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หลักการ 

ให้มีข้อบัญญตัวิ่าดว้ยสถานที่จ าหนา่ยอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 
 
 

เหตุผล 

เพื่อประโยชน์ในการควบคุมหรือก ากับดูแลสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารที่
ได้รับใบอนุญาตหรือได้รับหนังสือรับรองการแจ้งภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก  ซึ่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้กระท าได้โดยการตราเป็นข้อบัญญัติ จึงตราข้อบัญญัตินี้ 
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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลเกาะหลัก 
เรื่อง สถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. 2562 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก ว่าด้วยสถานที่จ าหน่าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัตสิภาต าบลละองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา 40 มาตรา มาตรา 48 มาตรา 50 มาตรา 54 มาตรา 55 
มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535 อันเป็น
พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล บัญญัติให้กระท าได้
โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลักโดยความเห็นชอบของสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลักและนายอ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้   

ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลักเรื่อง สถานที่จ าหน่าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2562”  

ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก ตั้งแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ 3 บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือค าสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้ 
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ 4 ในข้อบัญญัตินี้ 
“อาหาร” หมายความว่า อาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร 
“สถานที่จ าหน่ายอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่หรือบริเวณใดๆ ที่มิใช่ที่หรือทาง

สาธารณะ ที่จัดไว้เพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนส าเร็จและจ าหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้ทันที 
ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการจ าหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้ส าหรับการบริโภค ณ ที่นั้น หรือน าไปบริโภคที่อื่นก็ตาม 

“สถานที่สะสมอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่หรือบริเวณใดๆ ที่มิใช่ที่หรือทาง
สาธารณะ ที่จัดไว้ส าหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือของแห้งหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใดซึ่งผู้ซื้อ
ต้องน าไปท า ประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
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ข้อ 5 ผู้ใดจะจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใดซึ่งมี
พ้ืนที่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ถ้า
สถานที่ดังกล่าวมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือขอหนังสือรับรองการแจ้ง
ก่อนการจัดตั้ง 

ข้อ 6 ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือได้รับหนังสือรับรองการแจ้งให้จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือ
สถานที่สะสมอาหารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
                       (1) สถานที่สะสมอาหาร 
                              (1.1) ไม่ตั้งอยู่ในบริเวณที่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
                             (1.2) พ้ืนท าด้วยวัตถุถาวร ท าความสะอาดง่าย 
                              (1.3) จัดให้มีระบบระบายน้ าอย่างเพียงพอ                                                                                               
                             (1.4) จัดให้มีแสงสว่างและทางระบายอากาศเพียงพอ  
                              (1.5) จัดให้มีส้วมจ านวนเพียงพอ  

          (1.6) จัดให้มีที่รองรับขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะและ
เพียงพอ 
                              (1.7) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขและค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบล    
เกาะหลัก 
                        (2) สถานที่จ าหน่ายอาหาร 
                              (2.1) จัดสถานที่ตามที่ก าหนดไว้ใน (1.1) - (1.6) 
                               (2.2) จัดให้มีโต๊ะ เก้าอี้หรือที่นั่งอย่างอื่น ซึ่งมีสภาพแข็งแรง สะอาด และเป็น                 
ระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ 
                              (2.3) ผนังและบริเวณที่ปรุงอาหารต้องมีพ้ืนผิวที่ท าความสะอาดง่าย 
                             (2.4) จัดให้มีภาชนะและอุปกรณ์ เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ใช้ในการท า ประกอบ ปรุง เก็บ
และการบริโภคอาหารไว้ให้เพียงพอ ปลอดภัย และถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐาน ที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลเกาะหลักก าหนด 
                              (2.5) จัดให้มีบริเวณและที่ส าหรับท าความสะอาดภาชนะตลอดจนอุปกรณ์ เครื่องใช้
ต่าง ๆ 
ให้เพียงพอ และถูกด้วยสุขลักษณะ 
                              (2.6) จัดให้มีที่ส าหรับล้างมือ พร้อมอุปกรณ์จ านวนเพียงพอ 
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                               (2.7) จัดให้มีการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร าคาญ
เนื่องจากการจ าหน่าย ท า ประกอบ ปรุง และเก็บอาหาร 
                              (2.8) จัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและ
ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
                             (2.9) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขและค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบล   
เกาะหลัก 

ข้อ 7 ผู้ใดประสงค์จะขอจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือ  
พ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดจะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตตาม
แบบที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 

    7(1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
    7(2) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
    7(3) อื่นๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลักประกาศก าหนด 
    7(4) รูปถ่าย 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป 
    7(5) ใบรับรองแพทย์ผู้ประกอบการ 
ข้อ 8 ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

                     8(1) รักษาสถานที่ให้สะอาดอยู่เสมอ รวมทั้งจัดให้มีการป้องกันและก าจัดสัตว์น าโรค 
                     8(2) ต้องมีการดูแลรักษาความสะอาดที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลไม่ให้เป็นที่ 
เพาะพันธุ์แมลงและสัตว์น าโรค และต้องมีการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 
                     8(3) รักษาส้วมให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอยู่เสมอ 
                     8(4) จัดสิ่งของเครื่องใช้และอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและรักษาให้สะอาดอยู่เสมอ 
                     8(5) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและ
ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก 

ข้อ 9 ผู้ได้รับการอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในก าหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่แจ้งเหตุอันสมควรแก่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นให้ถือว่าสละสิทธิ์ 
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ขอ้ 10 เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ ถูกต้องหรือความไม่
สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจ าเป็นที่
จะต้องส่งคืนค าขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับค าขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาต พร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้
ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอ ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนดใน
ข้อบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต หรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่
อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน 
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลา และเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาตาม
วรรคสอง หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี 

ข้อ 11 ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลักเท่านั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ มีก าหนดเวลา 90 วัน เมื่อได้
ยื่นค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนยีมแล้วใหป้ระกอบกิจการต่อไปได้  จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุ
ใบอนุญาต 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีกา ร
และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ตามข้อ 7 และข้อ 8 ด้วย 

ข้อ 12 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายข้อ 
บัญญัตินี้  ในวันที่มารับใบอนุญาตส าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
ส าหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายใน
เวลาที่ก าหนด ให้ช าระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ เว้นแต่ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับจนครบจ านวน 

ข้อ 13 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบ
กิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
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 ข้อ 14 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระส าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตย่ืน
ค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด ตามแบบที่
ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการแจ้ง
ความต่อเจ้าพนักงานต ารวจที่มีอ านาจในท้องที่ที่ ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกอบด้วย 

(2) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทน
ใบอนุญาตน าใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ 15 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการ
ตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่
เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ 16 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
16(1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
16(2) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 

2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
16(3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ และการไม่
ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อ
สภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน 

ข้อ 17 ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนั งสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค าสั่งโดย
ทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของผู้รับ
ใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค าสั่ง ไปถึง หรือวันปิดค าสั่ง 
แล้วแต่กรณี 
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ข้อ 18 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ 19 ผู้ใดประสงค์จะขอจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือ 
พ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของในตลาดจะต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 

19(1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
19(2) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
19(3) อื่นๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลักประกาศก าหนด 
19(4) รูปถ่ายขยาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป 
19(5) ใบรับรองแพทย์ของผู้ประกอบการ 
เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้ง ให้ออกใบรับแก่ผู้แจ้งเพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการประกอบ

กิจการตามที่แจ้งได้ชั่วคราวในระหว่างเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังมิได้ออกหนังสือรับรองการแจ้ง 
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจการแจ้งให้ถูกต้องตามแบบที่ก าหนดในข้อบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง 

ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยถกูตอ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้งภายในเจ็ดวันท าการนับ
แต่วันที่ได้รับแจ้ง 

ในใบรับแจ้งหรือหนังสือรับรองการแจ้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะก าหนดเงื่อนไขให้ผู้แจ้งหรือผู้
ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้ 

ในกรณีที่การแจ้งไมถู่กตอ้งหรอืไม่สมบูรณ์ให้เจ้าพนกังานท้องถิ่นแจ้งใหผู้้แจ้งทราบภายในเจ็ดวนั
ท าการนับแต่วนัที่ได้รบัแจ้ง ถ้าผู้แจ้งไม่ด าเนนิการแก้ไขให้ถกูต้องภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้การแจ้งของผู้แจ้งเป็นอันสิ้นผล แต่ถ้าผู้แจ้งได้
ด าเนินการแก้ไขภายในเวลาที่ก าหนดแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้งภายใน
เจ็ดวันท าการนับแต่วันที่ได้รับการแจ้งซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องตามแบบที่ก าหนดในข้อบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง 

ข้อ 20 ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้
ง่าย ณ สถานที่ด าเนินกิจการตลอดเวลาที่ด าเนินกิจการ 

ข้อ 21 ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระส าคัญ ให้ผู้ได้รับ
หนังสือรับรองการแจ้งยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญ
หาย ถูกท าลาย หรือช ารุด ตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 



8 
 

 
 

(1) ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย ให้ผู้ยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งน า
ส าเนาบันทึกการแจ้งความต่อเจ้าพนักงานต ารวจที่มีอ านาจในท้องที่ที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหายมาแสดง
ตอ่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(2) ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ยื่นขอรับใบ
แทนหนังสือรับรองการแจ้งน าใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ 22 เมื่อผู้แจ้งประสงค์จะเลิกกิจการหรือโอนการด าเนินกิจการให้แก่บุคคลอื่นให้แจ้งให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นทราบ ภายในระยะเวลา 30 วัน 

ข้อ 23 ในกรณีที่ผู้ด าเนินกิจการใดด าเนินกิจการตามที่ระบุไว้ในข้อบัญญัตินี้โดยมิได้แจ้งต่อ  
เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเคยได้รับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เพราะเหตุที่ฝ่าฝืน
ด าเนินกิจการโดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาแล้วครั้งหนึ่ง ยังฝ่าฝืนด าเนินกิจการโดยมิได้แจ้งต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่นต่อไป ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้ด าเนินการ
แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ถ้ายังฝ่าฝืนอีกให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งห้ามการด าเนินกิจการนั้นไว้ตาม
เวลาที่ก าหนดซึ่งต้องไม่เกินสองปีก็ได้ 

ข้อ 24 ผูแ้จ้งมีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการแจ้งตามอตัราที่ก าหนดไวท้้ายขอ้บัญญัตินี้ในวันที่
มาแจ้ง และภายในระยะเวลาสามสิบวันก่อนวันครบรอบปีของทุกปีตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้
เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก าหนด ให้ช าระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้าง
ช าระ เว้นแต่ผู้แจ้งจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  ค้างช าระค่าธรรมเนียมตดิต่อกันเกินกว่า
สองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับจนครบจ านวน 

ข้อ 25 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเกาะหลัก 
  ข้อ 26  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ในบทก าหนด
โทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 ข้อ 27 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลักเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
และให้มีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
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  ประกาศ  ณ  วันที่……………….................................... 
  
      (ลงชื่อ) 

                                         (นายเมธา  ศักดิ์เกิด) 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัตหินา้ที่ 

                                       นายกองค์การบริหารสว่นต าบลเกาะหลักเกาะหลัก 
                          เหน็ชอบ 

(ลงชื่อ) 

                  (นายสุวิทย ์ พุกกะเวส) 
              นายอ าเภอเมอืงประจวบครีีขนัธ ์
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 
ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก 

เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2562 
 
 

ล าดับ รายการ อัตราค่าธรรมเนียมต่อปี
(บาท) 

1 การออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหาร ในอาคารหรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่ ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่
เป็นการขายของในตลาด0 

 

1.1 พ้ืนที่ประกอบการไม่เกิน 25 ตารางเมตร 200 
1.2 พ้ืนที่ประกอบการเกิน 25 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร 300 
1.3 พ้ืนที่ประกอบการเกินกว่า 50 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร 700 
1.4 พ้ืนที่ประกอบการเกินกว่า 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 150 ตารางเมตร 1,100 
1.5 พ้ืนที่ประกอบการเกินกว่า 150 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร 1,500 

2 การออกใบอนุญาตการจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
ในอาคารหรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่ เกินสองร้อย ตารางเมตรและมิใช่เป็นการขาย 
ของในตลาด 

 

2.1 พ้ืนที่ประกอบการเกิน 200 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 500 ตารางเมตร 2,500 
2.2 พ้ืนที่ประกอบการเกิน 200 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 500 ตารางเมตรและ
เปิดตลอด 24 ชั่วโมง 

3,000 

2.3 พ้ืนที่ประกอบการเกิน 500 ตารางเมตรข้ึนไป 4,500 
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แบบ สอ.๑ 
 

แบบค าขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
 
 
 

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

ข้าพเจ้า ( ) บุคคลธรรมดา ( ) นิติบุคคล ชื่อ........................................................................ 
อายุ.................ปี สัญชาติ.......................เลขประจ าตัวประชาชนเลขท่ี.................................................................. 
อยู่บ้านเลขท่ี/ส านักงานเลขที่.......................หมู่ที่...........ตรอก/ซอย..............................ถนน............................... 
แขวง/ต าบล.......................................เขต/อ าเภอ..........................................จังหวัด............................................. 
หมายเลขโทรศัพท์................................................ 
 
                                  ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
ประเภท (ระบุชนิดหรือประเภทของอาหาร) ....................................................................ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
รายละเอียดดังนี้ 
 
                             ๑. สถานที่ชื่อ .................................................................เพ่ือจ าหน่ายอาหารพร้อมสะสม
อาหาร(ระบุชนิดหรือประเภทของอาหาร)......................................................................................... .............................. 
 
                            ๒. สถานที่ตั้งเลขที่.............................หมู่ที่................ตรอก/ซอย............................................... 
ถนน........................................แขวง/ต าบล.............................................เขต/อ าเภอ............................................. 
จังหวัด .............................โทรศัพท์.....................................จ านวนพื้นที่ประกอบอาหาร.....................ตารางเมตร 
 
                            ๓. ผู้จดัการสถานที่แห่งนี้ คือ...........................................................................อายุ.................ป ี
สัญชาติ.....................อยู่บ้านเลขท่ี..........................หมู่ที่....................ตรอก/ซอย.................................................. 
ถนน............................................แขวง/ต าบล.......................................เขต/อ าเภอ............................................... 
จังหวัด............................................โทรศัพท์............................................ 

 
 
 
 

ค าขอเลขที่........./......... 
(เจ้าหน้าที่กรอก) 
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(หน้าหลัง) 
๔. พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารประกอบการขอรับใบอนุญาตมาด้วย ดังนี้ 
 ๔.๑ ส าเนาบัตรประจ าตัว (ประชาชน/บัตรข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ 
     ระบ.ุ........................................................................) 
 ๔.๒ ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หนังสือให้ความเห็นชอบ 
     การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายที่จ าเป็น 
 ๔.๓ ส าเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ประกอบการ 
 ๔.๔ ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
 ๔.๕ หลักฐานแสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
 ๔.๖ ใบมอบอ านาจ (กรณีเจ้าของไม่สามารถยื่นค าขอด้วยตนเองได้ ให้ผู้รับมอบอ านาจน า 
     หนังสือมอบอ านาจที่ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมบัตรประจ าตัวของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจมาแสดง) 
 ๔.๗ ใบรับรองแพทย์ 
 ๔.๘ แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ตั้งสถานประกอบการ 
 ๔.๙ เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเจริญผลประกาศก าหนด 
     (๑) ...............................................................................................................  
     (๒) ...............................................................................................................  
 

แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบการโดยสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 

             
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความและเอกสารในแบบค าขอรับใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 

(ลงชื่อ ).................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
                                             (................................................) 
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ส่วนของเจ้าหน้าที่ 
ใบรับค าขอรับใบอนุญาต 

 
เลขที่................./...................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่...............เดือน..........................................พ.ศ............................ 

ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
                                        ไม่ครบ คือ 

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

 
 

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

 
ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต 
ใบรับค าขอรับใบอนุญาต 

 
เลขที่................./...................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่...............เดือน..........................................พ.ศ............................ 

ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
                                        ไม่ครบ คือ 

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

 
ดังนั้น กรุณาน าเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน..........วัน นับตั้งแต่วันนี้ 

เป็นต้นไป 
 
 

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

                                         ต าแหน่ง................................................ 
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-แบบ สอ.๒ 
 

แบบค าขอรับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
 
 
 

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

ข้าพเจ้า ( ) บุคคลธรรมดา ( ) นิติบุคคล ชื่อ................................................................... ..... 
อายุ.................ปี สัญชาติ.......................เลขประจ าตัวประชาชนเลขท่ี.................................................................. 
อยู่บ้านเลขท่ี/ส านักงานเลขที่.......................หมู่ที่...........ตรอก/ซอย..............................ถนน............................... 
แขวง/ต าบล.......................................เขต/อ าเภอ..........................................จังหวัด............................................. 
หมายเลขโทรศัพท์................................................ 
 
                                 ขอยื่นค าขอรับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหาร 
ประเภท (ระบุชนิดหรือประเภทของอาหาร) ....................................................................ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
รายละเอียดดังนี้ 
 
                             ๑. สถานที่ชื่อ .................................................................เพ่ือจ าหน่ายอาหารพร้อมสะสม
อาหาร 
(ระบุชนิดหรือประเภทของอาหาร)...................................................................................... ................................... 
 
                            ๒. สถานที่ตั้งเลขที่.............................หมู่ที่................ตรอก/ซอย............................................... 
ถนน........................................แขวง/ต าบล.............................................เขต/อ าเภอ............................................. 
จังหวัด .............................โทรศัพท์.....................................จ า นวนพื้นที่ประกอบอาหาร.....................ตารางเมตร 
 
                            ๓. ผู้จดัการสถานที่แห่งนี้ คือ...........................................................................อายุ.................ป ี
สัญชาติ.....................อยู่บ้านเลขท่ี..........................หมู่ที่....................ตรอก/ซอย.................................................. 
ถนน............................................แขวง/ต าบล.......................................เขต/อ าเภอ............................................... 
จังหวัด............................................โทรศัพท์............................................. 
 
 

ค าขอเลขที่........./......... 
(เจ้าหน้าที่กรอก) 
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(หน้าหลัง) 
๔. พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารประกอบการขอรับใบอนุญาตมาด้วย ดังนี้ 
 ๔.๑ ส าเนาบัตรประจ าตัว (ประชาชน/บัตรข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ 
     ระบ.ุ........................................................................) 
 ๔.๒ ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หนังสือให้ความเห็นชอบ 
     การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายที่จ าเป็น 
 ๔.๓ ส าเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ประกอบการ 
 ๔.๔ ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเปน็นิติบุคคล) 
 ๔.๕ หลักฐานแสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
 ๔.๖ ใบมอบอ านาจ (กรณีเจ้าของไม่สามารถยื่นค าขอด้วยตนเองได้ ให้ผู้รับมอบอ านาจน า 
     หนังสือมอบอ านาจที่ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมบัตรประจ าตัวของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจมาแสดง) 
 ๔.๗ ใบรับรองแพทย์ 
 ๔.๘ แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ตั้งสถานประกอบการ 
 ๔.๙ เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเจริญผลประกาศก าหนด 
     (๑) ...............................................................................................................  
     (๒) ...............................................................................................................  
 

แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบการโดยสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 

             
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความและเอกสารในแบบค าขอรับใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 

(ลงชื่อ ).................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
                                              (................................................) 
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ส่วนของเจ้าหน้าที่ 
ใบรับค าขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง 

 
เลขที่................./...................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่...............เดือน..........................................พ.ศ............................ 

ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน    ครบ 
                                          ไม่ครบ คือ 

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

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

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

 
ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต 

ใบรับค าขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง 
 

เลขที่................./...................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่...............เดือน..........................................พ.ศ............................ 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน   ครบ 
                                         ไม่ครบ คือ 
 

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

 
ดังนั้น กรุณาน าเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน..........วัน นับตั้งแต่วันนี้ 

เป็นต้นไป 
 

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

                                                  ต าแหน่ง................................................ 
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แบบ สอ.๓ 

 
ใบรับแจ้งการจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

 
ที ่........................../........................... 

ส านักงาน.............................................................. 
วันที่.................เดือน.................................พ.ศ.................... 

ข้าพเจ้า........................................................................ต าแหน่ง เจ้าพนักงานท้องถิ่น ได้รับแจ้ง 
จาก........................................................................................... สถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
ชื่อสถานที่.............................................................ตั้งอยู่เลขที่......................ตรอก/ซอย........................................ 
ถนน.....................................................ต าบล.................................................อ าเภอ.............................................. 
จังหวัด.............................................เพ่ือขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง การจ าหน่ายอาหาร/การสะสมอาหารแล้ว 
เมื่อวันที่..........เดือน............................พ.ศ................. 
 
 
 
                                                                      (ลงชื่อ).................................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
                                                                              (...................................................) 
                                                                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก 
 
 
 
ส่วนราชการ................................ 
โทร............................................. 
 

 
หมายเหตุ ๑. กรณีค าขอไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ เอกสารไม่ครบถ้วน เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องแจ้งผล 
                 การพิจารณาให้ผู้แจ้งทราบภายใน ๑๕ วันนับแต่ที่ได้รับค าขอ 
             ๒. จัดท า ๒ ฉบับ มอบผู้แจ้งหนึ่งฉบับ เก็บไว้เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับ 
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แบบ สอ.๔ 

ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร 
 

เล่มที่.........เลขที่............/............                                                          ส านักงาน....................................... 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้ บุคคลธรรมดา นิติบุคคล 

ชื่อ..........................................................................................อายุ..............ปี สัญชาติ.......................................... 
เลขประจ าตัวประชาชนเลขท่ี.................................................................อยู่บ้าน/ส านักงานเลขที่......................... 
ตรอก/ซอย......................................ถนน...............................หมู่ที.่..........แขวง/ต าบล.......................................... 
เขต/อ าเภอ......................................จังหวัด.......................................โทรศัพท์...................................................... 
                 ๑. จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารประเภท (ระบุชนิดหรือประเภทของอาหาร).......................... 
สถานที่ชื่อ ................................................................................ พ้ืนที่ประกอบการ................................ตารางเมตร 
                 ๒. ตั้งอยู่เลขท่ี................ตรอก/ซอย............................ถนน..................................หมู่ที.่.......... 
ต าบล.................................อ าเภอ.....................................จังหวัด...................................โทรศัพท์......................... 
                 ๓. ค่าธรรมเนียมฉบับละ.........................บาท/ปี ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่............เลขที่........... 
ลงวันที่.................เดือน...............................พ.ศ....................... 
                 ๔. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
                         ๔.๑ ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ............. และปฏิบัติการอ่ืนใดอันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก 
                         ๔.๒ หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้ขัดต่อกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 
                           ๔.๓ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ 
                                   (๑) ............................................................................................  
                                   (๒) ............................................................................................  
                           ๔.๔ ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่...........เดือน............................. พ.ศ................ 
                           ๔.๕ ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่.................เดือน..............................พ.ศ................ 
 
