
บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ 
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลโคกนาโก 

เรื่อง สถานที่จำหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2564 
 

หลักการ  
 

  เพ่ือใหมีขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลโคกนาโก  เรื่อง สถานที่จำหนายอาหารและ
สถานท่ีสะสมอาหาร ตามขอกำหนดของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535 
 

เหตุผล  
 
   เพื่อประโยชนของประชาชนและการควบคุมการจำหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ  

โดยการกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขออนุญาต การออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหนาย
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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลโคกนาโก 
เรื่อง สถานที่จำหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2564 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลโคกนาโก วาดวยสถานที่จำหนาย
อาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวน
ตำบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบรหิารสวนตำบล (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา 40 มาตรา 48 มาตรา 50 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และ
มาตรา 65 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535 องคการบริหารสวนตำบลโคกนาโก โดยความ
เห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตำบลโคกนาโก และนายอำเภอปาติ้ว จึงตราขอบัญญัติไว ดังตอไปนี้   

ขอ 1 ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลโคกนาโก เรื่อง สถานที่
จำหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2564”  

ขอ 2 ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตำบลโคกนาโก ตั้งแตวันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป   

ขอ 3 บรรดาขอบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคำสั่งอ่ืนใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้ 
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ ใหใชขอบัญญัติน้ีแทน 

ขอ 4 ในขอบัญญัตินี้ 
“สถานท่ีจำหนายอาหาร” หมายความวา อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใดๆ ที่มิใชที่หรือทาง

สาธารณะ ที่จัดไวเพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสำเร็จและจำหนายใหผูซื้อสามารถบริโภคไดทันที ทั้งนี้ 
ไมวาจะเปนการจำหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสำหรับการบริโภค ณ ท่ีนั้น หรือนำไปบรโิภคที่อ่ืนก็ตาม 

“สถานที่สะสมอาหาร” หมายความวา อาคาร สถานที่  หรือบริเวณใดๆ ที่มิใชที่หรือทาง
สาธารณะ ที่จัดไวสำหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารใหรูปลักษณะอื่นใด ซึ่งผูซื้อ
ตองนำไปทำ ประกอบหรือปรุงเพ่ือบรโิภคในภายหลัง 

“อาหารสด” หมายความวา อาหารประเภทสัตว เน้ือสัตว ผัก ผลไม และของอ่ืนๆ ท่ีมีสภาพ
เปนของสด 

“อาหารประเภทปรุงสำเร็จ” หมายความวา อาหารที่ไดผานการทำ ประกอบหรือปรุงสำเร็จ
พรอมที่จะรับประทานได รวมทั้งของหวานหรือเครื่องดื่มชนิดตางๆ 

“อาหารแหง” หมายความวา อาหารท่ีผานกระบวนการทำใหแหงโดยการอบ รมควัน ตากแหง 
หรือวิธีการอ่ืนใด เพ่ือลดปริมาณความชื้นที่มีอยูในอาหารลงและเก็บรกัษาไวไดนานข้ึน 

“เครื่องปรุงรส” หมายความวา สิ่งที่ใชในกระบวนการปรุงอาหารใหมีรูปแบบ รสชาติ กลิ่นรส 
ชวนรับประทาน เชน เกลือ น้ำปลา น้ำสมสายชู ซอส ผงชูรส รวมท้ังเครื่องเทศ สมุนไพร มัสตารด เปนตน 

“วัตถุเจือปนอาหาร” หมายความวา วัตถุที่ตามปกติมิไดใชเปนอาหารหรือเปนสวนประกอบที่
สำคัญของอาหาร ไมวาวัตถุนั้นมีคุณคาทางอาหารหรือไมก็ตาม แตใชเจือปนในอาหารเพื่อประโยชนทาง
เทคโนโลยีการผลิต การแตงสีอาหาร การปรุงแตงกลิ่นรสอาหาร การบรรจุ การเก็บรักษา หรือการขนสง ซึ่งมี
ผลตอคุณภาพหรือมาตรฐานหรือลักษณะของอาหาร ทั้งน้ีใหหมายความรวมถึงวัตถุที่มิไดเจือปนในอาหาร แตมี
ภาชนะบรรจุไวเฉพาะแลวใสอยูกับอาหารเพื่อประโยชนดังกลาวขางตนดวย เชน วัตถุกันชื้น วัตถุดูดออกซิเจน 
เปนตน 
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ความในวรรคหนึ่ง ไมรวมถึงสารอาหารท่ีเติมเพื่อเพ่ิมหรือปรับใหคงคุณคาทางโภชนาการของ

อาหาร เชน โปรตีน ไขมัน คารโบไฮเดรต วิตามิน เกลือแร 
“ผูสัมผัสอาหาร” หมายความวา บุคคลที่เกี่ยวของกับอาหารตั้งแตกระบวนการเตรียม ปรุง 

ประกอบ จำหนายและเสิรฟอาหาร รวมถึงการลางและเก็บภาชนะอุปกรณ 
“ผูประกอบกิจการ” หมายความวา บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีไดรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง

การแจงจัดตั้งสถานที่จำหนายอาหารและใหหมายความรวมถึงผูท่ีไดรับมอบหมายใหควบคุม กำกับ ดูแล การ
ดำเนินการของสถานที่จำหนายอาหารนั้น 

“ราชการสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนตำบลโคกนาโก 
“เจาพนักงานทองถ่ิน” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตำบลโคกนาโก 
“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัตกิารตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
ขอ 5 ผูดำเนนิกิจการสถานที่จำหนายอาหารตองดำเนินกิจการใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ 

และเงื่อนไขที่กำหนดตามขอบัญญัตินี้ 
ขอ ๖ สถานท่ีและบริเวณที่ใชทำ ประกอบหรือปรุงอาหาร ที่ใชจำหนายอาหาร และที่จัดไว

สำหรับบริโภคอาหารตองมีลักษณะดังตอไปนี้ 
  (๑) พื้นบริเวณที่ใชทำ ประกอบ ปรุงอาหารตองทำดวยวัสดุแข็งแรง สะอาด ไมชำรุด 

และทำความสะอาดงาย 
  (๒) กรณีที่มีผนัง หรือเพดานตองทำดวยวัสดุแข็งแรง สะอาด ไมชำรุด 
  (๓) มีการระบายอากาศเพียงพอ และในกรณีที่สถานที่จำหนายอาหารเขาขาย

สถานที่สาธารณะตามกฎหมายวาดวยการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ ตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการ
คุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ 

  (๔) มีความเขมของแสงสวางเพียงพอตามความเหมาะสมในแตละบริเวณ 
  (๕) มีที่ลางมือและอุปกรณสำหรับลางมือที่ถูกสุขลักษณะ 
  (๖) โตะท่ีใชเตรียมปรุงอาหาร หรือที่จำหนายอาหาร สูงจากพ้ืนอยางนอย ๖๐ 

เซนติเมตร และทำดวยวัสดุที่ทำความสะอาดงาย มีสภาพดี 
  (๗) โตะเกาอ้ีที่จัดไวสำหรับบริโภคอาหารทำดวยวัสดุแข็งแรง สะอาด ไมชำรุด 
  (๘) น้ำใชเปนน้ำประปา ยกเวนกรณีที่ไมมีน้ำประปาใหใชน้ำที่มีคุณภาพเทียบเทา

น้ำประปาหรือเปนไปตามคำแนะนำของเจาพนักงานสาธารณสุข 
  (๙) ภาชนะบรรจุน้ำใชตองสะอาด ปลอดภัย และสภาพดี 
ขอ ๗ สถานที่จำหนายอาหารตองมีการจัดการเก่ียวกับมูลฝอย โดยมีถังรองรับมูลฝอยที่มีสภาพ

ดี ไมรั่วซึม ไมดูดซับน้ำ มีฝาปดมิดชิด แยกเศษอาหารจากมูลฝอยประเภทอื่น และตองดูแลรักษาความสะอาด
ถังรองรับมูลฝอยและบริเวณโดยรอบตัวถังรองรับมูลฝอยอยางสม่ำเสมอ ทั้งนี้การจัดการเก่ียวกับมูลฝอยและถัง
รองรับมูลฝอยใหเปนไปตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลโคกนาโก เรื่องการจัดการมูลฝอย 

ขอ ๘ สถานที่จำหนายอาหารตองมีการจัดการเก่ียวกับสวมดังตอไปนี้ 
  (๑) ตองจัดใหมีหรือจัดหาหองสวมท่ีมีสภาพดี พรอมใช ไวบริการ และมีจำนวน

เพียงพอ 
  (๒) หองสวมตองสะอาด มีการระบายอากาศที่ดี มีแสงสวางเพียงพอ 
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  (๓) มีอางลางมือที่ถูกสุขลักษณะและมีอุปกรณสำหรับลางมือจำนวนเพียงพอ 
  (๔) หองสวมตองแยกเปนสัดสวน โดยประตูไมเปดโดยตรงสูบริเวณที่เตรียม ทำ 

ประกอบ ปรุงอาหาร ที่เก็บ ท่ีจำหนายและท่ีบรโิภคอาหาร ท่ีลางและที่เก็บภาชนะอุปกรณ เวนแต 
จะมีการจัดการหองสวมใหสะอาดอยูเสมอ และมีฉากปดกั้นที่เหมาะสม ทั้งนี้ ประตูหองสวม

ตองปดตลอดเวลา 
ขอ ๙ จัดใหมีมาตรการ อุปกรณ หรือเครื่องมือสำหรับปองกันอัคคีภัยจากการใชเชื้อเพลิงในการ

ทำ ประกอบ ปรุงอาหาร 
ขอ ๑๐ สถานที่จำหนายอาหารตองมีการจัดการเก่ียวกับอาหารสดตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
  (๑) อาหารสดที่นำมาประกอบ และปรุงอาหารตองเปนอาหารสดท่ีมีคุณภาพดี 

สะอาด และปลอดภัยตอผูบริโภค 
  (๒) อาหารสดตองเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม และเก็บเปนสัดสวน มีการปกปด 

ไมวางบนพ้ืนหรือบริเวณที่อาจทำใหอาหารปนเปอนได 
ขอ ๑๑ สถานที่จำหนายอาหารตองมีการจัดการเก่ียวกับอาหารแหง อาหารในภาชนะบรรจุที่

ปดสนิท เครื่องปรุงรส และวัตถุเจือปนอาหาร ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
  (๑) อาหารแหงตองสะอาด ปลอดภัย ไมมีการปนเปอนและมีการเก็บอยางเหมาะสม 
  (๒) อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท เครื่องปรุงรส วัตถุเจือปนอาหาร และสิ่งอื่นที่

นำมาใชในกระบวนการประกอบหรือปรุงอาหารตองปลอดภัย ไดมาตรฐานตามกฎหมายวาดวยอาหาร 
ขอ ๑๒ สถานที่จำหนายอาหารตองมีการจัดการเก่ียวกับอาหารประเภทปรุงสำเร็จตาม

หลักเกณฑดังตอไปนี้ 
  (๑) อาหารประเภทปรุงสำเร็จตองเก็บในภาชนะท่ีสะอาด ปลอดภัย และมีการ

ปองกันการปนเปอน วางสูงจากพื้นอยางนอย ๖๐ เซนติเมตร 
  (๒) มีการควบคุมคุณภาพอาหารประเภทปรุงสำเร็จใหสะอาด ปลอดภัยสำหรับการ

บริโภคตามชนิดของอาหาร 
ขอ ๑๓ น้ำดื่มและเครื่องดื่มที่ใชในสถานที่จำหนายอาหารตองมีคุณภาพและไดมาตรฐานตาม

กฎหมายวาดวยอาหาร บรรจุในภาชนะท่ีสะอาด มีการปกปด และปองกันการปนเปอน วางสูงจากพื้นอยาง
นอย ๖๐ เซนติเมตร ในกรณีที่เปนน้ำดื่มหรือเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ตองวางสูงจากพื้นอยางนอย 
๑๕ เซนติเมตร และตองทำความสะอาดพ้ืนผิวภายนอกของภาชนะบรรจุใหสะอาดกอนนำมาใหบริการ 

ขอ ๑๔ สถานที่จำหนายอาหารตองมีการจัดการเก่ียวกับน้ำแข็งตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
  (๑) ใชน้ำแข็งที่สะอาด มีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายวาดวยอาหาร 
  (๒) เก็บในภาชนะที่สะอาด สภาพดี มีฝาปด วางสูงจากพ้ืนอยางนอย ๑๕ เซนติเมตร 

ปากขอบภาชนะสูงจากพื้นอยางนอย ๖๐ เซนติเมตร ไมวางในบริเวณท่ีอาจกอใหเกิดการปนเปอนและตองไม
ระบายน้ำจากถังน้ำแข็งลงสูพ้ืนบริเวณที่วางภาชนะ 

  (๓) ใชอุปกรณท่ีสะอาด มีดาม สำหรบัคีบหรอืตักน้ำแข็งโดยเฉพาะ 
  (๔) ตองไมนำอาหาร หรือสิ่งของอยางอ่ืนไปแชรวมกับน้ำแข็งสำหรับบริโภค 
ขอ ๑๕ สถานท่ีจำหนายอาหารซึ่งมีที่จัดไวสำหรับบริโภคอาหาร ตองจัดใหมีชอนกลางสำหรับ

อาหารที่รับประทานรวมกัน 
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ขอ ๑๖ สถานที่จำหนายอาหารตองจัดเก็บสารเคมี สารทำความสะอาด วัตถุมีพิษ หรือวัตถุที่

อาจเปนอันตรายตออาหารและการนำอาหารมาบริโภค แยกบริเวณเปนสัดสวนตางหากไมปะปนกับอาหาร 
ตองติดฉลากและปายใหชัดเจนพรอมทั้งมีคำเตือนและคำแนะนำเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากสารดังกลาว กรณีท่ีมีการ
เปลี่ยนถายสารเคมีจากภาชนะบรรจุเดิม 

หามนำภาชนะบรรจุสารเคมี สารทำความสะอาด วัตถุมีพิษ หรือวัตถุที่อาจเปนอันตรายตอ
อาหารและการนำอาหารมาบริโภคมาใชบรรจุอาหาร และหามนำภาชนะบรรจุอาหารมาใชบรรจุสารเคมี สาร
ทำความสะอาด วัตถุมีพิษ หรือวัตถุที่อาจเปนอันตรายตออาหารและการนำอาหารมาบริโภคโดยเด็ดขาด 

ขอ ๑๗ สถานที่จำหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับภาชนะบรรจุอาหาร อุปกรณ และ
เครื่องใชตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

  (๑) ภาชนะบรรจุอาหาร อุปกรณและเครื่องใชตางๆ ตองสะอาดและทำจากวัสดุที่
ปลอดภัย เหมาะสมกับอาหารแตละประเภท มีสภาพดี ไมชำรุดและมีการปองกันการปนเปอนที่เหมาะสม 

  (๒) มีการจัดเก็บภาชนะบรรจุอาหาร อุปกรณ และเครื่องใชไวในท่ีสะอาด โดยวางสูง
จากพ้ืนอยางนอย ๖๐ เซนติเมตร และมีการปกปดหรือปองกันการปนเปอนที่เหมาะสม 

  (๓) ตูเย็น ตูแช หรืออุปกรณเก็บรักษาคุณภาพอาหารดวยความเย็นอ่ืนๆ ตองสะอาด 
มีสภาพดี ไมชำรุด มีประสิทธิภาพเหมาะสมในการเก็บรักษาคุณภาพอาหาร 

  (๔) ตูอบ เตาอบ เตาไมโครเวฟ อุปกรณประกอบหรือปรุงอาหารดวยความรอนอื่นๆ 
หรืออุปกรณเตรียมอาหาร ตองสะอาด มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สภาพดี ไมชำรุด 

ขอ ๑๘ สถานท่ีจำหนายอาหารตองมีการจัดการเก่ียวกับการทำความสะอาดภาชนะบรรจุ
อาหาร อุปกรณ และเครื่องใช ตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 

   (1) ภาชนะ อุปกรณ และเครื่องใชที่รอการทำความสะอาด ตองเก็บในที่ท่ีสามารถ
ปองกันสัตวและแมลงนำโรคได 

  (๒) ทำความสะอาดภาชนะ อุปกรณ และเครื่องใชใหสะอาด ดวยวิธีการตามหลัก
สุขาภิบาลอาหารและใชสารทำความสะอาดท่ีเหมาะสม โดยปฏิบัติตามคำแนะนำการใชสารทำความสะอาด
นั้นๆ จากผูผลิต 

ขอ ๑๙ ผูประกอบกิจการและผูสัมผัสอาหารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑดานสุขลักษณะ
ดังตอไปนี้ 

  (๑) ตองมีสุขภาพรางกายแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอ ไมเปนโรคที่สังคมรังเกียจ หรือ
หรือไมเปนพาหนะนำโรคติดตอ ไดแก อหิวาตกโรค ไขรากสาดนอย บิด ไขสุกใส หัด คางทูม วัณโรคในระยะ
อันตราย โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม โรคผิวหนังท่ีนารังเกียจ ไวรัส
ตับอักเสบชนิดเอ ไขหวัดใหญรวมถึงไขหวัดใหญที่ติดตอมาจากสัตว และโรคอ่ืนๆตามที่เจาพนักงานทองถิ่น
กำหนดโดยคำแนะนำของเจาพนักงานสาธารณสุข หากเจ็บปวยตองหยุดปฏิบัติงานและรักษาใหหายกอนจึง
กลับมาปฏิบัติงานตอไป 

  (๒) ผูประกอบกิจการและผูสัมผัสอาหารตองผานการอบรมตามหลักเกณฑ วิธีการที่
รัฐมนตรีกำหนด 

  (๓) ผูสัมผัสอาหารตองแตงกายสะอาด และเปนแบบที่สามารถปองกันการปนเปอนสู
อาหารได 
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  (๔) ผูสัมผัสอาหารตองลางมือและปฏิบัติตนในการเตรียม ปรุง ประกอบ จำหนาย

และเสิรฟอาหาร ใหถูกสุขลักษณะ และไมกระทำการใดๆที่จะทำใหเกิดการปนเปอนตออาหารหรือกอใหเกิด
โรคได 

  (๕) ตองปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวดวยสุขลักษณะตามคำสั่งเจาพนักงานทองถ่ินโดย
คำแนะนำของเจาพนักงานสาธารณสุข 

ขอ ๒๐ สถานที่จำหนายอาหารตองมีการจัดการเก่ียวกับน้ำเสียดังตอไปนี้ 
  (๑) ตองมีการระบายน้ำไดดี ไมมีน้ำขัง และไมมีเศษอาหารตกคาง 
  (๒) ตองมีการแยกเศษอาหารและไขมันไปกำจัดกอนระบายน้ำทิ้งออกสูระบบระบาย

น้ำ และน้ำทิ้งตองไดมาตรฐานตามกฎหมายที่เก่ียวของ 
ขอ ๒๑ สถานที่จำหนายอาหารตองไมกอใหเกิดเหตุรำคาญ 
ขอ ๒๒ สถานที่จำหนายอาหารตองจัดใหมีการปองกันควบคุมสัตวและแมลงนำโรค รวมถึงสัตว

เลี้ยงตามที่รัฐมนตรีกำหนด 
ขอ ๒๓ หามใชกาซหุงตมเปนเชื้อเพลิงในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหารบริเวณโตะ

รับประทานอาหารในสถานที่จำหนายอาหาร 
ขอ ๒๔ หามใชเมทานอลหรือเมทิลแอลกอฮอลเปนเชื้อเพลิงในการทำ ประกอบ ปรุง หรืออุน

อาหารในสถานที่จำหนายอาหาร เวนแตเปนการใชแอลกอฮอลแข็งสำหรับใชเปนเชื้อเพลิง ท้ังนี้ ผลิตภัณฑ
ดังกลาวตองไดรับมาตรฐานตามที่กำหนดไวในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

ขอ ๒๕ ผูจัดตั้งสถานท่ีสะสมอาหารตองจัดสถานที่ตลอดจนสิ่งอ่ืนที่ใชในการประกอบกิจการให
ถูกตองดวยสุขลักษณะและเงื่อนไขตามลักษณะของกิจการ ดังตอไปนี้ 

  (๑) ตั้งอยูหางจากบริเวณที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ เชน ที่ฝง เผา หรือเก็บศพ
ที่เททิ้งสิ่งปฏิกูล ท่ีเลี้ยงสัตว หรือที่อื่นใดที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาเปนอันตรายตอสุขภาพ เวนแต
สามารถปรับปรุงสถานที่ใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามคำแนะนำของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือคำสั่งของเจา
พนักงานทองถ่ิน 

  (๒) พื้นทำดวยวัสดุถาวร ทำความสะอาดงาย 
  (๓) จัดใหมีระบบการระบายน้ำอยางเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ 
  (๔) จัดใหมีแสงสวางและการระบายอากาศเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ 
  (๕) จัดใหมีสวมท่ีเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ 
  (๖) จัดใหมีท่ีรองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลท่ีเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ 
  (๗) ปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวดวยสุขลักษณะตามคำสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินโดย

คำแนะนำของเจาพนักงานสาธารณสุข 
ขอ ๒๖ ผูใดประสงคจะจัดตั้งสถานที่จำหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือ

พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดจะตองยื่นคำขอรับใบอนุญาตตาม
แบบท่ีกำหนดไวทายขอบัญญัติ พรอมกับเอกสารและหลักฐาน ดงัตอไปนี้ 

  (๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรขาราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  (๒) สำเนาทะเบียนบาน 
  (๓) ใบรับรองแพทย 



 
                                             -6- 
   
  (๔) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสำเนาบัตรประจำตัว

ประชาชนของผูแทนนิติบุคคลในกรณีที่ผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล 
  (๕) หนังสือมอบอำนาจในกรณีที่เจาของกิจการไมมายื่นคำขอรับหนังสือรับรองการ

แจงดวยตนเอง 
  (๖)  สำเนาหลักฐานการขออนุญาตหรือหลักฐานอ่ืนตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกำหนด

ไว 
ขอ ๒๗ เมื่อไดรับคำขอรับใบอนุญาตหรือคำขอตออายุใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจสอบความถูกตองของคำขอและความครบถวนของเอกสารหลักฐานทันที  
กรณีไมถูกตอง ครบถวน ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงตอผูยื่นคำขอใหแกไขเพิ่มเติมเพ่ือ

ดำเนินการ หากไมสามารถดำเนินการไดในขณะนั้น ใหจัดทำบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยใหเจาหนาที่และผูยื่นคำขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคำสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผู
ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคำขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ีกำหนดใน
เทศบัญญัตนิี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจำเปนท่ีเจาพนักงานทองถ่ินไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคำสั่งไม
อนุญาตไดภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบหาวัน
แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจำเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกำหนดเวลาตามวรรค
สองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี ทั้งน้ี หากเจาพนักงานทองถ่ินพิจารณายังไมแลวเสร็จ ให
แจงเปนหนังสือใหผูย่ืนคำขอทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุกเจ็ดวันจนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ พรอมสำเนา
แจงสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ทราบทุกครั้ง 

ขอ ๒๘ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงการ
อนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น เวนแตจะมีเหตอุันสมควรและไดแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินทราบแลว 

ขอ ๒๙ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต และใหใชไดเพียงในเขตอำนาจของ
องคการบริหารสวนตำบลโคกนาโกเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคำขอกอนใบอนุญาตสิ้นสุด เมื่อไดย่ืนคำขอพรอมกับเสีย
คาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถ่ินจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กำหนดตามขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๓๐ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กำหนดไวทาย
ขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสำหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ
สำหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดำเนินกิจการนั้น ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายใน
เวลาท่ีกำหนด ใหชำระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจำนวนคาธรรมเนียมท่ีคางชำระ เวนแตผูไดรับ
ใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดำเนินกิจการนั้นกอนถึงกำหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง คางชำระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา
สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอำนาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดำเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและ
คาปรับจนครบจำนวน 
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ขอ ๓๑ ผูไดรับใบอนญุาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานท่ีประกอบ

กิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
ขอ ๓๒ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคัญ ใหผูไดรับใบอนุญาต

ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุด ตาม
แบบท่ีกำหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตนำสำเนาบันทึกการ
แจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคัญ ใหผูย่ืนคำขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนำใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู มาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ินประกอบดวย 

ขอ ๓๓ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติ ไมถูกตองตามบทแหง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕ หรือขอบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กำหนดไวเก่ียวกับการประกอบกิจการ
ตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัติน้ี เจาพนักงานทองถิ่นมีอำนาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่
เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๓๔ เจาพนักงานทองถ่ินมีอำนาจออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 
  (๑) ถูกสั่ งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมี เหตุ ท่ีจะตองถูกสั่งพักใช

ใบอนุญาตอีก 
  (๒) ตองคำพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 

๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือขอบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่
ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกำหนดไวเก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ และ
การไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบ
ตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน 

ขอ ๓๕ คำสั่งพักใชใบอนุญาตและคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหทำเปนหนังสือแจงใหผูรับ
ใบอนุญาตทราบในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคำสั่งดังกลาว ใหสงคำสั่งโดยทาง
ไปรษณียตอบรับหรือใหปดคำสั่งนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักทำการงานของผูรับ
ใบอนุญาต และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคำสั่งแลวตั้งแตเวลาที่คำสั่งไปถึง หรือวันปดคำสั่ง 
แลวแตกรณี 

ขอ ๓๖ ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสำหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกำหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๓๗ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานที่จำหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือ
พื้นท่ีใดซึ่งมีพื้นที่ไมเกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดจะตองแจงตอเจาพนกังานทองถ่ิน
ตามแบบที่กำหนดไวทายขอบัญญัตินี้ พรอมกับเอกสารและหลักฐาน ดังตอไปนี้ 

  (๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
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  (๒) สำเนาทะเบียนบาน 
  (๓) ใบรับรองแพทย  
  (๔) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพรอมสำเนาบัตรประจำตัว

ประชาชนของผูแทนนิติบุคคลในกรณีที่ผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล 
  (๕) หนังสือมอบอำนาจในกรณีท่ีเจาของกิจการไมมายื่นขอรับใบอนุญาตดวยตนเอง 
  (๖) สำเนาหลักฐานการอนญุาต หรือหลักฐานอ่ืนตามกฎหมายที่เก่ียวของกำหนดไว 
  (๗) สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวของ 
ขอ ๓๘ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับแจงใหออกใบรับแกผูแจงเพื่อใชเปนหลักฐานในการ

ประกอบกิจการตามที่แจงไดชั่วคราวในระหวางเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นยังมิไดออกหนังสือรับรองการแจง 
ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจการแจงใหถูกตองตามแบบที่กำหนดในวรรคหนึ่ง ถาการแจงเปนไป

โดยถูกตองใหเจาพนักงานทองถ่ินออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวันทำการนับแตวันที่ไดรบัแจง 
ในใบรับแจงหรือหนังสือรับรองการแจง เจาพนักงานทองถิ่นจะกำหนดเงื่อนไขใหผูแจงหรือผู

ไดรับหนังสอืรับรองการแจงปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได 
ในกรณีที่การแจงไมถูกตองหรือไมสมบูรณใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหผูแจงทราบภายในเจ็ด

วันทำการนับแตวันที่ไดรับแจง ถาผูแจงไมดำเนินการแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันทำการนับแตวันที่ไดรับแจง
จากเจาพนักงานทองถิ่น ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอำนาจสั่งใหการแจงของผูแจงเปนอันสิ้นผล แตถาผูแจงได
ดำเนินการแกไขภายในระยะเวลาท่ีกำหนดแลวใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจง
ภายในเจ็ดวันทำการนับแตวันที่ไดรับการแจงซึ่งมีรายละเอียดถูกตองตามแบบท่ีกำหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๓๙ ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผยและเห็นได
งาย ณ สถานที่ดำเนินกิจการตลอดเวลาที่ดำเนินกิจการ 

ขอ ๔๐ ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคัญ ใหผู
ไดรับหนังสือรับรองการแจงย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการ
สูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุด ตามแบบที่กำหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

  (๑) ในกรณีหนังสือรับรองการแจงสูญหาย ใหผูย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรองการ
แจงนำสำเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่หนังสือรับรองการแจงสูญหายมาแสดงตอ
เจาพนักงานทองถ่ินประกอบดวย 

  (๒) ในกรณีหนังสือรับรองการแจงถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคัญ ใหผูยื่น
ขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงนำใบอนุญาตเดิมเทาที่ เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น
ประกอบดวย 

ขอ ๔๑ เม่ือผูแจงประสงคจะเลิกกิจการหรือโอนการดำเนินกิจการใหแกบุคคลอื่นใหแจงใหเจา
พนักงานทองถ่ินทราบดวย 

ขอ ๔๒ ในกรณีที่ผูดำเนินกิจการใดดำเนินกิจการตามที่ระบุไวในขอบัญญัตินี้โดยมิไดแจงตอเจา
พนักงานทองถิ่นและเคยไดรับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เพราะเหตุท่ีฝาฝนดำเนิน
กิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นมาแลวครั้งหนึ่ง ยังฝาฝนดำเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงาน
ทองถ่ินตอไป ใหเจาพนักงานมีอำนาจสั่งใหผูนั้นหยุดดำเนินกิจการไวจนกวาจะไดดำเนินการแจงตอเจา 





บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทาย 
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลโคกนาโก 

เรื่อง สถานที่จำหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2564 
 ตามกฎกระทรวง พ้ืนที่นอยกวา ๒๐๐ ตารางเมตร คาธรรมเนียมไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท พ้ืนท่ีมากกวา 
สองรอยตารางเมตร คาธรรมเนียมไมเกิน ๓,๐๐๐ บาท  
 
ลำดับ รายการ คาธรรมเนียม 

(บาท/ป) 
๑ อัตราคาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงซึ่งมีพ้ืนที่ไมเกินสองรอย

ตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาด 
 

 

 ๑.๑ พื้นที่ประกอบการไมเกิน ๑๐ ตารางเมตร ฉบับละ 50 
 ๑.๒ พื้นที่ประกอบการตั้งแต ๑๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๕๐ ตารางเมตร ฉบับ

ละ 
100 

 ๑.๓ พื้นที่ประกอบการตั้งแต ๕๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร 
ฉบับละ 

200 

 ๑.๔ พื้นที่ประกอบการตั้งแต ๑๐๐ ตารางเมตร ถึง ๒๐๐ ตารางเมตร  
ฉบับละ 

300 

๒ อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหนายอาหารหรือ
สถานที่สะสมอาหาร ซึ่งมีพื้นที่เกินสองรอยตารางเมตร และมิใชเปนการขาย
ของในตลาด 

 

 ๒.๑ พื้นที่ประกอบการเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๘๐๐ ตารางเมตร 1,000 
 ๒.๒ พื้นที่ประกอบการตั้งแต ๘๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 1,500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบคำขอรับใบอนุญาต 

จัดตั้งสถานที่จำหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

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

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

 

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

โดย.....................................................................................................................ผูมีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

ปรากฏตาม........................................................................................................................................................... 

ที่อยูเลขที่............................หมูที่...............ตรอก/ซอย.....................................ถนน............................................

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

หมายเลขโทรศัพท.................................................................................ผูขออนุญาต 

 ขอยื่นคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร ตอเจาพนักงาน

ทองถิ่นพรอมคำขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆ มาดวยแลว 

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

            สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ไดแก...................................................................... 

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

            หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

            ใบมอบอำนาจ (ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ)  

            สำเนาหนังสือรับองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

            หลักฐานที่แสดงการเปนผูมีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล 

            เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการสวนทองถ่ินประกาศกำหนด คือ 

๑. ............................................................................................................. 

๒. ............................................................................................................. 

 ขาพเจาขอรับรองวาขอความในแบบคำขอรับใบอนุญาตนี้เปนจริงทุกประการ 

 

 

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

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

 

 
 
 

คําขอเลขท.ี...../.............. 

      (เจา้หน้าทกีรอก) 



สวนของเจาหนาที่ 

ใบรับคำขอรับใบอนุญาต 

 
เลขท่ี............................ไดรับเรื่องเมื่อวันที่...................เดือน...............................พ.ศ. ..................... 

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน   ครบ 

      ไมครบ  คือ 

๑. .................................................................. 

                                                               ๒. .................................................................. 

                                                               ๓. .................................................................... 

 

 

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

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

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

 

 

สวนของผูขอรับใบอนุญาต 

ใบรับคำขอรับใบอนุญาต 

 

เลขท่ี ....................................ไดรับเรื่องเม่ือวันที่...............................เดือน...........................พ.ศ. .................... 

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน   ครบ 

      ไมครบ  คือ 

๑. .................................................................. 

๒. .................................................................. 

๓. .................................................................... 

ดังนั้น กรุณานำเอกสารหลักฐานที่ยังไมครบทั้งหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถิ่นภายใน......วันนับตั้งแตวันนี้

เปนตนไป 

 

 

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

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

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

 



ใบอนุญาต 

จัดตั้งสถานที่จำหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

เลมที่........เลขที่.........../..............  

 (๑) เจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตให..............................................................................สัญชาติ............... 

อยูบานเลขที่..........หมูที่..........ตำบล..............................อำเภอ................................จังหวดั................................ 

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

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

ตั้งอยูเลขที่...........หมูที่........ตำบล....................................อำเภอ..............................จังหวดั................................ 

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

 เสียคาธรรมเนียมปละ..............................บาท (............................................................................) ตาม

ใบเสร็จรับเงินเลมที่.............เลขท่ี.................ลงวันท่ี.................................................. 

 (๒) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีกำหนดในขอบัญญัติองคการบริหาร

สวนตำบลโคกนาโก เร่ือง สถานที่จำหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. .... 

 (๓) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการที่ไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอื่นที่

เก่ียวของโดยมิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 

 (๔) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ 

  (๔.๑) ....................................................................................................................................... 

  (๔.๒) ........................................................................................................................................ 

 (๕) ใบอนุญาตฉบับน้ีออกใหเมื่อวันท่ี................เดือน........................................ พ.ศ. ........................... 

 (๖) ใบอนุญาตฉบับน้ีสิ้นสุดอายุวันที่.................เดือน........................................ พ.ศ. ........................... 

 

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

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

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

เจาพนักงานทองถ่ิน 

คำเตือน (๑)ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่ประกอบกิจการ 

              ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรบัไมเกิน ๕๐๐ บาท 

          (๒)หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคำขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นสุดอายุ 

                                                                                                               

 

 

 

                                                                                                                 (มีตอดานหลัง) 

                                                                                 



(ดานหลัง) 

รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม 

 

วัน/เดือน/ป 

ที่ออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีสิ้นอายุใบอนุญาต 

ใบเสรจ็รับเงิน (ลงชื่อ) 

เจาพนักงานทองถิ่น เลมที่ เลขที่ วัน/เดือน/ป 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เลขท่ีรับ............./................. 
แบบคำขอตออายุใบอนุญาต 

จัดตั้งสถานที่จำหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 
                                                                                      เขียนท่ี................................................ 
                                                                         วันที่......เดอืน................................พ.ศ. .............. 
 ขาพเจา.......................................................................อายุ...................ป สัญชาติ................................. 
อยูบานเลขที่...............หมูท่ี......................ตรอก/ซอย..................................ถนน............................................... 
ตำบล........................................อำเภอ......................................จังหวัด............................................................... 
หมายเลขโทรศัพท............................................................ 
 ขอยื่นคำขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารตอเจาพนักงาน
ทองถิ่นโดยใชชื่อกิจการวา........................................................................จำนวนคนงาน................................คน 
ตั้งอยู ณ เลขที่............หมูท่ี..............ตำบล...........................อำเภอ...............................จังหวัด......................... 
โทรศพัท......................................................... 
 พรอมคำขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตางๆ มาดวยแลว คือ 
 ๑. ใบอนุญาตเดิม 
 ๒. .......................................................................................................................................................... 
 ๓. .......................................................................................................................................................... 
 
 ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคำขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 
 
                                  (ลงชื่อ)....................................................................ผูขอตออายุใบอนุญาต 
                                           (.................................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                         เลขที่รับ................/........................ 
คำขอรับใบแทนใบอนุญาต 

จัดตั้งสถานที่จำหนายอาหารหรอืสถานที่สะสมอาหาร 
                                                                             เขียนที่........................................................... 
                                                                   วันท่ี............เดือน............................พ.ศ. .................. 
 ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................. 
      เปนบุคคลธรรมดา อายุ...........ป สัญชาติ..................................เลขบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่............. 
......................................................................อยูบานเลขท่ี..............หมูที่............ตรอก/ซอย............................... 
ถนน..........................................ตำบล...................................อำเภอ..................................จงัหวัด........................ 
โทรศพัท...........................................โทรสาร............................................................... 
                 เปนนติิบุคคลประเภท............................................................จดทะเบียนเมื่อ................................ 
มีสำนักงานอยูเลขที่.............................หมูท่ี.............ตรอก/ซอย.....................................ถนน.............................. 
ตำบล...............................อำเภอ....................................จังหวัด.................................โทรศัพท............................. 
โทรสาร..........................................ผูมีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต มีดังนี้ 
 ๑. (นาย/นาง/นางสาว).....................................................................อยูบานเลขที่...............หมูที่........... 
ตรอก/ซอย..............................................ถนน...................................ตำบล..........................อำเภอ..................... 
จังหวัด.......................................โทรศพัท.......................................โทรสาร.......................................................... 
ไดขออนุญาตจัดตั้ง        สถานท่ีจำหนายอาหาร         สถานท่ีสะสมอาหาร  ใบอนุญาต เลมที่......................    
เลขท่ี.............ป...........โดยใชชื่อสถานประกอบการวา......................................................................................... 
สถานท่ีตั้งเลขที่...............หมูที่.................ตรอก/ซอย.....................................ถนน...............................................
ตำบล..................................อำเภอ..............................................จังหวัด..............................................................
โทรศพัท................................................โทรสาร.............................................................. 
 ขอยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารตอเจาพนักงาน
ทองถิ่นเน่ืองจาก 
   สูญหาย 
   ถูกทำลาย         
   ชำรุดในสาระสำคัญ 
     พรอมทั้งไดแนบหลักฐานที่นำมาประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
   ๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบแทน 
                                   ใบอนุญาต 
   ๒. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสำเนาบัตรประจำตัว 
                                   ประชาชนของผูแทนนิติบุคคล(กรณีผูขอรับใบแทนใบอนุญาตเปนนิติบุคคล) 
   ๓. หนังสือมอบอำนาจที่ถูกตองตามกฎหมาย พรอมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
                               ของผูมอบอำนาจและผูรับมอบอำนาจ (กรณีผูประกอบการไมสามารถมายื่นคำ 
                               ขอดวยตัวเอง) 
   ๔. สำเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหาย 
                               กรณีใบอนุญาตเดิมสูญหาย 
   ๕. ใบอนุญาตเดิม กรณีชำรุดในสาระสำคัญ   
   ๖. เอกสารอ่ืนๆ........................................................................................................... 



 
  ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคำนี้เปนความจริงทุกประการ 
 

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

ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต 
 
คำสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน 
 อนุมัติออกใบแทนใบอนญุาตได 
 ไมอนุมัติออกใบแทนใบอนุญาต 
 
 
                                                           (ลงชื่อ)................................................เจาพนักงานทองถิ่น 
                                                                (........................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



แบบคำขอรับหนังสือรับรองการแจง 

จัดตั้งสถานที่จำหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

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

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

 

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

โดย.....................................................................................................................ผูมีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

ปรากฏตาม........................................................................................................................................................... 

ที่อยูเลขที่............................หมูที่...............ตรอก/ซอย.....................................ถนน............................................

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

หมายเลขโทรศัพท.................................................................ผูขอแจงชื่อสถานประกอบกิจการ.......................... 

........................................................................ประเภท....................................................................................... 

มีพื้นที่....................................ตาราง ตั้งอยูเลขที่.............หมูที่.............ตำบล...................................................... 

อำเภอ............................................จังหวัด......................................หมายเลขโทรศพัท........................................ 

 ขอยื่นคำขอรับหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จำหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารตอเจา

พนักงานทองถิ่น พรอมคำขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆ มาดวยแลว 

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

ของผูแทนนิติบุคคลและผูรับมอบอำนาจ (ถามี) 

 (๒) สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวของ ไดแก.............................................................................. 

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

 (๓) หลักฐานที่แสดงการเปนผูมีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและใบมอบอำนาจ (ในกรณีที่มีการมอบ

อำนาจ) 

 (๔) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

 (๕) อื่นๆ.................................................................................................................................................. 

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

 

 ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแนบคำขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

                                               

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

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

 

 

คาํขอเลขท.ี......./.............. 

      (เจา้หน้าทกีรอก) 



สวนของเจาหนาที่ 

ใบรับแจง 

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

มีพื้นที่...................ตารางเมตร ตั้งอยูเลขที่...............หมูที่...........ตำบล.................อำเภอ................................... 

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

เลขท่ี.............................ไดรับเรื่องเมื่อวันที่.....................เดือน................................พ.ศ. ................................... 

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน   ครบ 

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

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

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

 

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

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

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

 

สวนของผูแจง 

ใบรับแจง 

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

มีพื้นที่...................ตารางเมตร ตั้งอยูเลขที่...............หมูที่...........ตำบล.................อำเภอ................................... 

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

เลขท่ี.............................ไดรับเรื่องเม่ือวันที่.....................เดือน................................พ.ศ. ................................... 

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน   ครบ 

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

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

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

 

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

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

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

                   เจาพนักงานทองถิ่น 

 



 

 

 

หนังสือรับรองการแจง 

จัดตั้งสถานที่จำหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

 

เลมที่...............เลขที่............/............... 

 

 (๑) เจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงให....................................................สญัชาติ........... 

อยูบานเลขที่............หมูท่ี...........ตำบล.....................................อำเภอ................................จังหวัด...................... 

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

 ชื่อสถานประกอบกิจการ....................................................ประเภท.......................มีพ้ืนที่...................... 

ตารางเมตร ตั้งอยูเลขที่...........หมูที่............ตำบล..................................อำเภอ.................................................... 

จังหวัด.............................................หมายเลขโทรศพัท.................................................................... 

