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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสอม 
เร่ือง   สถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสอม  ว่าด้วยสถานที่จําหน่าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร 
ส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๔๓  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๕๓  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  
มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องค์การ
บริหารส่วนตําบลแหลมสอม  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสอมและ
นายอําเภอปะเหลียน  จึงตราข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสอม  เร่ือง  สถานที่
จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสอม  ตั้งแต่เม่ือได้ประกาศไว้
โดยเปิดเผย  ณ  ที่ทําการขององค์การบริหารส่วนตาํบลแหลมสอมแล้ว  ๗  วัน 

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว 
ในข้อบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 
  “อาหาร”  หมายความว่า  ของกินหรือเครื่องคํ้าจุนชีวิตได้แก่ 
  (๑)  วัตถุชนิดที่คนกิน  ดื่ม  อม  หรือนําเข้าสู่ ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ  หรือ 

ในรูปลักษณะใด ๆ  แต่ไม่รวมถึงยา  วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  หรือยาเสพติดให้โทษตามกฎหมาย
ว่าด้วยการนั้น  แล้วแต่กรณี 

  (๒)  วัตถุที่มุ่งหมายสําหรับใช้  หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร  รวมถึงวัตถุ 
เจือปนอาหาร  สี  และเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส 
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  “สถานที่จําหน่ายอาหาร”   หมายความว่า  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใช่ที่
หรือทางสาธารณะ  ที่จัดไว้เพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จ  และจําหน่ายให้ผู้ซื้อ 
สามารถบริโภคได้ทันที  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะเป็นการจําหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้สําหรับการบริโภค  ณ  ที่นั้น  
หรือนําไปบริโภคที่อื่นก็ตาม 

  “สถานที่สะสมอาหาร”  หมายความว่า  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใช่ 
ที่หรือทางสาธารณะที่จัดไว้สําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือของแห้ง  หรืออาหาร 
ในรูปลักษณะอื่นใดซึ่งผู้ซื้อต้องนําไปทํา  ประกอบ  หรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง 

  “ตลาด”  หมายความว่า  สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจําหน่ายสินค้า
ประเภทสัตว์  เนื้อสัตว์  ผัก  ผลไม้  หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด  ประกอบหรือปรุงแล้ว  หรือ 
ของเสียง่าย  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะมีการจําหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม  และความหมายรวมถึง
บริเวณซึ่งจัดไว้สําหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจําหน่ายสินค้า  ประเภทดังกล่าวเป็นประจําหรือคร้ังคราว
หรือตามวันที่กําหนด 

  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสอม   
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
  “สิ่งปฏิกูล”  หมายความว่า  อุจจาระหรือปัสสาวะ  และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใด  

ซึ่งเป็นสิ่งโสโครก  หรือมีกลิ่นเหม็น 
  “มูลฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  ถุงพลาสติก  

ภาชนะท่ีใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์  หรือซากสัตว์  รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด   
ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อื่น 

  “อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สํานักงาน  
หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่น  ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือสัญจรได้ 

ข้อ ๕ ผู้ใดจะจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  ในอาคาร  หรือพื้นที่ใด
ซึ่งมีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตร  และมิใช่เป็นการขายของในตลาดต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น   
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ถ้าสถานที่ดังกล่าวมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินเพื่อขอหนังสือรับรอง
การแจ้งก่อนการจัดตั้ง 

ข้อ ๖ ความในข้อ  ๕  ไม่ใช้บังคับแก่การประกอบกิจการ  ดังนี้ 
  (๑)  การประกอบกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
  (๒)  การขายของในตลาด 
  (๓)  การจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
ข้อ ๗ ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือได้รับหนังสือรับการแจ้งให้จัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาคารหรือ

สถานที่สะสมอาหารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  สถานที่รับประทาน  สถานที่เตรียมปรุง  ประกอบอาหารต้องสะอาดเป็นระเบียบ

และจัดเป็นสัดส่วน 
  (๒)  ไม่เตรียม  ปรุงอาหารบนพื้นและบริเวณหน้าหรือในห้องน้ํา  และต้องเตรียมปรุง

อาหารบนโต๊ะที่สูงจากพื้นอย่างน้อย  ๖๓  เซนติเมตร 
  (๓)  ใช้สารปรุงแต่งอาหารที่มีความปลอดภัย  มีเคร่ืองหมายรับรองของทางราชการ  

