส าเนาบัตรประจ าตัว(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืนๆ ระบุ........................) 

                     ส าเนาทะเบียนบ้าน 
                     ส าเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งสถานประกอบการ และ สัญญาเช่า หรือ หนังสอืยินยอมให้ใช้สถานที่ 

กรณีผู้ขออนุญาต มิใช่เจ้าของสถานที่ประกอบกิจการ 
ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร 
หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอื่น
ที่จ าเป็น 
ใบมอบอ านาจ(ในกรณีท่ีมีการมอบอ านาจ) 
ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 

เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเขาย่าประกาศก าหนด คือ 

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

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

          ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 

                                        (ลงชื่อ) ......................................................... ผู้ยื่นค าขอ 
                                                  (........................................................) 

ค ำขอเลขที่

......./........... 



-๒- 

 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

          (  ) เห็นสมควรออกใบแทนใบอนุญาต และควรก าหนดเงื่อนไข
ดังนี้………………………………………………………............................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................... 
                    (  ) ไม่สมควรออกใบแทนใบอนุญาต 
เพราะ……………........................................................................................................................ ................................
............................................................................................................................. .................................................... 
                                (ลงชื่อ) ................................................. เจ้าพนักงานสาธารณสุข/ผู้ได้รับมอบหมาย 

                                             (...................................................) 
                               ต าแหน่ง .........................................วันที่........./............../............ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

ค ำสัง่ของเจ้ำพนักงำนท้องถ่ิน 
( ) เหน็สมควรออกออกใบแทนใบอนุญำต 
( ) ไมส่มควรออกใบแทนใบอนุญำต 
 

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

ต ำแหน่ง ................................. วนัที.่......./............./............. 



ส่วนของเจ้าหน้าที่  
           ใบรับค าขอรับใบแทนใบอนุญาต      สถานที่จ าหน่ายอาหาร หรือ      สถานที่สะสมอาหาร 

เลขที.่...........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 

ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 

  ไม่ครบ คือ 

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

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

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

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

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

                         ต าแหน่ง................................................. 

 

 

 ส่วนของผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต  
                 ใบรับค าขอรับใบแทนใบอนุญาต       สถานที่จ าหน่ายอาหาร หรือ      สถานที่สะสมอาหาร 

เลขที.่.........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 

ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 

  ไม่ครบ คือ 

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

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

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

ดังนั้น กรุณาน าเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน...............วันนับตั้งแต่
วันนี้เป็นต้นไป 

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

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

           ต าแหน่ง................................................. 

 

 



   แบบค าขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง  
                                 จดัตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร  หรือ      สถานที่สะสมอาหาร 

 

 

๑. ข้าพเจ้า........................................................................................................................ ........................ 
              บุคคลธรรมดา อายุ ...........ปี สัญชาติ..............บัตรประจ าตัวประชาชน

เลขที่…………………............อยู่บ้านเลขที............. หมู่......... ซอย/ถนน..............................ต าบล/แขวง…………….....
อ าเภอ/เขต.......................... จังหวัด........................................โทรศัพท์......................................... 

    นิติบุคคล ประเภท..................................................... จดทะเบียนเมื่อ................................... 
เลขทะเบียน................................ ส านักงานตั้งอยู่เลขท่ี..............หมู่ที่............ ซอย/ถนน...................................... 
ต าบล/แขวง.................................. อ าเภอ/เขต.......................................... จังหวัด..............................................
โทรศัพท์.............................................. 

                   โดย........................................................................... อายุ..................... ปี มีอ านาจลงชื่อแทนนิติ
บุคคล อยู่บ้านเลขท่ี.............. หมู่..............ซอย/ถนน.....................................ต าบล/แขวง......................................
อ าเภอ/เขต........................... จังหวัด........................................โทรศัพท์..............................................    