 
                                                                     (ลงชื่อ)…………………....…………………….. 
                                                                            (....................................................) 
                                                                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก 
                                                                                   เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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(หน้าหลัง) 
 

รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม 
 
 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ปี 
ที่สิ้นอายุ 

ใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน 
 (ลงช่ือ) 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
เล่มท่ี เลขที่ วัน/เดือน/ปี 

      
      
      
      
      
      
      
 
 
 
 
ค าเตือน (๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ 
                ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับ ๕๐๐ บาท 
           (๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
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แบบ สอ.๕ 
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร 

เล่มที่............เลขที.่............./...............                                             ส านักงาน................................................ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้ บุคคลธรรมดา นิติบุคคล 

ชื่อ..........................................................................................อายุ..............ปี สัญชาติ.......................................... 
เลขประจ าตัวประชาชนเลขท่ี.................................................................อยู่บ้าน/ส านักงานเลขที่......................... 
ตรอก/ซอย......................................ถนน...............................หมู่ที.่..........แขวง/ต าบล.......................................... 
เขต/อ าเภอ......................................จังหวัด.......................................โทรศัพท์...................................................... 
                  ๑. จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารประเภท (ระบุชนิดหรือประเภทของอาหาร).......................... 
สถานที่ชื่อ ................................................................................ พ้ืนที่ประกอบการ................................ตารางเมตร 
                  ๒. ตั้งอยู่เลขท่ี................ตรอก/ซอย............................ถนน..................................หมู่ที่........... 
ต าบล.................................อ าเภอ.....................................จังหวัด...................................โทรศัพท์......................... 
                  ๓. ค่าธรรมเนียมฉบับละ.........................บาท/ปี ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่............เลขที.่.......... 
ลงวันที่.................เดือน...............................พ.ศ....................... 
                  ๔. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
                         ๔.๑ ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ........ และปฏิบัติการอ่ืนใดอันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก 
                         ๔.๒ หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้ขัดต่อกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 
                          ๔.๓ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ 
                                   (๑) ................................................................................... ......... 
                                   (๒) ............................................................................................  
                           ๔.๔ ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่...........เดือน............................. พ.ศ................ 
                           ๔.๕ ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่.................เดือน..............................พ.ศ................ 
         
                     (ลงชื่อ)……………………………………………… 
                                                                          (....................................................) 
                                                                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก 
                                                                                    เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม 
 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ปี 
ที่สิ้นอายุ 

ใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน 
 (ลงช่ือ) 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
เล่มท่ี เลขที่ วัน/เดือน/ปี 

      
      
      
      
      
      
      
 
 
 
ค าเตือน (๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ 
                ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับ ๕๐๐ บาท 
            (๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
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                                                                                                              แบบ สอ.๖ 

หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร 
 

เล่มที่............เลขที.่.........../.............                                                          ส านักงาน.................................... 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้ บุคคลธรรมดา นิติบุคคล 

ชื่อ..........................................................................................อายุ..............ปี สัญชาติ.......................................... 
เลขประจ าตัวประชาชนเลขท่ี.................................................................อยู่บ้าน/ส านักงานเลขที่......................... 
ตรอก/ซอย......................................ถนน...............................หมู่ที.่..........แขวง/ต าบล.......................................... 
เขต/อ าเภอ......................................จังหวัด.......................................โทรศัพท์...................................................... 
                  ๑. จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารประเภท (ระบุชนิดหรือประเภทของอาหาร).......................... 
สถานที่ชื่อ ................................................................................ พ้ืนที่ประกอบการ................................ตารางเมตร 
                  ๒. ตั้งอยู่เลขท่ี................ตรอก/ซอย............................ถนน..................................หมู่ที่........... 
ต าบล.................................อ าเภอ.....................................จังหวัด...................................โทรศัพท์......................... 
                  ๓. ค่าธรรมเนียมฉบับละ.........................บาท/ปี ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่............เลขที.่.......... 
ลงวันที่.................เดือน...............................พ.ศ....................... 
                  ๔. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
                         ๔.๑ ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ........ และปฏิบัติการอ่ืนใดอันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก 
                         ๔.๒ หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้ขัดต่อกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 
                           ๔.๓ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ 
                                   (๑) ................................................................................. ........... 
                                   (๒) ............................................................................................  
                            ๔.๔ ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่...........เดือน............................. พ.ศ................ 
                            ๔.๕ ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่.................เดือน..............................พ.ศ................ 
 
                                                                    (ลงชื่อ)………………………………………………… 
                                                                           (....................................................) 
                                                                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก 
                                                                                    เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม 
 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ออกหนังสือ
รับรองการแจ้ง 

วัน/เดือน/ปี 
ที่สิ้นอายุหนังสือ
รับรองการแจ้ง 

 

ใบเสร็จรับเงิน 
 (ลงช่ือ) 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
เล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ปี 

      
      
      
      
      
      
      
 
 
 
 
ค าเตือน (๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ 
                ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับ ๕๐๐ บาท 
           (๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
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                                  แบบ สอ.๗ 

หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร 
 

เล่มที่............เลขที.่.........../.............                                                          ส านักงาน.................................... 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้ บุคคลธรรมดา นิติบุคคล 

ชื่อ..........................................................................................อายุ..............ปี สัญชาติ.......................................... 
เลขประจ าตัวประชาชนเลขท่ี.................................................................อยู่บ้าน/ส านักงานเลขที่......................... 
ตรอก/ซอย......................................ถนน...............................หมู่ที.่..........แขวง/ต าบล.......................................... 
เขต/อ าเภอ......................................จังหวัด.......................................โทรศัพท์...................................................... 
                 ๑. จดัตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารประเภท (ระบุชนิดหรือประเภทของอาหาร).......................... 
สถานที่ชื่อ ................................................................................ พ้ืนที่ประกอบการ................................ตารางเมตร 
                 ๒. ตั้งอยู่เลขท่ี................ตรอก/ซอย............................ถนน..................................หมู่ที.่.......... 
ต าบล.................................อ าเภอ.....................................จังหวัด...................................โทรศัพท์......................... 
                 ๓. ค่าธรรมเนียมฉบับละ.........................บาท/ปี ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่............เลขที่........... 
ลงวันที่.................เดือน...............................พ.ศ....................... 
                 ๔. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
                         ๔.๑ ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ........ และปฏิบัติการอ่ืนใดอันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก 
                         ๔.๒ หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้ขัดต่อกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 
                           ๔.๓ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ 
                                   (๑) ............................................................................................  
                                   (๒) ............................................................................................  
                            ๔.๔ ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่...........เดือน............................. พ.ศ................ 
                            ๔.๕ ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่.................เดือน..............................พ.ศ................ 
 
                                                                       (ลงชื่อ)…………………………………………………… 
                                                                                  (....................................................) 
                                                                               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก 
                                                                                            เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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(หน้าหลัง) 
รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม 

 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ออกหนังสือ
รับรองการแจ้ง 

วัน/เดือน/ปี 
ที่สิ้นอายุหนังสือ
รับรองการแจ้ง 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงช่ือ) 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น เล่มท่ี เลขที่ วัน/เดือน/ปี 

      
      
      
      
      
      
      
 
 
 
 
ค าเตือน (๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ 
                 ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับ ๕๐๐ บาท 
           (๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
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แบบ สอ.๘ 
แบบค าขอต่ออายุใบอนุญาตหรือขอต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้ง 

จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
 
 
 

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

ข้าพเจ้า ( ) บุคคลธรรมดา ( ) นิติบุคคล ชื่อ........................................................................ 
อายุ.................ปี สัญชาติ.......................เลขประจ าตัวประชาชนเลขท่ี.................................................................. 
อยู่บ้านเลขท่ี/ส านักงานเลขที่.......................หมู่ที่...........ตรอก/ซอย..............................ถนน............................... 
แขวง/ต าบล.......................................เขต/อ าเภอ..........................................จังหวัด............................................. 
หมายเลขโทรศัพท์................................................ 
 
                             ขอยื่นค าขอต่ออายุ....................................................................... จัดตั้งสถานที่จ าหน่าย
อาหารหรือสถานที่สะสมอาหารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นรายละเอียด ดังนี้ 
 
                             ๑. สถานที่ชื่อ .................................................................เพ่ือจ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 
(ระบุชนิดหรือประเภทของอาหาร).........................................................................................................................  
 
                             ๒. สถานที่ตั้งเลขที่.............................หมู่ที่................ตรอก/ซอย.............................................. 
ถนน........................................แขวง/ต าบล.............................................เขต/อ าเภอ............................................. 
จังหวัด .............................โทรศัพท์.....................................จ า นวนพื้นที่ประกอบอาหาร.....................ตารางเมตร 
 
                             ๓. ผู้จัดการสถานที่แห่งนี้ คือ..........................................................................อายุ.................ปี 
สัญชาติ.....................อยู่บ้านเลขท่ี..........................หมู่ที่....................ตรอก/ซอย.................................................. 
ถนน............................................แขวง/ต าบล.......................................เขต/อ าเภอ............................................... 
จังหวัด............................................โทรศัพท์............................................. 
 

 
 
 
 

ค าขอเลขที่........./......... 
(เจ้าหน้าที่กรอก) 
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(หน้าหลัง) 
๔. พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารประกอบการขอรับใบอนุญาตมาด้วย ดังนี้ 
 ๔.๑ ส าเนาบัตรประจ าตัว (ประชาชน/บัตรข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ 
     ระบ.ุ........................................................................) 
 ๔.๒ ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หนังสือให้ความเห็นชอบ 
     การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายที่จ าเป็น 
 ๔.๓ ส าเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ประกอบการ 
 ๔.๔ ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
 ๔.๕ หลักฐานแสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
 ๔.๖ ใบมอบอ านาจ (กรณีเจ้าของไม่สามารถยื่นค าขอด้วยตนเองได้ ให้ผู้รับมอบอ านาจน า 
     หนังสือมอบอ านาจที่ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมบัตรประจ าตัวของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจมาแสดง) 
 ๔.๗ ใบรับรองแพทย์ 
 ๔.๘ แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ตั้งสถานประกอบการ 
 ๔.๙ เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเจริญผลประกาศก าหนด 
     (๑) ...............................................................................................................  
     (๒) ...................................................................................... ......................... 
 

แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบการโดยสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 

             
    
           ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความและเอกสารในแบบค าขอรับใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 

(ลงช่อื ).................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
                                             (................................................)/ขอต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้ง 
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ส่วนของเจ้าหน้าที่ 
ใบรับค าขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง 

 
เลขที่................./...................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่...............เดือน..........................................พ.ศ............................ 

ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
                                        ไม่ครบ คือ 

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

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

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

 
 
 

ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต 
ใบรับค าขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง 

 
เลขที่................./...................ไดร้ับเรื่องเมื่อวันที่...............เดือน..........................................พ.ศ............................ 

ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
                                        ไม่ครบ คือ 

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

 
 

ดังนั้น กรุณาน าเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน..........วัน นับตั้งแต่วันนี้ 
เป็นต้นไป 
 

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

                                           ต าแหน่ง................................................ 
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แบบ สอ.๙ 
ค าขออนุญาตต่าง ๆ 

 
 

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

                            ข้าพเจ้า ( ) บุคคลธรรมดา ( ) นิติบุคคล 
ชื่อ.........................................................................................อายุ......................ปี สัญชาติ.................................... 
เลขประจ าตัวประชาชน เลขที่........................................................อยู่บ้าน/ส านักงาน เลขท่ี.............................. 
ตรอก/ซอย..................................ถนน...................................หมู่ที.่..............แขวง/ต าบล...................................... 
เขต/อ าเภอ..............................................จังหวัด.........................................โทรศัพท์............................................. 

                           ขอยื่นค าร้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น.................................................................. ......................... 
............................................................................................................................. .................................................. 
...............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 

                           ดว้ย............................................................................................................................. ............... 
                           จึงมีความประสงค์......................................................................................................................  
 
                          ขอรับรองว่า ข้อความตามค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
                                               (ลงชื่อ ).......................................................ผู้ขออนุญาต 
                                                          (......................................................) 
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แบบ สอ.๑๐ 
                                                                      
 
 
 

 
ค าขอรับใบแทนใบอนุญาต 

---------------------------------------- 
 

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

                                   ข้าพเจ้า..................................................................................................(ชื่อผู้รับอนุญาต) 
ซึ่งมีผู้ด าเนินการกิจการชื่อ……………………………………………………..ได้รับใบอนุญาต / ใบรับรองการแจ้ง 
(  ) จ าหน่ายอาหาร (  ) สะสมอาหาร ประเภท (ระบุชนิดหรือประเภทของอาหาร).......................................... 
สถานประกอบการตั้งอยู่ที่เลขที่.............................หมู่ที.่.................แขวง/ต าบล................................................... 
เขต/อ าเภอ...............................................จังหวัด..........................................โทรศัพท์........................................... 
                                    มีความประสงค์ขอรับใบแทนใบอนุญาต 
(  ) จ าหน่ายอาหาร (  ) สะสมอาหาร ประเภท (ระบุชนิดหรือประเภทของอาหาร)....................................... 
เนื่องจากใบอนุญาต / ใบรับรองการแจ้ง (  ) สูญหาย (  ) ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระส าคัญ....................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                    ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานมาด้วย ดังนี้ 
                                                  ๑ ส าเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (กรณีสูญหาย) 
                                                  ๒ ใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ (กรณีถูกท าลายหรือช ารุด) 
                                                  ๓ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
                                                  ๔ หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
                                                  ๕ ส าเนาทะเบียนบ้าน 
                                                  ๖ รูปถ่ายผู้ด าเนินกิจการขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๒ รูป 
 
                                                               (ลงชือ่ ).............................................ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต 
                                                                        (.............................................) 
 
 
หมายเหตุ (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้น าใบแจ้งความของสถานีต ารวจแห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตนั้นสูญหายมาด้วย 
(๒) ในกรณีที่ใบอนุญาตถูกท าลายในสาระส าคัญ ให้แนบใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่นั้นมาด้วย 
(๓) ใส่เครื่องหมาย ลงในช่อง หน้าข้อความที่ต้องการ/ใช้ 

เลขที่........................ 
วันที่......................... 
ลงชื่อ .......................ผู้รับค าขอ 