เช่น  เลขสารบนอาหาร  (อย.)  เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม  (มอก.) 
  (๔)  อาหารสดต้องล้างให้สะอาด  ก่อนนํามาปรุงหรือเก็บ  การเก็บอาหารประเภทต่าง ๆ  

ต้องแยกเก็บเป็นสักส่วน  อาหารประเภทเน้ือสัตว์ดิบเก็บในอุณหภูมิที่ต่ํากว่า  ๕  องศาเซลเซียส 
  (๕)  อาหารที่ปรุงสําเร็จแล้วเก็บในภาชนะที่สะอาด  มีการปกปิด  วางสูงจากพื้นอย่างน้อย  

๖๓  เซนติเมตร 
  (๖)  น้ําแข็งที่ใช้บริโภคต้องสะอาดเก็บในภาชนะที่สะอาดมีฝาปิด  ใช้อุปกรณ์ที่มีด้าม

สําหรับคีบหรือตัดโดยเฉพาะ  วางสูงจากพื้นอย่างน้อย  ๖๓  เซนติเมตร 
  (๗)  ล้างภาชนะด้วยน้ํายาล้างภาชนะ  แล้วล้างด้วยน้ําสะอาด  ๒  คร้ัง  หรือล้างด้วย

น้ําไหล  และที่ล้างภาชนะต้องวางสูงจากพื้นอย่างน้อย  ๖๓  เซนติเมตร 
  (๘)  เขียงและมีดต้องมีสภาพดี  แยกใช้ระหว่างเนื้อสัตว์สุก  เนื้อสัตว์ดิบ  และผัก  ผลไม้ 
  (๙) ช้อน  ส้อม  ตะเกียบ  วางตั้งเอาด้ามขึ้นในภาชนะโปร่งสะอาด  หรือวางเป็นระเบียบ

ในภาชนะโปร่งสะอาด  และมีการปกปิด  เก็บสูงจากพื้นอย่างน้อย  ๖๓  เซนติเมตร 
  (๑๐) มูลฝอยและน้ําเสียทุกชนิดได้รับการกําจัดด้วยวิธีที่ถูกหลักสุขาภิบาล 
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  (๑๑)  ห้อมส้วมสําหรับผู้บริโภคและผู้สัมผัสอาหารต้องสะอาด  มีอ่างล้างมือที่ใช้การได้ดี   
และมีสบู่ใช้ตลอดเวลา 

  (๑๒)  ผู้สัมผัสอาหารแต่งการสะอาด  สวมเสื้อมีแขน  ผู้ปรุงต้องผูกผ้ากันเป้ือนที่สะอาด  
สวมหมวก  หรือเน็ทคลุมผม 

  (๑๓)  ผู้สัมผัสอาหารต้องล้างมือให้สะอาดก่อนเตรียม  ปรุง  ประกอบ  จําหน่ายอาหาร
ทุกคร้ัง  ใช้อุปกรณ์ในการหยิบจับอาหารที่ปรุงสําเร็จแล้วทุกชนิด 

  (๑๔)  ผู้สัมผัสอาหารที่มีบาดแผลที่มือต้องปิดแผลให้มิดชิด  หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงาน 
ที่มีโอกาสสัมผัสอาหาร 

  (๑๕)  ผู้สัมผัสอาหารที่ เจ็บป่วยด้วยโรคที่สามารถติดต่อไปยังผู้บริโภคโดยมีน้ํา 
และอาหารเป็นสื่อให้หยุดปฏิบัติงานจนกว่าจะรักษาให้หายขาด 

ข้อ ๘ ผู้ใดประสงค์จะขอจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือ
พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดจะต้องย่ืนคําขอรับใบอนุญาต
ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  (๓)  อื่น ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสอมประกาศกําหนด 
ข้อ ๙ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  และเง่ือนไข  ดังต่อไป 
  (๑)  รักษาสถานที่ให้สะอาดอยู่เสมอ  รวมทั้งจักให้มีการป้องกันและกําจัดสัตว์ 

และแมลงที่เป็นพาหะนําโรค 
  (๒)  ต้องมีการดูแลรักษาความสะอาดที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลไม่ให้เป็น 

ที่เพาะพันธ์แมลงและสัตว์นําโรคได้  และต้องมีการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 
  (๓)  รักษาส้วมให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอยู่เสมอ 
  (๔)  จัดสิ่งของเคร่ืองใช้  และอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  และรักษาให้สะอาดอยู่เสมอ 
  (๕)  ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

และคําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบัญญัติ  และคําสั่งขององค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสอม 
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ข้อ ๑๐ เม่ือได้รับอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจความถูกต้อง
และความสมบูรณ์ของคําขอ  ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์วิธีการ  
หรือเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้น
ทั้งหมด  และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเป็นที่จะต้อง
ส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาตก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคําขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล 
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามท่ี
กําหนดในขอ้บัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในกําหนดเวลาวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง  คร้ังละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้องมี
หนังสือแจ้งการขยายเวลาเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสองหรือ
ตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๑ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
ให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ ๑๒ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
และให้ใช้เพียงในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสอมเท่านั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องย่ืนคําขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ  เม่ือได้ย่ืนคําขอพร้อมกับ 
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

การขอต่อใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและ
เง่ือนไขที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๘  และข้อ  ๙  โดยอนุโลม 

ข้อ ๑๓ ผู้ได้รับอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้ 
ท้ายข้อบัญญัตินี้ ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่ เ ป็นการขอรับใบอนุญาตคร้ังแรก  หรือ 
ก่อนใบอนุญาตส้ินอายุสําหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถ้ามิได้
เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละย่ีสิบของจํานวนค่าธรรมเนียม 
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ที่ค้างชําระเว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียม
คร้ังต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า  
สองคร้ัง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจํานวน 

ข้อ ๑๔ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้  ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลแหลมสอม 

ข้อ ๑๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ดําเนินกิจการตามข้อบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บค่าบริการจาก
ผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๑๖ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  
หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและ
เง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก
การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกอบด้วย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่  มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ ๑๗ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง 
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้
เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้
ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ ๑๘ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
  (๑)  ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
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  (๒)  ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้ 
มีเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต 
ตามข้อบัญญัตินี้  และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ 
ของประชาชน  หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ข้อ ๑๙ คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต  หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว  ให้ส่งคําสั่ง
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ  หรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน
ของผู้รับใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้ทราบคําสั่งตั้งแต่เวลาที่คําสั่งไปถึงหรือวันปิดคําสั่ง  
แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒๐ ถูกเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ ๒๑ ผู้ใดประสงค์จะจัดตั้งสถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือ
พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ไม่เกินสองร้องตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดจะต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  (๓)  อื่น  ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสอมประกาศกําหนด 
เม่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้ง  ให้ออกใบรับแก่ผู้แจ้งเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประกอบ

กิจการตามที่แจ้งได้ชั่วคราวในระหว่างเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังมิได้ออกหนังสือรับรองการแจ้ง 
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจการแจ้งให้ถูกต้องตามแบบกําหนดในข้อบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง 

ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้งภายในเจ็ดวันทําการ
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
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ในใบรับแจ้งหรือหนังสือรับรองการแจ้ง  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะกําหนดเง่ือนไขให้ผู้แจ้งหรือ 
ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้ 

ในกรณีที่การแจ้งไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้ผู้แจ้งทราบภายในเจ็ดวัน
ทําการนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  ถ้าผู้แจ้งไม่ดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันทําการนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
จากพนักงานท้องถิ่น  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้การแจ้งของผู้แจ้งเป็นอันสิ้นผล  แต่ถ้าผู้แจ้ง 
ได้ดําเนินการแก้ไขภายในเวลาที่กําหนดแล้ว  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้ง
ภายในเจ็ดวันทําการนับแต่วันที่ได้รับการแจ้งซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องตามแบบที่กําหนดในข้อบัญญัตินี้ 
ตามวรรคหน่ึง 

ข้อ ๒๒ ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งไว้โดยเปิดเผยและ 
เห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ 

ข้อ ๒๓ ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ 
ให้ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งภายในสิบห้าวันแต่วันที่ได้ทราบถึง
การสูญหายถูกทําลาย  หรือชํารุด  ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสอมกําหนดไว้ 

  การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีและเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย  ให้ผู้ย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรอง 
การแจ้งนําสําเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย 
มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

  (๒)  ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ย่ืนคําขอ 
รับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งนําใบอนุญาตเดิมเท่าที่ เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกอบด้วย 

ข้อ ๒๔ เม่ือผู้จ้าง  ประสงค์จะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินกิจการให้แก่บุคคลอื่นให้แจ้งให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบด้วย 

