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เทศบัญญัติเทศบาลตําบลชะมาย 

เรื่อง  สถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

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

  
โดยท่ีเป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลชะมาย  เรื่อง  สถานที่จําหน่ายอาหาร

และสถานที่สะสมอาหารข้ึนใช้บังคับในเขตเทศบาลตําบลชะมาย 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖๐  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไข

เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  ประกอบกับมาตรา  ๗  มาตรา  ๓๘  มาตรา  ๓๙  มาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๘ มาตรา  
๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๐  และมาตรา  ๖๓  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕  ให้
อํานาจให้กระทําได้  เทศบาลตําบลชะมายจึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้  โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบล
ชะมายและโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑  เทศบัญญัติน้ีเรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลชะมาย” เรื่อง  สถานที่จําหน่าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.๒๕๕๖ 
  ข้อ ๒  เทศบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตําบลชะมาย  เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย  
ณ  สํานักงานเทศบาลตําบลชะมายแล้ว  ๗  วัน 

ข้อ ๓  บรรดาข้อบังคับ  ระเบียบ  คําสั่งอ่ืนใดส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว  ซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศ
บัญญัติเทศบาลตําบลชะมายน้ี  ให้ใช้เทศบัญญัติฉบับน้ีแทน 

ข้อ ๔  ในเทศบัญญัติน้ี 
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่านายกเทศมนตรีตําบลชะมาย 
“เจ้ าพนักงานสาธารณสุข” หมายความ ว่า   ผู้ ซึ่ ง ไ ด้ รับการแ ต่ง ต้ั งจาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
เทศบัญญัติน้ี 
      “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า  ผู้ซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  และเทศบัญญัติน้ี 

“สถานที่จําหน่ายอาหาร” หมายความว่า  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใดๆ ที่มิใช่  
ที่หรือทางสาธารณะที่จัดไว้เพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารสําเร็จ  และจําหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้
ทันที  ทั้งน้ี  ไม่ว่าจะเป็นการจําหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้สําหรับการบริโภค  ณ  ที่น้ันหรือนําไปบริโภคท่ีอ่ืน
ก็ตาม 
   “สถานที่สะสมอาหาร” หมายความว่า  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใดๆ  ที่มิใช่  
ที่หรือทางสาธารณะที่จัดไว้สําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพ  เป็นของสดหรือของแห้งหรืออาหารในรูปลักษณะ
อ่ืนใด  ซึ่งผู้ซื้อต้องนําไปทําประกอบหรือปรุงเพ่ือบริโภคภายหลัง 

“อาหาร” หมายความว่า  ของกินหรือเคร่ืองด่ืมทุกชนิด  ได้แก่ 
 (๑)  วัตถุทุกชนิดที่คนด่ืมกิน  และรวมถึงเคร่ืองด่ืมที่ผสมแอลกอฮอล์ 

(๒)  วัตถุที่มุ่งหมายสําหรับใช้  หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารรวมถึง
วัตถุเจือปนอาหารสีและเคร่ืองปรุงแต่งกลิ่นรส 



 

๒ 

 

“อาหารสด” หมายความว่า  อาหารประเภทสัตว์  เน้ือสัตว์  ผัก  ผลไม้  ของอ่ืนๆ
ที่มีสภาพเป็นของสด 
   “อาหารแปรรูป” หมายความว่า  อาหารสดที่แปรรูปทําให้แห้ง  หรือหมักดอง 
หรือในรูปอ่ืนๆ  ร่วมทั้งที่ใช้สารปรุงแต่งอาหาร 
   “อาหารสําเร็จรูป” หมายความว่า  อาหารที่ได้ผ่านการทํา  ประกอบ  ปรุงจน
สําเร็จพร้อมที่จะรับประทานได้  รวมทั้งของหวานและเคร่ืองด่ืมชนิดต่างที่มิได้บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิท 

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

“ตลาด” หมายความว่า  สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุม  เพ่ือจําหน่าย
สินค้าประเภทสัตว์  เน้ือสัตว์  ผัก  ผลไม้  หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด  ประกอบหรือปรุงแล้ว  หรือ
ของเสียง่าย  ทั้งน้ีไม่ว่าจะมีการจําหน่ายสินค้าประเภทอ่ืนด้วยหรือไม่ก็ตาม  และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่ง
จัดไว้สําหรับให้ผู้ค้าใช้ชุมนุม  เพ่ือจําหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจํา  หรือเป็นครั้งคราวหรือตาม
วันที่กําหนด 

 “มูลฝอย” หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า 
ถุงพลาสติก  ภาชนะที่ใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์  หรือซากสัตว์  รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใด  ที่เก็บกวาดจากถนน
ตลาดที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อ่ืน 

 “สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า  อุจจาระหรือปัสสาวะและหมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใด
ซึ่งเป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 

“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

 ข้อ ๕  ห้ามมิให้ผู้ใดจัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือ
พ้ืนที่เกินสองร้อยตารางเมตร  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ถ้าสถานที่ดังกล่าวมีพ้ืนที่ไม่
เกินสองร้อยตารางเมตรต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง  ความในวรรคแรก 
มิใหใ้ช้บังคับแก่การประกอบการดังต่อไปน้ี 

(๑)  การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
(๒)  การขายของในตลาด 
(๓)  การจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

ข้อ ๖  ผู้จัดต้ังสถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  ต้องจัดสถานที่ให้ต้องด้วย
สุขลักษณะของกิจการดังต่อไปน้ี 

ก. สถานที่จําหน่ายอาหาร 
          (๑) ต้องไม่ต้ังอยู่ในบริเวณที่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

(๒) พ้ืนที่ทําด้วยวัตถุถาวรและง่ายต่อการรักษาความสะอาด 
(๓) จัดให้มีระบบระบายนํ้าอย่างเพียงพอและต้องด้วยสุขลักษณะ   
(๔) จัดให้มีแสงสว่างและทางระบายอากาศอย่างเพียงพอ  และต้องด้วยสุขลักษณะ 
(๕) จัดให้มีส้วมอย่างเพียงพอและต้องด้วยสุขลักษณะ 
(๖) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเพียงพอ  และต้องด้วยสุขลักษณะ 

       (๗) ต้องจัดให้มีการป้องกันมิให้เกิดเหตุรําคาญ  และป้องกันการระบาดของ
โรคติดต่อ 

 (๘) จัดให้มีโต๊ะ  เก้าอ้ี  หรือที่น่ังอย่างอ่ืนที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง  และต้องจัดให้
เป็นระเบียบเรียบร้อย 



 