 เสียคาธรรมเนียม ปละ...............................บาท (..................................................................................) 

ตามใบเสร็จรับเงิน เลมที่..........เลขที่............ลงวันที่........................................................ 

 (๒) ผูรับหนังสือรับรองการแจงตองปฏิบัตติามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกำหนดในขอบัญญัติ

องคการบริหารสวนตำบลโคกนาโก เรื่อง สถานที่จำหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. .... 

 (๓) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังตอไปนี้ อีกดวย 

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

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

 (๔) หนังสือรับรองการแจงฉบับนี้ ออกใหเมื่อวันท่ี..............เดือน.....................................พ.ศ. ............. 

 (๕) หนังสือรับรองการแจงฉบับนี้ สิ้นอายุวันที่...........เดือน............................................พ.ศ. ............... 

 

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

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

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

                                                                                              เจาพนักงานทองถิ่น 

คำเตือน  (๑) ผูรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย 

            ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน ๕๐๐ บาท 

   (๒) ผูรับหนังสอืรับรองการแจงตองเสียคาธรรมเนียมตอราชการสวนทองถ่ินทุกปตามกำหนดเวลา 

             หากฝาฝนจะตองเสียคาปรบัเพ่ิมอีกรอยละ ๒๐ ของคาธรรมเนียมที่คางชำระ 

                                                                                                          (มีตอดานหลัง) 

 



(ดานหลัง) 

รายการเสียคาธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจง 

 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีชำระคาธรรมเนียม 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 

เจาพนักงานทองถิ่น เลมท่ี เลขที่ วัน/เดือน/ป 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เลขท่ีรับ........../.............. 

แบบคำขอตออายุหนังสือรับรองการแจง 

จัดตั้งสถานที่จำหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

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

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

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

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

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

โทรศพัท................................................... 

  ขอยื่นคำขอตออายุหนังสือรับรองการแจงจัดต้ังสถานที่จำหนายอาหารและสถานท่ีสะสม

อาหารตอเจาพนักงานทองถิ่น โดยใชชื่อกิจการวา............................................................................................... 

จำนวนคนงาน.....................คน ตั้งอยู ณ เลขที่.................หมูที่..............ตำบล................................................... 

อำเภอ.....................................................จังหวัด........................................โทรศพัท............................................. 

  พรอมคำขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตางๆ มาดวยแลว คือ 

  ๑. หนังสือรับรองการแจงเดิม 

  ๒. ............................................................................................................................................. 

  ๓. ............................................................................................................................................. 

   

                     ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคำขอนี้เปนจริงทุกประการ 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         เลขที่รับ................/........................ 
คำขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจง 

จัดตั้งสถานที่จำหนายอาหารหรอืสถานที่สะสมอาหาร 
                                                                             เขียนที่........................................................... 
                                                                   วันท่ี............เดือน............................พ.ศ. .................. 
 ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................. 
      เปนบุคคลธรรมดา อายุ...........ป สัญชาติ..................................เลขบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่............ 
......................................................................อยูบานเลขท่ี..............หมูที่............ตรอก/ซอย............................... 
ถนน..........................................ตำบล...................................อำเภอ..................................จังหวัด........................ 
โทรศพัท...........................................โทรสาร............................................................... 
                 เปนนติิบุคคลประเภท............................................................จดทะเบียนเมื่อ................................ 
มีสำนักงานอยูเลขที่.............................หมูที่.............ตรอก/ซอย.....................................ถนน.............................. 
ตำบล...............................อำเภอ....................................จังหวัด.................................โทรศัพท............................. 
โทรสาร..........................................ผูมีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต มีดังนี้ 
 ๑. (นาย/นาง/นางสาว).....................................................................อยูบานเลขที่...............หมูที่........... 
ตรอก/ซอย..............................................ถนน...................................ตำบล..........................อำเภอ..................... 
จังหวัด.......................................โทรศพัท.......................................โทรสาร.......................................................... 
ไดขออนุญาตจัดตั้ง        สถานท่ีจำหนายอาหาร         สถานท่ีสะสมอาหาร  ใบอนุญาต เลมที่......................    
เลขท่ี.............ป...........โดยใชชื่อสถานประกอบการวา......................................................................................... 
สถานท่ีตั้งเลขที่...............หมูที่.................ตรอก/ซอย.....................................ถนน...............................................
ตำบล..................................อำเภอ..............................................จังหวัด..............................................................
โทรศพัท................................................โทรสาร.............................................................. 
 ขอยื่นคำขอรับใบแทนหนังสือรับรองการจัดต้ังสถานที่จำหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารตอเจา
พนักงานทองถิ่นเนื่องจาก 
   สูญหาย 
   ถูกทำลาย         
   ชำรุดในสาระสำคัญ 
     พรอมทั้งไดแนบหลักฐานที่นำมาประกอบการพิจารณา ดังน้ี 
   ๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบแทน 
                                   หนังสือรับรองการจัดต้ังสถานที่จำหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 
   ๒. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสำเนาบัตรประจำตัว 
                                   ประชาชนของผูแทนนิติบุคคล(กรณีผูขอรับใบแทนหนังสือรับรองการจัดตั้ง  
                 สถานที่จำหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารเปนนิติบุคคล) 
                               ๓. หนังสือมอบอำนาจท่ีถูกตองตามกฎหมาย พรอมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
                               ของผูมอบอำนาจและผูรับมอบอำนาจ (กรณีผูประกอบการไมสามารถมายื่นคำ 
                               ขอดวยตัวเอง) 
   ๔. สำเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหาย 
                               กรณีหนังสือรับรองการแจงเดิมสูญหาย 
   ๕. หนังสือรับรองการแจงเดิม กรณชีำรุดในสาระสำคัญ   



   ๖. เอกสารอ่ืนๆ........................................................................................................... 
                               .................................................................................................................................... 
 
  ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคำนี้เปนความจริงทุกประการ 
 

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

ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต 
 
คำสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน 
 อนุมัติออกใบแทนหนังสือรับรองการแจงได 
 ไมอนุมัติออกใบแทนหนังสือรับรองการแจง 
 
 
                                                           (ลงชื่อ)................................................เจาพนักงานทองถิ่น 
                                                                (........................................................) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