ข้อ ๒๕ ในกรณีที่ผู้ดําเนินกิจการใดดําเนินกิจการตามที่ระบุไว้ในข้อบัญญัตินี้โดยมิได้แจ้งต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น  และเคยได้รับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เพราะเหตุที่
ฝ่าฝืนดําเนินกิจการโดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาแล้วคร้ังหนึ่ง  ยังฝ่าฝืนดําเนินกิจการโดยมิได้แจ้ง



หน้า   ๑๕๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๓๓๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   ธันวาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นต่อไป  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดดําเนินกิจการไว้จนกว่า 
จะได้ดําเนินการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ถ้ายังฝ่าฝืนอีกให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งห้าม 
การดําเนินกิจการนั้นไว้ตามเวลาที่กําหนดซึ่งต้องไม่เกินสองปีก็ได้ 

ข้อ ๒๖ การแจ้งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ทําเป็นหนังสือ
แจ้งให้ผู้แจ้งหรือผู้ดําเนินการทราบ  ในกรณีที่ไม่พบตัวหรือไม่ยอมรับหนังสือให้ส่งหนังสือการแจ้งหรือ
คําสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือปิดหนังสือนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานัก 
ทําการงานของผู้ที่ต้องรับหนังสือและให้ถือว่าผู้นั้นได้ทราบหนังสือดังกล่าวแล้วตั้งแต่เวลาที่หนังสือไปถึง
หรือวันปิดหนังสือแล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อให้
ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหน่ึงแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสอม  ในเรื่องใดหรือทุกเร่ืองก็ได้ 

ข้อ ๒๘ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ ๒๙ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสอม  เป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ 
และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้   

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

ประสาร  แก้วพิทักษ์ 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสอม 



 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม 

                          เรื่อง  สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
ประเภท 

อัตราคาธรรมเนียม หมาย

เหตุ บาท สต. 

๑. สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารประเภทเครื่องดื่ม

หรือน้ําแข็งไมวาสําหรับผูซ้ือบริโภคในหรือนอกสถานท่ี 

๒. สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารเฉพาะบรรจุกระปอง 

ขวดหรือท่ีใสอยางอ่ืน เพ่ือมิใหเสียงาย ไมวาสําหรับผูบริโภคในหรือ 

นอกสถานท่ี 

๓. สถานท่ีสะสมอาหารและสถานท่ีจําหนายอาหารประเภทเนือ้สด ปลาสด 

๔. สถานท่ีสะสมอาหารและสถานท่ีจําหนายอาหารประเภทผักสด 

๕. สถานท่ีสะสมอาหารและสถานท่ีจําหนายอาหารประเภทผลไมตาง ๆ 

๖. สถานท่ีสะสมอาหารและสถานท่ีจําหนายอาหารประเภทของหมักดอง 

เชน ผักดอง ปลารา กะป น้ําปลา หอยดอง ฯลฯ 

๗. สถานท่ีสะสมอาหารและสถานท่ีจําหนายอาหารประเภทของชํา เชน 

เกลือ หอม กระเทียม ปลาแหง และอาหารแหงอ่ืน ๆ 

๘. สถานท่ีจําหนายอาหารและสะสมอาหารท่ีจัดใหผูซ้ือบริโภคใน

สถานท่ีและนอกสถานท่ี 

     ๘.๑ สถานท่ีจําหนายอาหาร สะสมอาหารไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 

         ๘.๑.๑ ท่ีมีพ้ืนท่ีตั้งแต ๑ - ๕๐  ตารางเมตร 

         ๘.๑.๒ ท่ีมีพ้ืนท่ีตั้งแต ๕๑ - ๑๐๐   ตารางเมตร 

         ๘.๑.๓ ท่ีมีพ้ืนท่ีตั้งแต ๑๐๑ - ๒๐๐  ตารางเมตร 

     ๘.๒ สถานท่ีจําหนายอาหารและสะสมอาหารท่ีมีพ้ืนท่ีเกิน ๒๐๐ 

ตารางเมตร 

         ๘.๒.๑ ท่ีมีพ้ืนท่ีตั้งแต  ๒๐๑ - ๓๐๐   ตารางเมตร 

         ๘.๒.๒ ท่ีมีพ้ืนท่ีตั้งแต  ๓๐๑ - ๔๐๐   ตารางเมตร 

         ๘.๒.๓ ท่ีมีพ้ืนท่ีตั้งแต  ๔๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 

๑๐๐ 

 

๒๐๐ 

 

 

๒๐๐ 

๑๐๐ 

๑๕๐ 

   ๑๐๐ 

 

๑๐๐ 

 

 

 

 

๒๐๐ 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

 

๑,๒๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๓,๐๐๐ 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

 



 

แบบคําขอรับใบอนุญาต 

        เขียนท่ี …………………………………….. 