เนื่องจากหนังสือรับรองการแจ้งของข้าพเจ้าดังกล่าวข้างต้น � สูญหาญ � ถูกท าลาย � ช ารุดในสาระส าคัญ 

            ๒. พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้วดังนี้ 
ส าเนาบัตรประจ าตัว(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืนๆ ระบุ........................) 

                     ส าเนาทะเบียนบ้าน 
                     ส าเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งสถานประกอบการ และ สัญญาเช่า หรือ หนังสอืยินยอมให้ใช้สถานที่ 

กรณีผู้ขออนุญาต มิใช่เจ้าของสถานที่ประกอบกิจการ 
ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร 
หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอื่น
ที่จ าเป็น 
ใบมอบอ านาจ(ในกรณีท่ีมีการมอบอ านาจ) 
ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 

เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเขาย่าประกาศก าหนด คือ 

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

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

           ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 

                                        (ลงชื่อ) ......................................................... ผู้ยื่นค าขอ 
                                                 (..........................................................) 

ค ำขอเลขที่

......./........... 

 



-๒- 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

          (  ) เห็นสมควรออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง และควรก าหนดเงื่อนไข
ดังนี้………………………………………………………............................................................................................................
....................................................................................................................................................... .......................... 
                    (  ) ไม่สมควรออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง 
เพราะ……………........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................... 

                        
   (ลงชื่อ) ................................................. เจ้าพนักงานสาธารณสุข/ผู้ได้รับมอบหมาย 

                                           (...................................................) 
                               ต าแหน่ง .........................................วันที่........./............../............ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำสัง่ของเจ้ำพนักงำนท้องถ่ิน 
( ) เหน็สมควรออกออกใบแทนหนังสอืรบัรองกำรแจง้ 
( ) ไมส่มควรออกใบแทนหนงัสอืรบัรองกำรแจง้ 
 

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

ต ำแหน่ง ................................. วนัที.่......./............./............. 



 

ส่วนของเจ้าหน้าที่  
           ใบรับค าขอใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง      สถานที่จ าหน่ายอาหาร หรือ      สถานที่สะสมอาหาร 

เลขที.่...........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 

ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 

  ไม่ครบ คือ 

๑).............................................................. 
๒).............................................................. 
๓).............................................................. 

 

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

                          ต าแหน่ง................................................. 
 

 

 ส่วนของผู้ขอรับใบแทน  
           ใบรับค าขอใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง        สถานที่จ าหน่ายอาหาร หรือ       สถานที่สะสมอาหาร 

เลขที.่.........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 

ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 

  ไม่ครบ คือ 

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

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

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

ดังนั้น กรุณาน าเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน...............วันนับตั้งแต่
วันนี้เป็นต้นไป 

 

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

           ต าแหน่ง................................................. 
 

 



 

               แบบค าขอแจ้งจัดตั้ ง  
                  สถานที่จ าหน่ายอาหาร  หรือ      สถานที่สะสมอาหาร  

 

เขียนที.่............................................................... 

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

๑. ข้าพเจ้า...................................................................... อายุ...............ปี สัญชาติ........................... โดย
................................................................................................................ผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลปรากฏ
ตาม............................................................................................................................. .....................ที่อยู่เลขที่
...........................หมู่ที.่..............ตรอก/ซอย.......................................ถนน......................................แขวง/ต าบล
......................................เขต/อ าเภอ........................................จังหวัด........................................หมายเลขโทรศัพท์
...............................................................ผู้ขอแจ้ง 

๒. ชื่อสถานประกอบกิจการ.............................................................ประเภท......................................มีพ้ืนที่
.............ตารางเมตร ต้ังอยู่เลขท่ี................หมู่ที.่...........ต าบล...............................อ าเภอ...........................จังหวัด
..................................หมายเลขโทรศัพท์..................................... 

๓. พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้วดังนี้ 

ส าเนาบัตรประจ าตัว(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืนๆ ระบุ...................)ของ
ผู้แทนนิติบุคคลและผู้รับมอบอ านาจ(ถ้ามี)  

ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้องได้แก่................................................................. . 
............................................................................................................................. ............................................. 

หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลและใบมอบอ านาจ (ในกรณีท่ีมีการ
มอบอ านาจ)  

ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนดได้แก่...................... 

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

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

    ขอรับรองว่าข้อความในค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 

 

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

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

 

 



 

ส่วนของเจ้าหน้าที่ 

                    ใบรับค าขอแจ้งจัดตั้ง        สถานที่จ าหน่ายอาหาร       สถานที่สะสมอาหาร 

ชื่อสถานประกอบกิจการ................................................................ประเภท.....................................................    
มีพ้ืนที่.................ตารางเมตร ตั้งอยู่เลขที่..............หมู่ที่........ต าบล..........................อ าเภอ...........................
จังหวัด..................................หมายเลขโทรศัพท์.....................................เลขที่............................ได้รับเรื่องเมื่อ
วันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 

ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 

  ไม่ครบ ได้แก่ ................................................................................ 

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

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

        ต าแหน่ง................................................... 

 

 
ส่วนของผู้แจ้ง  

                              ใบรับค าขอแจ้งจัดตั้ง        สถานที่จ าหน่ายอาหาร หรือ      สถานที่สะสมอาหาร 

           ชื่อสถานประกอบกิจการ................................................................ประเภท...................................................มีพ้ืนที่
.............ตารางเมตร ตั้งอยู่เลขที่..............หมู่ที่........ต าบล...............................อ าเภอ...........................จังหวัด
..................................หมายเลขโทรศัพท์.....................................เลขที.่.........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............
เดือน..........................พ.ศ. .............. 

ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 

  ไมค่รบ ได้แก่ ................................................................................ 

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

 

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

   ต าแหน่ง.................................................... 

          เจ้าพนักงานท้องถิ่น 



 

 
 

 

                   หนังสือรับรองการแจ้ง  
         ประกอบกิจการสถานที่จ าหน่ายอาหาร  

เล่มที.่.........เลขที.่............/................ 

               (๑)เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้..........................................................................
สัญชาติ .... .... .... .... .... ...อยู่บ้านเลขที่ . . . . .... ... ..... ..หมู่ที่ . . ............ ....ต าบล.... .... .... .... .... .... ....อ าเภอ
.....................................จังหวัด..............................หมายเลขโทรศัพท์.....................................ชื่อสถานประกอบ
กิจการ.......................................ประเภท....................มีพ้ืนที่.............ตารางเมตรตั้งอยู่เลขที่..............หมู่ที่
...................ต าบล............................ .............อ าเภอ.......................... ...........จังหวัด..................................
หมายเลขโทรศัพท์ ..................................... .........................เสียค่าธรรมเนียมปีละ...................บาท 
(................................ ......................................)ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่ ..............................................เลขที่
..............................ลงวันที่........................................................................................ 

              (๒) ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อบัญญัติ
ของท้องถิ่น 

               (๓) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ 

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

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

               (๔) หนังสือรับรองการแจ้งฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่...........เดือน.............................พ.ศ. ....................  

 

             (ลงชื่อ) 

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

                                                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาย่า  

   เจ้าพนักงานท้องถิ่น  

        

 

 

 

 

 



       (ด้านหลัง) 

 

 

ค าเตือน 

(๑)  ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย         
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท 

(๒) ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมต่อราชการส่วนท้องถิ่นทุกปีตามก าหนดเวลา หาก
ฝ่าฝืนจะต้องเสียค่าปรับเพ่ิมอีกร้อยละยี่สิบของค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ค าขอแก้ไขรายการใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง 

   จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร  หรือ      สถานที่สะสมอาหาร 

 

 

๑. ข้าพเจ้า........................................................................................................................ ....................... 
              บุคคลธรรมดา อายุ ...........ปี สัญชาติ..............บัตรประจ าตัวประชาชน

เลขที่…………………............อยู่บ้านเลขที............. หมู่......... ซอย/ถนน..............................ต าบล/แขวง…………….... 
อ าเภอ/เขต.......................... จังหวัด........................................โทรศัพท์......................................... 