๓ 

 

(๙) ผนังและบริเวณที่ปรุงอาหารที่ทําความสะอาดได้ง่าย 
(๑๐) ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ  ต้องสะอาด  และถูกสุขลักษณะ 

 (๑๑) ต้องจัดให้มีบริเวณและที่สําหรับทําความสะอาดภาชนะ  เครื่องใช้  
ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ  ให้ต้องด้วยสุขลักษณะเพ่ือใช้ในการน้ันโดยเฉพาะ 

(๑๒) จัดให้มีที่สําหรับล้างมือพร้อมอุปกรณ์ให้เพียงพอ 
 (๑๓) ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขหรือตามคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

  ข. สถานที่สะสมอาหารต้องจัดสถานที่ตาม  ข้อ ก. (๑) – (๗) และ (๑๓) 
ข้อ ๗  อาคารท่ีใช้เป็นสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  ต้องมีหลักฐานที่

แสดงว่าสามารถใช้ประกอบการน้ันได้  โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
  ข้อ ๘  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจผ่อนผันให้ผู้ขอรับใบอนุญาต  หรือผู้ขอรับหนังสือ
รับรองการแจ้ง  งดเว้นการปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ใน  ข้อ  ๖  และข้อ  ๗  ได้เท่าที่เห็นสมควร  หรือ
เปลี่ยนแปลงอย่างใดเพ่ือให้เหมาะสมกับกิจการซึ่งให้ควบคุมน้ัน  ทั้งน้ีการผ่อนผันดังกล่าวต้องไม่เป็นเหตุ
กระทบกระเทือนต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 

ข้อ ๙  ผู้ได้รับใบอนุญาต  หรือผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องดูแลรักษาสถานท่ี 
จําหน่ายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหารให้ต้องด้วยสุขลักษณะ  ดังต่อไปน้ี 
            (๑) ต้องรักษาสถานที่ให้สะอาดอยู่เสมอ  รวมท้ังจัดให้มีการป้องกันสัตว์และกําจัด
สัตว์นําโรค 
            (๒) ต้องดูแลรักษาความสะอาดที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  มิให้เป็นที่
เพาะพันธ์ุแมลงและสัตว์นําโรค 

          (๓) ต้องรักษาห้องนํ้าห้องส้วมให้ต้องด้วยสุขลักษณะ 
            (๔) จัดสิ่งของเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆ  ให้เรียบร้อยและสะอาดอยู่เสมอ 
            (๕) ปฏิบัติการอ่ืนใดที่ เ ก่ียวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข  และตามคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๑๐ ผู้ได้รับอนุญาตหรือได้รับหนังสือรับรองการแจ้ง  เพ่ือจัดต้ังสถานท่ีจําหน่ายอาหาร
ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับสุขลักษณะของอาหาร  กรรมวิธีการจําหน่าย  ทํา  ประกอบ  
ปรุง  เก็บ  รักษาอาหาร  ตลอดจนสุขลักษณะของภาชนะ  อุปกรณ์  นํ้าใช้และของใช้อ่ืนๆ  รวมท้ัง
สุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้จําหน่ายอาหาร  ผู้ปรุงอาหารและผู้ให้บริการ  ดังต่อไปน้ี 
 (๑) วาง  เก็บอาหารก่อนปรุงในที่สะอาดและถูกสุขลกัษณะ 

(๒) ใช้เครื่องปกปิดอาหาร  รวมทั้งภาชนะเครื่องใช้ต่างๆ  ที่ใช้ในการทําประกอบ 
ปรุง  เก็บอาหาร  เพ่ือป้องกันฝุ่นละอองและสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ตลอดจนรักษาเคร่ืองปกปิดให้
สะอาดและใช้การได้ดีอยู่เสมอ    
 (๓) นํ้าแข็งสําหรับใช้บริโภคต้องจัดเก็บไว้ในภาชนะที่สะอาดถูกสุขลักษณะ  และ
ห้ามนําอาหารหรือสิ่งของอ่ืนใด  แช่หรือเก็บรวมไว้ด้วยกัน 
 (๔) การทุบ  การบดนํ้าแข็ง  ต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะและสะอาด  รวมทั้ง
ป้องกันมิให้มีเสียงรําคาญรบกวนผู้อ่ืน 
 (๕) ในกรณีที่มีผ้าเช็ดหน้าให้บริการต้องทําให้สะอาด  และผ่านความร้อนเพ่ือฆ่า
เช้ือโรค  หรือกรรมวิธีอ่ืนใด  ให้ต้องด้วยสุขลักษณะ 
 (๖) ใช้ภาชนะหรือวัตถุที่สะอาดในการประกอบ  ปรุง  ใส่  หรือห่ออาหารหรือ
นํ้าแข็ง  โดยรักษาให้สะอาดอยู่เสมอ 



 

๔ 

 

 (๗) จัดให้มีนํ้าสะอาดไว้เพียงพอ 
 (๘) จําหน่ายอาหาร  ผู้ปรุงอาหารและผู้ให้บริการต้องแต่งกายให้สะอาด  และ
ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามสุขลักษณะส่วนบุคคล 
 (๙) ปฏิบัติการอ่ืนใดที่เก่ียวด้วยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขและคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๑๑  ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง  ต้องไม่เป็นโรคติดต่อและไม่จ้างหรือให้
บุคคลที่ป่วย  หรือมีเหตุควรเช่ือว่าเป็นโรคติดต่อ  จําหน่าย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  หรือเก็บอาหาร 
          ข้อ ๑๒  ผู้ใดประสงค์จะจัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  ซึ่งมีพ้ืนที่เกินสอง
ร้อยตารางเมตร  ให้ย่ืนคําขอตามแบบ  เง่ือนไข  และวิธีการพร้อมด้วยหลักฐานที่เทศบาลตําบลชะมาย 
กําหนดต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
       ในกรณีสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร  ซึ่งมีพ้ืนที่ไม่เกินสองร้อย
ตารางเมตร  ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง  พร้อมด้วยหลักฐานต่างๆ 
เช่นเดียวกับที่ได้กําหนดไว้ในวรรคหน่ึงก่อนการจัดต้ัง  เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้งก็ให้ออกใบรับแจ้งแก่
ผู้แจ้ง  เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการประกอบกิจการตามท่ีแจ้งเป็นการช่ัวคราว  ในระหว่างที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นยังมิได้ออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ตามท่ีขอ 

ข้อ ๑๓  เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจสอบความถูกต้อง  และความสมบูรณ์ของคําขออนุญาต
แล้ว  ปรากฏว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนด  ก็ให้ออกใบอนุญาตพร้อมทั้งเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายเทศบัญญัติน้ี  ถ้าปรากฏว่าคําขอไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์  ก็
ให้ส่งคําขอคืนแก่ผู้ขออนุญาตท้ังแจ้งความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ให้ทราบ  ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้
รับคําขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้
ขออนุญาตทราบ  ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับคําขอ  ในกรณีมีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจ
ออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาตได้  ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสองให้ขยายเวลาออกไปได้
อีกไม่เกินสองคร้ัง  ครั้งละไม่เกิน  ๑๕  วัน  แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสอง  หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วน้ันแล้วแต่กรณี 

  ข้อ ๑๔  เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจสอบการแจ้งแล้ว  ปรากฏว่าถูกต้องตามแบบที่กําหนด
ก็ให้ออกหนังสือรับรองการแจ้งพร้อมทั้งเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายเทศบัญญัติน้ี 

 ในใบรับแจ้งหรือหนังสือรับรองการแจ้ง  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะกําหนดเง่ือนไขให้ผู้แจ้งหรือผู้
ได้รับหนังสือรับรองการแจ้ง  ปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้ 

 กรณีการแจ้งไม่ถูกต้อง  ไม่สมบูรณ์  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้แจ้งทราบ  
ภายใน  ๗  วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  ถ้าผู้แจ้งไม่ดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง  ภายใน  ๗  วันนับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้การแจ้งของผู้แจ้งเป็นอันสิ้นผล  แต่ถ้าผู้แจ้ง
ได้ดําเนินการแก้ไขภายในเวลาที่กําหนดแล้ว  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้แก่ผู้แจ้ง 

ข้อ ๑๕  ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง  ต้องแสดงใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง
การแจ้ง  ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

ข้อ ๑๖  เมื่อผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง  ให้ย่ืน
คําขอต่อใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง  พร้อมทั้งชําระค่าธรรมเนียมตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้าย
ประกาศเทศบัญญัติน้ี  ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนอายุใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งสิ้นสุดไม่น้อย
กว่า  ๑๕  วัน  หากมิได้ชําระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนด  จะต้องชําระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ



 

๕ 

 

ย่ีสิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ  เว้นแต่ผู้ได้รับอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง  จะได้บอกเลิก
การดําเนินการน้ันก่อนกําหนดที่จะต้องชําระค่าธรรมเนียมดังกล่าว 

เมื่อได้ย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง  พร้อมทั้งชําระค่าธรรมเนียมตาม
วรรคหน่ึงแล้ว  ให้ผู้ย่ืนคําขอประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
หรือหนังสือรับรองการแจ้ง 

  ข้อ ๑๗  ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง  ให้มีอายุหน่ึงปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
หรือหนังสือรับรองการแจ้ง 
  ข้อ ๑๘  เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง  ไม่ประสงค์จะดําเนินกิจการน้ัน
ต่อไป  ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งย่ืนคําร้องขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  เพ่ือบอกเลิกการ
ดําเนินกิจการน้ัน 

ข้อ ๑๙  หากผู้ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง  ประสงค์จะแก้ไขรายการใน
ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง  ให้ย่ืนคําขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๒๐  หากปรากฏว่าใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง  สูญหาย  ถูกทําลายหรือ
ชํารุดในสาระสําคัญ  ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งแล้วแต่กรณี  ต้องย่ืนคําร้องขอต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่น  เพ่ือขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง  ใหม่ภายใน  ๑๕  วันนับแต่วันที่ได้
ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  พร้อมทั้งหลักฐานดังต่อไปน้ี 

(๑) เอกสารการแจ้งความต่อเจ้าพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจ  กรณีการสูญหาย
หรือถูกทําลาย  
 (๒) ใบอนุญาตหรือหนังสือรบัรองการแจ้งฉบับเดิม  กรณีการชํารุดในสาระสําคัญ 
   ข้อ ๒๑ การออกใบแทนใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ดําเนินการตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขดังต่อไปน้ี 
 (๑) การออกใบแทนใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง  ให้ประทับตราคําว่า 
“ใบแทน”  กํากับไว้ด้วย  และให้ลงวันเดือนปีที่ออกใบแทน  พร้อมทั้งลงลายมือช่ือของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนหรือต้นขั้วใบแทน 
 (๒) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งเดิม  ระบุเหตุการณ์ 
สูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาต  หรือหนังสือรับรองการแจ้งเดิมแล้วแต่กรณี 
พร้อมทั้งลงเล่มที่  เลขที่  วัน  เดือน  ปี  ของใบแทนใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งด้วย 

ข้อ ๒๒  ผู้ใดจัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  ในอาคารหรือสถานที่ 
ซึ่งมีพ้ืนที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร  โดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเคยได้รับโทษในความผิดน้ี
มาแล้วคร้ังหน่ึง  และยังคงฝ่าฝืนดําเนินกิจการต่อไปโดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้น้ันหยุดดําเนินการไว้  จนกว่าจะได้ดําเนินการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อ  ๑๒ 
วรรคสอง  ถ้ายังฝ่าฝืนอีกให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งห้ามดําเนินกิจการน้ันไว้ตามเวลาที่กําหนด แต่ไม่
เกินสองปี 

ข้อ ๒๓  เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕   และ
เทศบัญญัติน้ี  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น  เจ้าพนักงานสาธารณสุข  และพนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจหน้าที่ 
ดังต่อไปน้ี 
   (๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใดๆ  มาให้ถ้อยคําหรือช้ีแจ้งข้อเท็จจริง  หรือทําคําช้ีแจง
เป็นหนังสือ  หรือให้ส่งหลักฐานเอกสารใดเพ่ือตรวจสอบ  หรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 
   (๒) เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใดๆ  ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก 
หรือในเวลาทําการเพ่ือตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตามเทศบัญญัติน้ี  หรือพระราชบัญญัติการสาธารณสขุ 



 

๖ 

 

พ.ศ.๒๕๓๕  ให้มีอํานาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือเรียกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง  หรือหลักฐานที่
เก่ียวข้องจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  หรือสถานที่น้ันมาตรวจสอบได้ 
         (๓) แนะนําให้ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง  ปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
เง่ือนไขในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง  หรือตามเทศบัญญัติน้ี  หรือตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕ 

 (๔) เก็บหรือนําสินค้าสิ่งของใดๆ  ที่สงสัยว่าจะไม่ถูกสุขลักษณะหรือจะก่อให้เกิด
เหตุรําคาญจากอาคารหรือสถานที่ใดๆ  เป็นปริมาณตามสมควรเพ่ือเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบตามความ
จําเป็นโดยไม่ต้องใช้ราคา 

ข้อ ๒๔  หากผู้จัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารปฏิบัติไม่ถูกต้อง  
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  กฎหมายที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.
๒๕๓๕  หรือเทศบัญญัติน้ี  หรือคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่กําหนดไว้เก่ียวกับการดําเนินกิจการน้ัน  ให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้ดําเนินกิจการน้ัน  แก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้  และถ้าผู้ดําเนินการไม่
แก้ไขหรือปรับปรุง  หรือถ้าการดําเนินการน้ันก่อให้เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าก่อให้เกิดอันตรายอย่าง
ร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งให้ผู้น้ันหยุดดําเนินการไว้ทันที  เป็นการช่ัวคราว 
จนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าปราศจากอันตรายแล้วก็ได้  คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้
กําหนดระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติตามคําสั่งไว้  ไม่น้อยกว่า  ๗  วัน  เว้นแต่ในกรณีเป็นคําสั่งให้หยุด
ดําเนินการทันที 

ข้อ ๒๕  ผู้รับใบอนุญาตให้จัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  ไม่
ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  หรือกฎกระทรวงที่ออกตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  หรือเทศบัญญัติน้ี  หรือเง่ือนไขที่ได้ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ือง
ที่กําหนดไว้  เก่ียวกับการประกอบกิจการที่ได้รับใบอนุญาตนั้น  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้
ใบอนุญาตได้ไม่เกิน  ๑๕  วัน 

ข้อ ๒๖  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  เมื่อปรากว่าผู้รับใบอนุญาต 
   (๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตต้ังแต่สองคร้ังขึ้นไป  และมีเหตุที่ต้องถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญาตอีก 
          (๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  หรือเทศบัญญัติน้ี 
            (๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 
๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  หรือเทศบัญญัติน้ี  หรือ
เง่ือนไขที่กําหนดไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต  และการไม่
ปฏิบัติหรือการปฏิบัติไม่ถูกต้องน้ัน  ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน  หรือมี
ผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ข้อ ๒๗  คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม ข้อ  ๑๖  วรรคสอง  ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้
ผู้รับใบอนุญาต  ผู้แทนหรือผู้รับมอบอํานาจจากผู้ได้รับใบอนุญาต  ทราบคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ให้
ผู้รับใบอนุญาตหรือหรือหนังสือรับรองการแจ้งปรับปรุงแก้ไขหยุดดําเนินกิจการ  คําสั่งพักใช้หรือเพิกถอน
ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง  ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับในอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง
ทราบ 
  ในกรณีไม่พบตัวหรือไม่ยอมรับหนังสือดังกล่าว  ให้ส่งทางไปรษณีย์ตอบรับหรือให้ปิด
หนังสือไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือที่ทําการของผู้รับหนังสือ  และให้ถือว่าผู้รับหนังสือได้รับ
ทราบหนังสือน้ันแล้ว  ต้ังแต่เวลาที่หนังสือน้ันไปถึงหรือวันที่ปิดหนังสือแล้วแต่กรณี 



 

๗ 

 

ข้อ ๒๘  ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับประกอบกิจการที่ถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งอีกไม่ได้  จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง 

ข้อ ๒๙  บรรดาใบอนุญาตที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ออกให้ก่อนวันที่เทศบัญญัติน้ีใช้บังคับ
ให้คงใช้ได้ต่อไป  จนสิ้นอายุใบอนุญาต      

ข้อ ๓๐  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัติน้ี  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน  ๑,๐๐๐  
บาท 

ข้อ ๓๑  ให้นายกเทศมนตรีตําบลชะมาย  มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติน้ี
และให้มีอํานาจออกคําสั่ง  ข้อบังคับ  ประกาศหรือคําสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติน้ี 
 
 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่    ๒๙    เดือน     มีนาคม     พ.ศ.๒๕๕๖ 
 
            

    ประพัฒน์    รักษ์ศรีทอง 
                                                                         (นายประพัฒน์    รักษ์ศรีทอง) 
                                                                          นายกเทศมนตรีตําบลชะมาย 
 
 

      เห็นชอบ 
 

ลงช่ือ    วิโรจน์    จิวะรังสรรค์ 
        (นายวิโรจน์    จิวะรังสรรค์) 
    ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

๘ 

 

บัญชีอัตราคา่ธรรมเนียมการออกหนังสือรบัรองการแจ้ง 
การจัดต้ังสถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 
  

ลําดับที ่ ประเภท ค่าธรรมเนียม 
บาท / ป ี

๑ 
  

สถานที่ประกอบการค้าพ้ืนที่ไม่เกิน  ๑๐  ตารางเมตร ๑๐๐

๒ สถานที่ประกอบการค้าพ้ืนที่เกิน ๑๐  ตารางเมตร แต่ไม่เกิน  ๒๕  
ตารางเมตร 

๒๐๐

๓ สถานที่ประกอบการค้าพ้ืนที่เกิน ๒๕  ตารางเมตร แต่ไม่เกิน  ๕๐  
ตารางเมตร 

๕๐๐

๔ สถานที่ประกอบการค้าพ้ืนที่เกิน ๕๐  ตารางเมตร แต่ไม่เกิน  ๑๐๐  
ตารางเมตร 

๘๐๐

๕ สถานที่ประกอบการค้าพ้ืนที่เกิน ๑๐๐  ตารางเมตร แต่ไม่เกิน  
๒๐๐  ตารางเมตร 

๑,๐๐๐

  
 

บัญชีอัตราคา่ธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 
การจัดต้ังสถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 
  

ลําดับที ่ ประเภท ค่าธรรมเนียม 
บาท / ป ี

๑ 
  

สถานที่ประกอบการค้าพ้ืนที่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  
๓๐๐  ตารางเมตร 

๑,๕๐๐

๒ สถานที่ประกอบการค้าพ้ืนที่เกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน 
๔๐๐  ตารางเมตร 

๑,๘๐๐

๓ สถานที่ประกอบการค้าพ้ืนที่เกิน  ๔๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  
๕๐๐  ตารางเมตร 

๒,๐๐๐

๔ สถานที่ประกอบการค้าพ้ืนที่เกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  
๖๐๐  ตารางเมตร 

๒,๕๐๐

๕ สถานที่ประกอบการค้าพ้ืนที่เกิน ๖๐๐  ตารางเมตร  ขึ้นไป 
  

๓,๐๐๐

 

 

 



 

๙ 

 

แบบ สอ.๑ 
คําขอรบัใบอนุญาตหรือหนงัสือรับรองการแจ้ง 

จัดต้ังสถานท่ีจําหนา่ยอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหาร 
 

  (  ) ใบอนุญาต           (  ) หนังสือรับรองการแจ้ง 

 

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

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................ 
 (  ) เป็นบุคคลธรรมดา  อายุ................ปี  สัญชาติ............................................................ เลขหมาย
ประจําตัวประชาชนเลขท่ี...................................... อยู่บ้าน/สํานักงานเลขที่................หมู่ที่.............ตรอก/ซอย
........................................ถนน..................................ตําบล...................................อําเภอ...................................
จังหวัด...............................................โทรศัพท์................................................โทรสาร....................................... 
 (  ) เป็นนิติบุคคลประเภท.................................................จดทะเบียนเมื่อ...........................................
มีสํานักงานอยู่เลขที่..............หมู่ที่...........ตรอก/ซอย..............................ถนน.......................................ตําบล
......................................อําเภอ.........................................................จังหวัด......................................................
โทรศัพท์....................................โทรสาร.................................ผู้มีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาตมีดังน้ี 
 ๑. ................................................อยู่บ้านเลขที่...........หมู่ที่..........ตรอก/ซอย..............................ถนน
..........................................ตําบล...............................................อําเภอ..................................................จังหวัด
.................................................โทรศัพท์............................................โทรสาร.................................................... 
 ๒. ................................................อยู่บ้านเลขที่...........หมู่ที่..........ตรอก/ซอย......................................
ถนน......................................ตําบล...........................................อําเภอ...................................................จังหวัด
................................................โทรศัพท์..............................................โทรสาร................................................... 
  (  ) ใบอนญุาต    (  ) สถานที่จําหน่ายอาหาร 
ขอย่ืนคําขอรับจัดต้ังต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ดังน้ี 
  (  ) หนังสือรับรองการแจ้ง  (  ) สถานที่สะสมอาหาร 
ช่ือสถานประกอบกิจการ...............................................................เพ่ือ  (  ) จําหน่ายอาหาร  (  ) สะสมอาหาร 
(ระบุชนิดหรือประเภทของอาหาร)...................................................สถานที่ต้ังเลขที่..................หมู่ที่................
ตรอก/ซอย.................................ถนน........................................ตําบล....................................................อําเภอ
.....................................จังหวัด..............................................โทรศัพท์...............................โทรสาร....................
จํานวนพ้ืนที่ประกอบการ................................ตารางเมตร ผู้ดูแล/ผู้แทนผู้ประกอบการ/ผู้จัดการสถานที่แห่งน้ี 
คือ................................................................................อายุ.............ปี สัญชาติ.................อยู่บ้านเลขที่..............
หมู่ที่.............ตรอก/ซอย.......................................ถนน........................................ตําบล.....................................
อําเภอ......................................................................จังหวัด................................................................................
โทรศัพท์.........................................................................โทรสาร........................................................................ 



 

๑๐ 

 

พร้อมทั้งได้แนบหลักฐานที่นํามาประกอบการพิจารณา  ดังน้ี 
(  ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาตหรือแจ้ง 
(  ) สําเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ต้ังสถานประกอบการ 
(  ) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล             
     (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้แจ้งเป็นนิติบุคคล) 
(  ) หนังสือมอบอํานาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย  พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและ      

ผู้รับมอบอํานาจ (กรณีผู้ประกอบการไม่สามารถมาย่ืนคําขอด้วยตนเอง) 
(  ) แผนที่สังเขป  แสดงสถานที่ต้ังสถานประกอบการ             
 
 

 

 
           
ขอรับรองว่าข้อความในแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

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

       ผู้ขอรับใบอนุญาต/ผู้แจ้ง 
 
 

 

 

 



 

๑๑ 

 

แบบ สอ.๕   
คําขอต่ออายุใบอนุญาต 

จัดต้ังสถานท่ีจําหนา่ยอาหาร หรือสถานท่ีสะสมอาหาร 
 

(  ) สถานที่จําหน่ายอาหาร (  ) สถานที่สะสมอาหาร 
 

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

 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) .............................................................................................................................     
  (  ) เป็นบุคคลธรรมดา  อายุ................ปี สัญชาติ.................................เลขหมายประจําตัวประชาชน
..............................................อยู่บ้าน/สํานักงานเลขที่....................................หมู่ที่..........................ตรอก/ซอย
.............................................................ถนน.......................................ตําบล...........................................อําเภอ
........................................................................จังหวัด........................................................................................
โทรศัพท์....................................................................โทรสาร............................................................................. 
 (  ) เป็นนิติบุคคลประเภท.................................................จดทะเบียนเมื่อ...........................................
มีสํานักงานอยู่เลขที่..............หมู่ที่...........ตรอก/ซอย..............................ถนน.......................................ตําบล
......................................อําเภอ.........................................................จังหวัด......................................................
โทรศัพท์....................................โทรสาร.................................ผู้มีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาตมีดังน้ี 
 ๑. ................................................อยู่บ้านเลขที่...........หมู่ที่..........ตรอก/ซอย..............................ถนน
..........................................ตําบล...............................................อําเภอ..................................................จังหวัด
.................................................โทรศัพท์............................................โทรสาร.................................................... 
 ๒. ................................................อยู่บ้านเลขที่...........หมู่ที่..........ตรอก/ซอย......................................
ถนน......................................ตําบล...........................................อําเภอ...................................................จังหวัด
................................................โทรศัพท์..............................................โทรสาร...................................................
ได้รับอนุญาตจัดต้ัง  (  ) สถานที่จําหน่ายอาหาร  (  ) สถานที่สะสมอาหาร  ใบอนุญาต  เล่มที่..............เลขที่
....................ปี................................. (ระบุชนิดหรือประเภทของอาหาร)............................................................
โดยใช้ช่ือประกอบการว่า.........................................................สถานที่ต้ังเลขที่...............................หมู่ที่............
ตรอก/ซอย.................................ถนน.............................................อําเภอ..........................................................
จังหวัด............................................โทรศัพท์...........................................โทรสาร............................................... 
 ขอย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตเดิมพร้อมทั้งได้แนบหลักฐานที่นํามาประกอบการพิจารณา  ดังน้ี 
(  ) สําเนาประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต 
(  ) สําเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ต้ังสถานประกอบการ 
(  ) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล  

(กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
 



 

๑๒ 

 

(  ) หนังสือมอบอํานาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย  พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและ
ผู้รับมอบอํานาจ (กรณีผู้ประกอบการไม่สามารถมาย่ืนคําขอด้วยตนเอง) 

(  ) วุฒิบัตรแสดงว่าผู้ถือใบอนุญาตผ่านการอบรมตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารที่เทศบาลตําบลชะมาย
กําหนด หรือหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของสถาบันการศึกษา  ทั้งภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่เทศบาลตําบลชะมายรับรอง 

 
 

ขอรับรองว่าข้อความในแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
 

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

       ผู้รับใบอนุญาต 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๓ 

 

                                                                                                           แบบ สอ.๕     

 

 

 
 

ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร 

 

เล่มที่..................เลขที่............../..............           สํานักงาน............................................... 
 

อนุญาตให้   (  ) บุคคลธรรมดา     (  ) นิติบุคคล   ช่ือ........................................................................ 
อายุ.............ปี  สัญชาติ..................เลขประจําตัวประชาชนเลขที่.........................................อยู่บ้าน/สํานักงาน 
เลขที่.................ตรอก/ซอย..............................ถนน............................หมู่ที่................ตําบล............................
อําเภอ...........................................จังหวัด...............................................................โทรศัพท์............................. 
   ๑. จัดต้ังสถานที่สะสมอาหารประเภท.................................................................................... 
สถานที่ช่ือ..........................................................................พ้ืนที่ประกอบการ..................................ตารางเมตร 

๒. ต้ังอยู่เลขที่....................................ตรอก/ซอย............................................................ถนน 
...........................................................หมู่ที่.........................โทรศัพท์.................................................................. 

๓. ค่าธรรมเนียมฉบับละ.................................บาทต่อปี  ใบรับเงินเล่มที่...............................
เลขที่..................................................วันที่..................เดือน...............................................พ.ศ. ...................... 

๔. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขดังต่อไปน้ี 
๔.๑ ต้องปฏิบัติตาม........................ว่าด้วยสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

และปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ    ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข      คําสั่งเจ้า
พนักงานท้องถิ่นรวมทั้งระเบียบ  ข้อบังคับ และคําสั่ง 

 

๔.๒ ........................................................................................................................................ 
ออกให้  ณ  วันที่...........เดือน......................พ.ศ..............สิ้นอายุวันที่...........เดือน......................พ.ศ................ 
 
 
 
 

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

                                                               เจ้าพนักงานท้องถิ่น 



 

๑๔ 

 

                                                                                                           แบบ สอ.๕     

 

 

 
 

ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร 

 

เล่มที่..................เลขที่............../..............           สํานักงาน................................................ 
 

  เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองให้      (  ) บุคคลธรรมดา         (  ) นิติบุคคล 
ช่ือ.......................................................................อายุ.................ปี  สัญชาติ................ เลขประจําตัวประชาชน
เลขที่................................................อยู่บ้าน/สํานักงานเลขที่......................ตรอก/ซอย.....................................
ถนน.....................................หมู่ที่................ตําบล............................อําเภอ........................................................
จังหวัด.........................................................................................โทรศัพท์.......................................................... 
   ๑. จัดต้ังสถานที่สะสมอาหารประเภท.................................................................................... 
สถานที่ช่ือ..........................................................................พ้ืนที่ประกอบการ..................................ตารางเมตร 

๒. ต้ังอยู่เลขที่....................................ตรอก/ซอย............................................................ถนน 
...........................................................หมู่ที่.........................โทรศัพท์.................................................................. 

๓. ค่าธรรมเนียมฉบับละ.................................บาทต่อปี  ใบรับเงินเล่มที่...............................
เลขที่..................................................วันที่..................เดือน...............................................พ.ศ. ...................... 

๔. ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขดังต่อไปน้ี 
๔.๑ ต้องปฏิบัติตาม........................ว่าด้วยสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

และปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  คําสั่งเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นรวมทั้งระเบียบ  ข้อบังคับ และคําสั่ง 

๔.๒ ........................................................................................................................................ 
ออกให้  ณ  วันที่...........เดือน......................พ.ศ..............สิ้นอายุวันที่...........เดือน......................พ.ศ................ 
 
 

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

                                                               เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

คําเตือน  แสดงหนังสือรับรองการแจ้งน้ีไว้ในที่เปิดเผย  ณ  สถานที่ที่ได้รบัหนังสือรับรองการแจ้ง 



 

๑๕ 

 

แบบ สอ.๘     

คําขอรบัใบแทนหนงัสือรับรองการแจ้งจัดต้ังสถานท่ีจําหนา่ยอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 

(  ) สถานที่จําหน่ายอาหาร    (   ) สถานทีส่ะสมอาหาร  

 

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

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) .............................................................................................................................     
  (  ) เป็นบุคคลธรรมดา  อายุ................ปี สัญชาติ.................................เลขหมายประจําตัวประชาชน
..............................................อยู่บ้าน/สํานักงานเลขที่....................................หมู่ที่..........................ตรอก/ซอย
.............................................................ถนน.......................................ตําบล...........................................อําเภอ
........................................................................จังหวัด........................................................................................
โทรศัพท์....................................................................โทรสาร............................................................................. 
 (  ) เป็นนิติบุคคลประเภท.................................................จดทะเบียนเมื่อ...........................................
มีสํานักงานอยู่เลขที่..............หมู่ที่...........ตรอก/ซอย..............................ถนน.......................................ตําบล
......................................อําเภอ.........................................................จังหวัด......................................................
โทรศัพท์....................................โทรสาร.................................ผู้มีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาตมีดังน้ี 
 ๑. ................................................อยู่บ้านเลขที่...........หมู่ที่..........ตรอก/ซอย..............................ถนน
..........................................ตําบล...............................................อําเภอ..................................................จังหวัด
.................................................โทรศัพท์............................................โทรสาร.................................................... 
 ๒. ................................................อยู่บ้านเลขที่...........หมู่ที่..........ตรอก/ซอย......................................
ถนน......................................ตําบล...........................................อําเภอ...................................................จังหวัด
................................................โทรศัพท์..............................................โทรสาร...................................................
ได้แจ้งจัดต้ัง  (  ) สถานที่จําหน่ายอาหาร  (  ) สถานที่สะสมอาหาร  หนังสือรับรองการแจ้ง เล่มที่..............
เลขที่................ปี............................ โดยใช้ช่ือประกอบการว่า.....................................................................
สถานที่ต้ังเลขที่........................................หมู่ที่....................ตรอก/ซอย............................................................
ถนน.............................................อําเภอ.................................................จังหวัด................................................
โทรศัพท์...........................................................................โทรสาร...................................................................... 
 

ขอย่ืนคําขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งจัดต้ัง  (  ) สถานที่จําหน่ายอาหาร  (  ) สถานที่สะสมอาหาร  
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น    เน่ืองจากหนังสือรับรองการแจ้งของข้าพเจ้าดังกล่าวข้างต้น    (  ) สูญหาย          
(  ) ถูกทําลาย     (  ) ชํารุดในสาระสําคัญ 

 

 

 



 

๑๖ 

 

พร้อมทั้งได้แนบหลักฐานที่นํามาประกอบการพิจารณา  ดังน้ี 
(  ) สําเนาประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง 
(  ) สําเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ต้ังสถานประกอบการ 
(  ) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล  

(กรณีผู้ขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งเป็นนิติบุคคล) 
(  ) หนังสือมอบอํานาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย  พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและ

ผู้รับมอบอํานาจ (กรณีผู้ประกอบการไม่สามารถมาย่ืนคําขอด้วยตนเอง) 
(  ) หนังสือรับรองการแจ้งเดิม  กรณีที่ชํารุดในสาระสําคัญ 

 
 

ขอรับรองว่าข้อความในแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
 

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

             ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้ง 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๗ 

 

แบบ สอ.๑๐     

คําขอบอกเลิกการดําเนินกิจการ 
สถานทีจํ่าหนา่ยอาหาร  หรอืสถานท่ีสะสมอาหาร 

 

(  ) สถานที่จําหน่ายอาหาร    (   ) สถานทีส่ะสมอาหาร  

 

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

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ...............................................................................................................     
  (  ) เป็นบุคคลธรรมดา  อายุ................ปี สัญชาติ.................................เลขหมายประจําตัวประชาชน
..............................................อยู่บ้าน/สํานักงานเลขที่....................................หมู่ที่..........................ตรอก/ซอย
.............................................................ถนน.......................................ตําบล...........................................อําเภอ
........................................................................จังหวัด........................................................................................
โทรศัพท์....................................................................โทรสาร............................................................................. 
 (  ) เป็นนิติบุคคลประเภท.................................................จดทะเบียนเมื่อ...........................................
มีสํานักงานอยู่เลขที่..............หมู่ที่...........ตรอก/ซอย..............................ถนน.......................................ตําบล
......................................อําเภอ.........................................................จังหวัด......................................................
โทรศัพท์....................................โทรสาร.................................ผู้มีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาตมีดังน้ี 
 ๑. ................................................อยู่บ้านเลขที่...........หมู่ที่..........ตรอก/ซอย..............................ถนน
..........................................ตําบล...............................................อําเภอ..................................................จังหวัด
.................................................โทรศัพท์............................................โทรสาร.................................................... 
 ๒. ................................................อยู่บ้านเลขที่...........หมู่ที่..........ตรอก/ซอย......................................
ถนน......................................ตําบล...........................................อําเภอ...................................................จังหวัด
................................................โทรศัพท์..............................................โทรสาร................................................... 
 

ได้รับ (  )ใบอนุญาต (  )หนังสือรับรองการแจ้ง    จัดต้ัง (  )สถานที่จําหน่ายอาหาร (   )สถานที่สะสมอาหาร  

 

 เล่มที่.............เลขที่..................ปี................ (ระบุชนิดหรือประเภทของอาหาร)............................................... 
โดยใช้ช่ือประกอบการว่า.............................................................................................................................
สถานที่ต้ังเลขที่........................................หมู่ที่....................ตรอก/ซอย............................................................
ถนน.............................................อําเภอ.................................................จังหวัด................................................
โทรศัพท์...........................................................................โทรสาร...................................................................... 
 

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



 

๑๘ 

 

พร้อมทั้งได้แนบหลักฐานที่นํามาประกอบการพิจารณา  ดังน้ี 
(  )   (  ) ใบอนุญาต (  ) หนังสือรับรองการแจ้ง  จัดต้ัง (  ) สถานที่จําหน่ายอาหาร (  ) สถานที่สะสมอาหาร 

เล่มที่............................................เลขที่........................................................ปี............................................ 
(  ) สําเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ประกอบการ 
(  ) ใบแทน     (  ) ใบอนุญาต      (  ) หนังสือรับรองการแจ้ง            จัดต้ัง (  ) สถานที่จําหน่ายอาหาร 
  (  ) สถานที่สะสมอาหาร   เล่มที่...................................เลขที่.........................................ปี.....................  
(  ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ประกอบการ 
(  ) หนังสือมอบอํานาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย  พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและ

ผู้รับมอบอํานาจ (กรณีผู้ประกอบการไม่สามารถมาย่ืนคําขอด้วยตนเอง) 
(  ) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล 

(กรณีผู้ขอเลิกการดําเนินกิจการเป็นนิติบุคคล) 

 
 

ขอรับรองว่าข้อความในแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
 

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

        ผู้รับใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๙ 

 

แบบ สอ.๑๑ 

 
คําขอบอกเลิกการดําเนินกิจการ 

สถานทีจํ่าหนา่ยอาหาร  หรอืสถานท่ีสะสมอาหาร 
 

(  ) สถานที่จําหน่ายอาหาร    (   ) สถานทีส่ะสมอาหาร 

 

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

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ...............................................................................................................     
  (  ) เป็นบุคคลธรรมดา  อายุ................ปี สัญชาติ.................................เลขหมายประจําตัวประชาชน
..............................................อยู่บ้าน/สํานักงานเลขที่....................................หมู่ที่..........................ตรอก/ซอย
........................................ถนน............................ตําบล...................................อําเภอ........................................
จังหวัด..............................................................โทรศัพท์...........................................โทรสาร............................. 
 (  ) เป็นนิติบุคคลประเภท.................................................จดทะเบียนเมื่อ...........................................
มีสํานักงานอยู่เลขที่..............หมู่ที่...........ตรอก/ซอย..............................ถนน.......................................ตําบล
......................................อําเภอ.........................................................จังหวัด......................................................
โทรศัพท์....................................โทรสาร.................................ผู้มีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาตมีดังน้ี 
 ๑. ................................................อยู่บ้านเลขที่...........หมู่ที่..........ตรอก/ซอย..............................ถนน
..........................................ตําบล...............................................อําเภอ..................................................จังหวัด
.................................................โทรศัพท์............................................โทรสาร.................................................... 
 ๒. ................................................อยู่บ้านเลขที่...........หมู่ที่..........ตรอก/ซอย......................................
ถนน......................................ตําบล...........................................อําเภอ...................................................จังหวัด
................................................โทรศัพท์..............................................โทรสาร................................................... 
 

ได้รับ (  ) ใบอนุญาต (  ) หนังสือรับรองการแจ้ง  จัดต้ัง (  ) สถานที่จําหน่ายอาหาร (  ) สถานที่สะสมอาหาร  

 เล่มที่.............เลขท่ี..................ปี................ โดยใช้ช่ือประกอบการว่า........................................................
สถานที่ต้ังเลขที่........................................หมู่ที่....................ตรอก/ซอย............................................................
ถนน.............................................อําเภอ.................................................จังหวัด................................................
โทรศัพท์...........................................................................โทรสาร...................................................................... 
 

 ขอย่ืนคําขอโอนการดําเนินการ  ให้แก่ (นาย/นาง/นางสาว)................................................................. 
 (  ) เป็นบุคคลธรรมดา  อายุ................ปี สัญชาติ.................................เลขหมายประจําตัวประชาชน
..............................................อยู่บ้าน/สํานักงานเลขที่....................................หมู่ที่..........................ตรอก/ซอย
........................................ถนน............................ตําบล...................................อําเภอ........................................
จังหวัด..............................................................โทรศัพท์...........................................โทรสาร............................. 
 
 



 

๒๐ 

 

(  ) เป็นนิติบุคคลประเภท.................................................จดทะเบียนเมื่อ...........................................
มีสํานักงานอยู่เลขที่..............หมู่ที่...........ตรอก/ซอย..............................ถนน.......................................ตําบล
......................................อําเภอ.........................................................จังหวัด......................................................
โทรศัพท์....................................โทรสาร.................................ผู้มีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาตมีดังน้ี 
 ๑. ................................................อยู่บ้านเลขที่...........หมู่ที่..........ตรอก/ซอย..............................ถนน
..........................................ตําบล...............................................อําเภอ..................................................จังหวัด
.................................................โทรศัพท์............................................โทรสาร.................................................... 
 ๒. ................................................อยู่บ้านเลขที่...........หมู่ที่..........ตรอก/ซอย......................................
ถนน......................................ตําบล...........................................อําเภอ...................................................จังหวัด
................................................โทรศัพท์..............................................โทรสาร................................................... 
 
 

พร้อมทั้งได้แนบหลักฐานที่นํามาประกอบการพิจารณา  ดังน้ี 
(  ) สําเนาประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านเจ้าของผู้โอนและผู้รับโอน 
(  ) สําเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ต้ังสถานประกอบการ 
(  ) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล  

(กรณีผู้โอนและผู้รับโอนเป็นนิติบุคคล) 
(  ) หนังสือมอบอํานาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย  พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและ

ผู้รับมอบอํานาจ (กรณีผู้โอนและผู้รับโอนไม่สามารถมาย่ืนคําขอด้วยตนเอง) 
(  ) (  ) ใบอนุญาต (  ) หนังสือรับรองการแจ้ง  จัดต้ัง (  ) สถานที่จําหน่ายอาหาร (  ) สถานที่สะสมอาหาร 

เล่มที่............................................เลขที่........................................................ปี............................................ 
 

ขอรับรองว่าข้อความในแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
 

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

              ผู้รับใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง 
 
 

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

                      ผู้รับโอนการดําเนินกิจการ 
 
 
 
 
 



 

๒๑ 

 

แบบ สอ.๑๒ 

     
คําขอแก้ไขรายการใบอนุญาตหรือหนังสอืรับรองการแจ้ง 
จัดต้ังสถานท่ีจําหนา่ยอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหาร 

 

(  ) สถานที่จําหน่ายอาหาร    (   ) สถานทีส่ะสมอาหาร  

 

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

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ...............................................................................................................     
  (  ) เป็นบุคคลธรรมดา  อายุ................ปี สัญชาติ.................................เลขหมายประจําตัวประชาชน
..............................................อยู่บ้าน/สํานักงานเลขที่....................................หมู่ที่..........................ตรอก/ซอย
........................................ถนน............................ตําบล...................................อําเภอ........................................
จังหวัด..............................................................โทรศัพท์...........................................โทรสาร............................. 
 (  ) เป็นนิติบุคคลประเภท.................................................จดทะเบียนเมื่อ...........................................
มีสํานักงานอยู่เลขที่..............หมู่ที่...........ตรอก/ซอย..............................ถนน.......................................ตําบล
......................................อําเภอ.........................................................จังหวัด......................................................
โทรศัพท์....................................โทรสาร.................................ผู้มีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาตมีดังน้ี 
 ๑. ................................................อยู่บ้านเลขที่...........หมู่ที่..........ตรอก/ซอย..............................ถนน
..........................................ตําบล...............................................อําเภอ..................................................จังหวัด
.................................................โทรศัพท์............................................โทรสาร.................................................... 
 ๒. ................................................อยู่บ้านเลขที่...........หมู่ที่..........ตรอก/ซอย......................................
ถนน......................................ตําบล...........................................อําเภอ...................................................จังหวัด
................................................โทรศัพท์..............................................โทรสาร................................................... 
 

ขอย่ืนคําขอแก้ไขรายการใน  (  ) ใบอนุญาต (  ) หนังสือรับรองการแจ้ง    จัดต้ัง (  ) สถานที่จําหน่ายอาหาร 
(  ) สถานที่สะสมอาหาร  เล่มที่.............เลขที่........................ปี...................... (ระบุชนิดหรือประเภทของ
อาหาร)...............................................  โดยใช้ช่ือประกอบการว่า........................................................สถาน
ที่ต้ังเลขที่.................................................หมู่ที่....................ตรอก/ซอย............................................................
ถนน................................................................ อําเภอ................................................................................
จังหวัด................................................................โทรศัพท์..........................................โทรสาร............................ 
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  มีรายละเอียดดังน้ี ....................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 



 

๒๒ 

 

พร้อมทั้งได้แนบหลักฐานที่นํามาประกอบการพิจารณา  ดังน้ี 
(  ) สําเนาประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านเจ้าของผู้ถือใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง 
(  ) สําเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ต้ังสถานประกอบการ 
(  ) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล  

(กรณีผู้ถือใบอนุญาตหรือผู้แจ้งเป็นนิติบุคคล) 
(  ) หนังสือมอบอํานาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย  พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและ

ผู้รับมอบอํานาจ (กรณีผู้ถือใบอนุญาตหรือผู้แจ้งไม่สามารถมาย่ืนคําขอด้วยตนเอง) 
(  ) (  ) ใบอนุญาต (  ) หนังสือรับรองการแจ้ง  จัดต้ัง (  ) สถานที่จําหน่ายอาหาร (  ) สถานที่สะสมอาหาร 

เล่มที่............................................เลขที่........................................................ปี.............................................. 
(  ) หลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขรายการในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดต้ังสถานท่ี

จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
 

ขอรับรองว่าข้อความในแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
 

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

              ผู้รับใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง 
 