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

 ขาพเจา ………………………………………..อายุ……………….. ป  สัญชาติ ………………………………………. 

อยูบานเลขท่ี ……………. หมูท่ี ……….. ตรอก/ซอย …………………………. ถนน ……………………………………….. 

แขวง/ตําบล ………………………. เขต/อําเภอ ………..…………… เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต ............................ 

จังหวัด ………………………… หมายเลขโทรศัพท ……………………... 

 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 

  (  )  สถานท่ีจําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร ประเภท ………………………………………… 

         โดยมีพ้ืนท่ีประกอบการ …………………………………  ตารางเมตร 

  (  )  กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ประเภท …………………………………………………. 

         ……………………. มีคนงาน …………. คน ใชเครื่องจักรขนาด ……………….  แรงมา 

  (  )  กิจการตลาดท่ีมีการจําหนาย ……….. ( เปนประจํา/เปนครั้งคราว/ตามวันนัด) 

  (  )  กิจการจําหนายสินคาในท่ี/ทางสาธารณะ  จําหนายสินคาประเภท ……………… 

         ณ บริเวณ ………………………………. โดยวิธีการ …………………………………….. 

  (  )  กิจการรับทําการเก็บขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ    ประเภท 

   �   เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหลงกําจัดท่ี …………………………..…………………… 

                               �   เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีระบบกําจัดอยูท่ี  .………………………… 

�   เก็บขนมูลฝอย  โดยมีแหลงกําจัดท่ี   ….………………………..………………… 

�   เก็บขนและกําจัดมูลฝอย โดยมีแหลงกําจัดท่ี ………………..…………………… 

ตอ  (เจาพนักงานทองถ่ิน) ………………………………………… พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบหลักฐานและ

เอกสารมาดวย  ดังนี้คือ 

  ๑)  สําเนาบัตรประจําตัว ……………….. ( ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ) 

  ๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

  ๓)  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  คือ 

   ๓.๑  .…………………………………………………………………………………… 

   ๓.๒  ……………………………………………………………………………………. 

  ๔)  ..…………………………………………………………………………………………….. 

  ๕)  …..………………………………………………………………………………………….. 



 

 

                         แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

 

    ขาพเจาขอรับรองวา   ขอความในแบบคําขอรับใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

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

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

 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  (  )   เห็นควรไมอนุญาต  เพราะ ………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

. 

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

      ( ……………………………….. ) 

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

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

             (   )    อนุญาตใหประกอบกิจการได 

             (   )   ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

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

          ( ……………………………….. ) 

         ตําแหนง …………………………………  

                                                       วันท่ี…….../…………/…….….. 



 

 
ใบอนุญาต 

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

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

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

สัญชาติ...........ตั้งอยูบานเลขท่ี............. หมูท่ี............ตําบล/แขวง...........................อําเภอ/เขต................ 

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

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

ตั้งอยูบานเลขท่ี............ หมูท่ี..............ตําบล................อําเภอ.........................จังหวัด.......................  

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

เสียคาธรรมเนียมใบอนุญาต.................................... บาท (................................................)  

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

(๒) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอบัญญัติองคการ

บริหารสวนตําบลแหลมสอม เรื่อง สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

(๓) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืนท่ี

เก่ียวของโดยมิอาจแกไข  เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 

 (๔) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย  คือ 

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

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

 (๕) ใบอนุญาตฉบับนี้  ออกใหเม่ือวันท่ี..............เดือน................................พ.ศ..................... 

 (๖) ใบอนุญาตฉบับนี้  สิ้นอายุวันท่ี....................เดือน...............................พ.ศ...................... 