    นิติบุคคล ประเภท..................................................... จดทะเบียนเมื่อ.................................. 
เลขทะเบียน................................ ส านักงานตั้งอยู่เลขท่ี..............หมู่ที่............ ซอย/ถนน...................................... 
ต าบล/แขวง.................................. อ าเภอ/เขต.......................................... จังหวัด..............................................
โทรศัพท์.............................................. 
                   โดย........................................................................... อายุ..................... ปี มีอ านาจลงชื่อแทนนิติ
บุคคล อยู่บ้านเลขท่ี.............. หมู่..............ซอย/ถนน.....................................ต าบล/แขวง.....................................
อ าเภอ/เขต........................... จังหวัด........................................โทรศัพท์..............................................   
ขอยื่นค าขอแก้ไขรายการใน � ใบอนุญาต � หนังสือรับรองการแจ้ง 
                  เล่มที.่............เลขที่..............ปี...............(ระบุชนิดหรือประเภทของอาหาร)....................................
โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า....................................................................................สถานที่ตั้งเลขที่
............................หมู่ที.่..............................ตรอก/ซอย...............................ถนน.........................................แขวง/
ต าบล.............................เขต/อ าเภอ.............................จังหวัด………………………… โทรศัพท์.............................
โทรสาร…............................ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  มีรายละเอียดดังนี้
.................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................                     
๒. พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้วดังนี้ 

ส าเนาบัตรประจ าตัว(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืนๆ ระบุ........................) 
                     ส าเนาทะเบียนบ้าน 
                     ส าเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งสถานประกอบการ และ สัญญาเช่า หรือ หนังสอืยินยอมให้ใช้สถานที่ 

กรณีผู้ขออนุญาต มิใช่เจ้าของสถานที่ประกอบกิจการ 
ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร 
หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอื่น
ที่จ าเป็น 
 
 

 
 
 
 
 

ค ำขอเลขที่

......./........... 

(เจำ้หน้ำทีก่รอก) 



-๒- 
 
ใบมอบอ านาจ(ในกรณีท่ีมีการมอบอ านาจ) 
ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 

เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเขาย่าประกาศก าหนด คือ 

๑)....................................................................... 
๒)....................................................................... 
 

          ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 

                                        (ลงชื่อ) ......................................................... ผู้ยื่นค าขอ 
                                                 (..........................................................) 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
 

           เห็นสมควรอนุญาตให้แก้ไขรายการตามค าขอ 
ดังนี้…………………………………………………………………................................................................................................
............................................................................... ................................................................................. ................. 
                     เห็นสมควรไม่อนุญาตให้แก้ไขรายการตามค าขอ 
เพราะ……………........................................................................................................................ ................................
........................................................................................................................................... ...................................... 

                                  (ลงชื่อ) ................................................. เจ้าพนักงานสาธารณสุข/ผู้ได้รับมอบหมาย 
                                            (...................................................) 
                                      ต าแหน่ง .........................................วันที่........./............../............ 
 

 

  

 

 

 

 

                    
 

ค ำสัง่ของเจ้ำพนักงำนท้องถ่ิน 
( ) เหน็สมควรอนุญำตตำมค ำขอ 
( ) เหน็สมควรไมอ่นุญำตตำมค ำขอ 
 

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

ต ำแหน่ง ................................. วนัที.่......./............./............. 

 



ส่วนของเจ้าหน้าที่  
  ใบรับค าขอแก้ไขรายการใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง                                                 

จัดตั้ งสถานที่จ าหน่ายอาหาร  หรือ      สถานที่สะสมอาหาร  
 

เลขที.่...........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 

ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 

  ไม่ครบ คือ 

๑).............................................................. 
๒).............................................................. 
๓).............................................................. 

 

       (ลงชื่อ) ..................................................................   
          (......................................................) 
         ต าแหน่ง............................................................ 

 

 

                      ส่วนของผู้ รับค าขอ  
   ใบรับค าขอแก้ไขรายการใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง  

  จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร  หรือ     จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร                   

เลขที.่.........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 

ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 

  ไม่ครบ คือ 

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

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

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

ดังนั้น กรุณาน าเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน...............วันนับตั้งแต่
วันนี้เป็นต้นไป 

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

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

            ต าแหน่ง................................................ 

 



                   ค าขอบอกเลิกการด าเนินกิจการ 

           สถานที่จ าหน่ายอาหาร หรือ      สถานที่สะสมอาหาร 

 

 

 
๑. ข้าพเจ้า........................................................................................................................ ........................ 
              บุคคลธรรมดา อายุ ...........ปี สัญชาติ..............บัตรประจ าตัวประชาชน

เลขที่…………………............อยู่บ้านเลขที............. หมู่......... ซอย/ถนน..............................ต าบล/แขวง…………….....
อ าเภอ/เขต.......................... จังหวัด........................................โทรศัพท์......................................... 

    นิติบุคคล ประเภท..................................................... จดทะเบียนเมื่อ................................... 
เลขทะเบียน................................ ส านักงานตั้งอยู่เลขท่ี..............หมู่ที่............ ซอย/ถนน....................................... 
ต าบล/แขวง.................................. อ าเภอ/เขต.......................................... จังหวัด..............................................
โทรศัพท์.............................................. 
                   โดย........................................................................... อายุ..................... ปี มีอ านาจลงชื่อแทนนิติ
บุคคล อยู่บ้านเลขท่ี.............. หมู่..............ซอย/ถนน.....................................ต าบล/แขวง......................................
อ าเภอ/เขต........................... จังหวัด........................................โทรศัพท์..............................................   
ขอยื่นค าขอบอกเลิกการด าเนินกิจการตาม � ใบอนุญาต � หนังสือรับรองการแจ้ง 
                  เล่มที.่............เลขที่.................ปี...................(ระบุชนิดหรือประเภทของอาหาร)…………………………
โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า....................................................................................สถานที่ตั้งเลขที่
............................หมู่ที.่......................ตรอก/ซอย...............................ถนน.........................................แขวง/ต าบล
......................................เขต/อ าเภอ..........................จังหวดั………………………… โทรศัพท์..............................
โทรสาร…........................................ขอแจ้งเลิกการด าเนินกิจการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ตั้งแต่วันที่.............
เดือน…………………………พ.ศ………………………. 
          ๒. พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้วดังนี้ 

ส าเนาบัตรประจ าตัว(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืนๆ ระบุ........................) 
                     ส าเนาทะเบียนบ้าน 
                     ส าเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งสถานประกอบการ และ สัญญาเช่า หรือ หนังสอืยินยอมให้ใช้สถานที่ 

กรณีผู้ขออนุญาต มิใช่เจ้าของสถานที่ประกอบกิจการ 
ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร 
หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอื่น
ที่จ าเป็น 
ใบมอบอ านาจ(ในกรณีท่ีมีการมอบอ านาจ) 
ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 

 
 
 
 

ค ำขอ

เลขที…่...../........... 

(เจำ้หน้ำทีก่รอก) 



-๒- 
 

 
เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเขาย่าประกาศก าหนด คือ 

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

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

         ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 

                                        (ลงชื่อ) ......................................................... ผู้ยื่นค าขอ 
                                                 (..........................................................) 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
 

           เห็นสมควรอนุญาตให้เลิกการด าเนินกิจการตามค าขอ 
ดังนี้……………………………………………………...............................................................................................................
................................................................................................................................................. ................................ 
                     เห็นสมควรไม่อนุญาตให้เลิกด าเนินกิจการตามค าขอ 
เพราะ……………........................................................................................................................ ................................
............................................................................................................................. .................................................... 
 
                                  (ลงชื่อ) ................................................. เจ้าพนักงานสาธารณสุข/ผู้ได้รับมอบหมาย 
                                            (...................................................) 
                                      ต าแหน่ง .........................................วันที่........./............../............ 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ค ำสัง่ของเจ้ำพนักงำนท้องถ่ิน 
( ) เหน็สมควรอนุญำตตำมค ำขอ 
( ) เหน็สมควรไมอ่นุญำตตำมค ำขอ 
 

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

ต ำแหน่ง ................................. วนัที.่......./............./............. 

 



ส่วนของเจ้าหน้าที่  
 

    ใบรับค าขอบอกเลิกการด าเนินกิจการ     สถานที่จ าหน่ายอาหาร  หรือ      สถานที่สะสม
อาหาร  
เลขที.่...........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 

ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 

  ไม่ครบ คือ 

๑).............................................................. 
๒).............................................................. 
๓).............................................................. 

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

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

         ต าแหน่ง................................................................ 

 

                                    ส่วนของผู้รับค าขอ  
          ใบรับค าขอบอกเลิกการด าเนินกิจการ      สถานที่จ าหน่ายอาหาร หรือ     สถานที่สะสมอาหาร 

   เลขที.่.........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 

ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 

  ไม่ครบ คือ 

๑).............................................................. 
๒).............................................................. 
๓).............................................................. 

ดังนั้น กรุณาน าเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน...............วันนับตั้งแต่
วันนี้เป็นต้นไป 

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

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

          ต าแหน่ง..................................................... 

 

 

 



               ค าขอโอนการด าเนินกิจการ 

       สถานที่จ าหน่ายอาหาร หรือ      สถานที่สะสมอาหาร 

 

 

๑. ข้าพเจ้า........................................................................................................................ ........................ 
              บุคคลธรรมดา อายุ ...........ปี สัญชาติ..............บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี…………………...

อยู่บ้านเลขที............. หมู่......... ซอย/ถนน..............................ต าบล/แขวง……………......... อ าเภอ/เขต
.......................... จังหวัด........................................โทรศัพท์......................................... 

    นิติบุคคล ประเภท..................................................... จดทะเบียนเมื่อ................................. 
เลขทะเบียน................................ ส านักงานตั้งอยู่เลขท่ี..............หมู่ที่............ ซอย/ถนน...................................... 
ต าบล/แขวง.................................. อ าเภอ/เขต.......................................... จังหวัด..............................................
โทรศัพท์.............................................. 
                   โดย........................................................................... อายุ..................... ปี มีอ านาจลงชื่อแทนนิติ
บุคคล อยู่บ้านเลขท่ี.............. หมู่..............ซอย/ถนน.....................................ต าบล/แขวง......................................
อ าเภอ/เขต........................... จังหวัด........................................โทรศัพท์..............................................   
ขอยื่นค าขอโอนการด าเนินกิจการตาม � ใบอนุญาต � หนังสือรับรองการแจ้ง 
                  เล่มที.่..............เลขที.่.................ปี...................(ระบุชนิดหรือประเภทของ
อาหาร)...................................โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า...............................................................................
สถานที่ตั้งเลขที่............................หมู่ที.่......................ตรอก/ซอย...............................ถนน.....................................
แขวง/ต าบล......................................เขต/อ าเภอ..........................จังหวัด……………………………….. โทรศัพท์
..............................โทรสาร…................................  ขอโอนการด าเนินกิจการให้แก่ 
(นาย/นาง/นางสาว)……………………………………………………………………………………………………………………………… 

              บุคคลธรรมดา อายุ ...........ปี สัญชาติ..............บัตรประจ าตัวประชาชน
เลขที่…………………............อยู่บ้านเลขที............. หมู่......... ซอย/ถนน..............................ต าบล/แขวง……………..... 
อ าเภอ/เขต.......................... จังหวัด........................................โทรศัพท์......................................... 

    นิติบุคคล ประเภท..................................................... จดทะเบียนเมื่อ................................... 
เลขทะเบียน................................ ส านักงานตั้งอยู่เลขท่ี..............หมู่ที่............ ซอย/ถนน....................................... 
ต าบล/แขวง.................................. อ าเภอ/เขต.......................................... จังหวัด..............................................
โทรศัพท์..............................................ผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลดังนี้ 
  ๑……………………………………………………อยู่บ้านเลขที............. หมู่......... ซอย/ถนน.....................
ต าบล/แขวง……………......... อ าเภอ/เขต.......................... จังหวัด.............................โทรศัพท์............................. 
  ๒……………………………………………………อยู่บ้านเลขที............. หมู่......... ซอย/ถนน.....................
ต าบล/แขวง……………......... อ าเภอ/เขต.......................... จังหวัด.............................โทรศัพท์............................. 
 
 
 
 
 

ค ำขอ

เลขที…่...../........... 

(เจำ้หน้ำทีก่รอก) 



-๒- 
 
 
 
          ๒. พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้วดังนี้ 

ส าเนาบัตรประจ าตัว(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืนๆ ระบุ........................) 
                     ส าเนาทะเบียนบ้าน 
                     ส าเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งสถานประกอบการ และ สัญญาเช่า หรือ หนังสอืยินยอมให้ใช้สถานที่ 

กรณีผู้ขออนุญาต มิใช่เจ้าของสถานที่ประกอบกิจการ 
ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร 
หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอื่น
ที่จ าเป็น 
ใบมอบอ านาจ(ในกรณีท่ีมีการมอบอ านาจ) 
ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 

เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเขาย่าประกาศก าหนด คือ 

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

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

         ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 

                                        (ลงชื่อ) ......................................................... ผู้ยื่นค าขอ 
                                                 (..........................................................) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๓- 
 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
 

           เห็นสมควรอนุญาตให้โอนการด าเนินกิจการตามค าขอ 
ดังนี้…………………………………………………..................................................................................................................
.............................................................................................................................................. ................................... 
                     เห็นสมควรไม่อนุญาตให้โอนการด าเนินกิจการตามค าขอ 
เพราะ……………........................................................................................................................ ................................
................................................................................................... .............................................................................. 
 

                                       (ลงชื่อ) ................................................. เจ้าพนักงานสาธารณสุข/ผู้ได้รับ
มอบหมาย 

                                                (...................................................) 
                                      ต าแหน่ง .........................................วันที่........./............../............ 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำสัง่ของเจ้ำพนักงำนท้องถ่ิน 
( ) เหน็สมควรอนุญำตตำมค ำขอ 
( ) เหน็สมควรไมอ่นุญำตตำมค ำขอ 
 

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

ต ำแหน่ง ................................. วนัที.่......./............./............. 

 



ส่วนของเจ้าหน้าที่  
    ใบรับค าขอโอนการด าเนินกิจการ      สถานที่จ าหน่ายอาหาร  หรือ      สถานที่สะสมอาหาร  
เลขที.่...........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 

ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 

  ไม่ครบ คือ 

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

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

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

 

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

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

       ต าแหน่ง...................................................... 

 

 

                                    ส่วนของผู้ รับค าขอ  
           ใบรับค าขอโอนการด าเนินกิจการ      สถานที่จ าหน่ายอาหาร หรือ     สถานที่สะสมอาหาร 

   เลขที.่.........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 

ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 

  ไม่ครบ คือ 

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

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

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

ดังนั้น กรุณาน าเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน...............วันนับตั้งแต่
วันนี้เป็นต้นไป 

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

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

          ต าแหน่ง............................................... 

 



 

 

 

         หนังสือรับรองการแจ้ง  
         ประกอบกิจการสถานที่สะสมอาหาร  

เล่มที.่.........เลขที.่............/................ 

              (๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้..........................................................................
สัญชาติ...................อยู่บ้านเลขท่ี..............หมู่ที.่...............ต าบล........................อ าเภอ..........................................
จังหวัด..............................................................หมายเลขโทรศัพท์..........................................................................
ชื่อสถานประกอบกิจการ.............................................ประเภท.......................มีพ้ืนที่.............ตารางเมตรตั้งอยู่
เลขที่..............หมู่ที่.............ต าบล...........................อ าเภอ..............................จังหวัด..................................
หมายเลขโทรศัพท์ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......เสี ยค่ าธรรมเนี ยมปีละ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . บาท
(................................................................) ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่.................................................................
เลขที.่.............................ลงวันที่............................................            

            (๒) ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อบัญญัติ
ของท้องถิ่น 

             (๓) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ 

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

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

             (๔) หนังสือรับรองการแจ้งฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่...........เดือน.............................พ.ศ. ....................  

 

             (ลงชื่อ) 

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

                                                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาย่า  

   เจ้าพนักงานท้องถิ่น  

        

 

 

 

 

 



                     (ด้านหลัง) 

       

 

ค าเตือน 

(๑)ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย            
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท 

(๒) ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมต่อราชการส่วนท้องถิ่นทุกปีตามก าหนดเวลา หาก
ฝ่าฝืนจะต้องเสียค่าปรับเพ่ิมอีกร้อยละยี่สิบของค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                            ใบอนุญาต 

                                           ประกอบกิจการสถานที่สะสมอาหาร 

เล่มที.่..........เลขที.่.........../................. 

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

สัญชาติ....................เลขประจ าตัวประชาชน............................................อยู่บ้านเลขท่ี................หมู่ที.่................. 

ต าบล....................อ าเภอ..........................จังหวัด........................หมายเลขโทรศัพท.์............................................. 

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

ตั้งอยู่เลขที่...............หมู่ที.่...........ต าบล.........................อ าเภอ............................จังหวัด........................................ 

หมายเลขโทรศัพท์........................................เสียค่าธรรมเนียมปีละ.................บาท (............................................)   

ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่..................เลขที.่.................ลงวันที่................................................................................. 

           (๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อบัญญัติของท้องถิ่น 

           (๓) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 

           (๔) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย  คือ 

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

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

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

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

 

      (ลงชื่อ) 

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

                                                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาย่า  

 เจ้าพนักงานท้องถิ่น  

 



    (ด้านหลัง) 

 

 ค าเตือน  

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ประกอบ
กิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท 

             (๒) หากผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อน
ใบอนุญาตสิ้นอาย ุ

             (๓) กรณีใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลายหรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบ
แทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันวัน นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหายถูกท าลายหรือช ารุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้าย ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเขาย่า 

เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ. ๒๕63 

 
ล าดับที่ 

 

 
รายการ 

 
อัตราค่าธรรมเนียม(บาท/ปี) 

๑ หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
(๑) สถานที่ใช้ประกอบการค้า มีพ้ืนที่ไม่เกิน ๑๐ ตารางเมตร 
(๒) สถานที่ใช้ประกอบการค้า มีพ้ืนที่ตั้งแต่ ๑๑-๕๐ ตารางเมตร 
(๓) สถานที่ใช้ประกอบการค้า มีพ้ืนที่ตั้งแต่ ๕๑-๑๐๐ ตารางเมตร 
(๔) สถานที่ใช้ประกอบการค้า มีพ้ืนที่ตั้งแต่ ๑๐๑-๒๐๐ ตารางเมตร 

 
   
        ยกเว้นค่าธรรมเนียม 

๒ ใบอนุญาต จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
(๑) สถานที่ใช้ประกอบการค้า มีพื้นท่ีไม่เกิน ๒๐๐-๕๐๐ ตารางเมตร 

     (๒) สถานที่ใช้ประกอบการค้ามีพ้ืนที่ตั้งแต่ ๕๐๑-๑,๐๐๐  ตารางเมตร 
     (๓) สถานที่ใช้ประกอบการค้ามีพ้ืนที่ตั้งแต่ ๑,๐๐๑-๒,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 
 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 

 

 

                         

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