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

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

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

       เจาพนักงานทองถ่ิน 

คําเตือน  (๑)  ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานทีป่ระกอบ 

        กิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน ๕๐๐ บาท 

            (๒)  หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตส้ินอายุ 



 

(ดานหลัง) 

รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม 

 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีสิ้นอายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 

เจาพนักงานทองถ่ิน เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบคําขอตออายุใบอนุญาต 

                   

เขียนท่ี ……………………………………… 

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

 ขาพเจา …………………………………………………..อายุ…………………….. ป  สัญชาติ ………..……..…………. 

อยูบานเลขท่ี ………..……. หมูท่ี …….….. ตรอก/ซอย ……………….………………. ถนน ………………..……………….. 

แขวง/ตําบล ………………………. เขต/อําเภอ ……..…..…………… เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต ………………………… 

จังหวัด …………………………… หมายเลขโทรศัพท ……………………………………............................ 

 ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการประเภท ………………………………………………………… 

ตามใบอนุญาตเลมท่ี………….เลขท่ี ……..…/………..…ออกใหเม่ือวันท่ี ………. เดือน ………………… พ.ศ…….… 

ตอ (เจาพนักงานทองถ่ิน) ………………………………………………………………………………………..…………….……….... 

พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย  ดังนี้  คือ 

  ๑)  สําเนาบัตรประจําตัว…………..………( ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ) 

           ๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

           ๓)  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  คือ 

   ๓.๑  .…………………………………………………………………………………… 

   ๓.๒  ……………………………………………………………………………………. 

 ขาพเจาขอรับรองวา   ขอความในแบบคําขอตออายุใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

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

      ( ……………………………. ) 

 

 

 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

 จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

    (  )   เห็นสมควรอนุญาต   

    (  )   เห็นควรไมอนุญาต   

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

            ……………………………………………………………….. 

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

             ( …………………………….. ) 

   ตําแหนง ……………………..………..  

              วันท่ี…../………/…….. 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

  

    (  )   อนุญาตใหประกอบกิจการได 

    (  )   ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ    

          เพราะ....................................... 

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

  ( ลงชื่อ ) ……………………………………  

             ( ……………………………….. ) 

   ตําแหนง ………………………………… 

              วันท่ี…../………/…….. 



 

แบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาต 

 

เขียนท่ี....………………………………..……...…… 

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

ขาพเจา…………………………...………..….…………….…….. อายุ………..………..ป สัญชาติ …………….…… 

อยูบานเลขท่ี…….……. หมูท่ี………….. ตรอก/ซอย……………………..……………. ถนน ………………………………… 

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

 ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต......................................ตอเจาพนักงานทองถ่ิน ดังตอไปนี้ 

(๑) ขาพเจาไดรับใบอนุญาต   ใหประกอบการ.....................................................................                         

ประเภท....................................................พ้ืนท่ีประกอบการ….……………………………......……ตารางเมตร 

ตั้งอยู ณ เลขท่ี……...…หมูท่ี……....…. ตรอก/ซอย………………..…..….………. ถนน……….……….…....………

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

ตามใบอนุญาต      เลมท่ี……….       เลขท่ี………/….………..ออกใหเม่ือวันท่ี…….…. เดือน……… พ.ศ.……… 

(๒) ใบอนุญาต ไดสูญหาย/ถูกทําลาย/ชํารุด เม่ือวันท่ี……..…เดือน……………………. พ.ศ..……….. 

(๓) พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ 

( ) เอกสารแจงความตอสถานีตํารวจ กรณีสูญหายหรือถูกทําลาย 

( ) ใบอนุญาตเดิม/หนังสือรับรองการแจงเดิม กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

(ลงชื่อ)………………………..……………….  

            (…………….………………….) 

                            ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                            
ใบแทนใบอนุญาต 

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

 

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

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

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

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

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

 (๒) ผูรับใบแทนใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

 (๓) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืนท่ี

เก่ียวของโดยมิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 

 (๔) ผูรับใบแทนใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ 

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

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

(๕) ใบแทนใบอนุญาตฉบับนี้  ออกใหเม่ือวันท่ี..........เดือน........................พ.ศ. ............  

(๖) ใบแทนใบอนุญาตฉบับนี้  สิ้นอายุวันท่ี.............เดือน...........................พ.ศ. ............. 

 

 

       

       

 

 

 

คําเตือน  (๑) ผูรับใบแทนใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานท่ี  

                 ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน ๕๐๐ บาท 

(๒) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอออกใบอนุญาตใหมกอนใบแทนสิ้นอายุ 

(ลงชื่อ) 

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

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

                เจาพนกังานทองถ่ิน 


	
	รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม


