
 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลเพหลา 
เร่ือง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2564 

 
 
โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา  ว่าด้วยสถานที่จำหน่าย

อาหารและสถานที่สะสมอาหาร 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลละองค์การบริหารส่วน

ตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา 40 มาตรา มาตรา 48 มาตรา 54 มาตรา 55 
มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535  องค์การบริหารส่วน
ตำบลเพหลาโดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลาและนายอำเภอคลองท่อม  จึงตรา
ข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้   

ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา  เรื่อง สถานที่จำหน่าย
อาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร พ.ศ. 2564”  

ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลาตั้งแต่ วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคำสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือ
แย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ 4 ในข้อบัญญัตินี้ 
“อาหาร” หมายความว่า อาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร 
“สถานที่จำหน่ายอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่หรือบริเวณใดๆ ที่มิใช่ที่หรือทาง

สาธารณะ ที่จัดไว้เพ่ือประกอบอาหารหรือปรงุอาหารจนสำเร็จและจำหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้ทันที ทั้งนี้
ไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้สำหรับการบริโภค ณ ที่นั้น หรือนำไปบริโภคท่ีอ่ืนก็ตาม 

“สถานที่สะสมอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่หรือบริ เวณใดๆ ที่มิใช่ที่หรือทาง
สาธารณะ ที่จัดไว้สำหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือของแห้งหรืออาหารในรูปลักษณะอ่ืนใดซึ่งผู้ซื้อ
ต้องนำไปทำ ประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 

ข้อ 5 ผู้ใดจะจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใดซึ่งมี
พ้ืนที่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ถ้า
สถานที่ดังกล่าวมีพ้ืนที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือขอหนังสือรับรองการแจ้ง
ก่อนการจัดตั้ง 

ข้อ ๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือได้รับหนังสือรับการแจ้งให้จัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี ้

 (๑) สถานทีส่ะสมอาหาร 
   (๑.๑) ไม่ตั้งอยู่ในบริเวณท่ีน่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
   (๑.๒) พื้นที่ทำด้วยวัตถุถาวร ทำความสะอาดง่าย 
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   (๑.๓) จัดให้มีระบบการระบายน้ำอย่างเพียงพอ และถูกต้องด้วยสุขลักษณะตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขกำหนด 

   (๑.๔) จัดให้มีแสงสว่างและทางระบายอากาศเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขกำหนด 

   (๑.๕) จัดให้มีส้วมจำนวนเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานที่
เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขกำหนด 

   (๑.๖) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะและเพียงพอ 
   (๑.๗) ปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะตามคำแนะนําของเจ้าพนักงานหรือคำสั่ง

ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานสาธารณสุข 
 (๒) สถานที่จําหน่ายอาหาร 
   (๒.๑) จัดสถานทีต่ามท่ีกำหนดไว้ตามความใน (๑.๑) – (1.๖) 
   (๒.๒) จัดให้มีโต๊ะ เก้าอ้ี หรือที่นั่งอย่างอ่ืนซึ่งมีสภาพแข็งแรง สะอาดและเป็น

ระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ 
   (๒.๓) ผนังและบริเวณท่ีปรุงอาหารต้องมีพ้ืนที่ทำความสะอาดง่าย 

(๒.๔) จัดให้มีภาชนะและอุปกรณ์เครือ่งใช้ต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำ ประกอบปรุง       
เก็บ และการบริโภคอาหารไว้ให้เพียงพอ ปลอดภัย และถูกต้องด้วยสุขลักษณะ ตามคำแนะนําของเจ้าพนักงาน
หรือคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานสาธารณสุข 

   (๒.๕) จัดให้มีบริเวณและที่สำหรับทำความสะอาดภาชนะ ตลอดจนอุปกรณ์เครือ่งใช้
ต่าง ๆ ให้เพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ เพ่ือใช้ในการนั้นโดยเฉพาะ 

   (๒.๖) จัดให้มีที่สำหรับล้างมืออุปกรณ์จำนวนเพียงพอ 
   (๒.๗) จัดให้มีการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรําคาญ

เนื่องจากการจําหน่าย ทำ ประกอบ ปรุง และเก็บอาหาร 
   (๒.๘) จัดให้มรีะบบบําบัดน้ำเสียตามคำแนะนําของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือคำสั่งเจ้า

พนักงานสาธารณสุข 
   (๒.๙) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคำแนะนํา หรือคำสั่งของเจ้า

พนักงานท้องถิ่นหรือคำสั่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
ข้อ 7 ผู้ใดประสงค์จะขอจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือ 

พ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดจะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตตาม
แบบที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 

(1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(2) สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
(3) อ่ืนๆ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลาประกาศกำหนด 

ข้อ ๘ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
         (๑) รักษาสถานที่ให้สะอาดอยู่เสมอ รวมทั้งจัดให้มีการป้องกันและกําจดัสัตว์นําโรค 

       (๒) ต้องมีการดูแลรักษาความสะอาดที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลไม่ให้เป็นที่เพาะพันธุ์ 
แมลงและสัตว์นําโรคได้ และต้องมีการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่กำหนดด้วยสุขลักษณะ 

       (๓) รักษาส้วมให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอยู่เสมอ 
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         (๔) จดัสิ่งของเครือ่งใช้และอุปกรณใ์ห้เป็นระเบียบเรียบร้อยและรักษาให้สะอาดอยู่เสมอ 
      (๕) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ตามคำแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและคำสั่ง
เจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ 9 ผู้ได้รับการอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกำหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าสละ
สิทธิ์ 

ข้อ 10 เมื่อได้รับคำขอรับใบอนุญาตหรือคำขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคำขอ ถ้าปรากฏว่าคำขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่
สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจำเป็นที่
จะต้องส่งคืนคำขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนคำขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคำขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้
ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคำขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กำหนดใน
ข้อบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคำสั่งไม่
อนุญาตได้ภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน 
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจำเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกำหนดเวลาตามวรรค
สองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๑ ใบอนุญาตมีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงเขตอำนาจของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลาเทา่นั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคำขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไมต่่ออายุใบอนุญาต 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงือ่นไขทีก่ำหนดไว้ตามข้อ 7 และข้อ 8 ด้วย 

ข้อ 12 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กำหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสำหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
สำหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังดำเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายใน
เวลาที่กำหนด ให้ชำระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจำนวนค่าธรรมเนียมที่ค้ างชำระ เว้นแต่ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดำเนินกิจการนั้นก่อนถึงกำหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชำระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดำเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับจนครบจำนวน 

ข้อ 13 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบ
กิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
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ข้อ 14 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุด ตาม
แบบทีก่ำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตนำสำเนาบันทึกการแจ้ง
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกอบด้วย 

(2) ในกรณี ใบอนุญาตถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่ สำคัญ ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนำใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ 15 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อ งตามบทแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการ
ตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่
เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ 16 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
(1) ถกูสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
(2) ต้องคำพิพากษาถึงท่ีสุดว่าได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 

2535 
(3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 

กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาตในเรื่องทีก่ำหนดไว้เกี่ยวกบัการประกอบกิจการตามท่ีได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ และการไม่
ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อ
สภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน 

ข้อ 17 คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีท่ีไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคำสั่งดังกล่าว ให้ส่งคำสั่งโดย
ทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดคำสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักทำการงานของผู้รบั
ใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคำสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คำสั่งไปถึง หรือวันปิดคำสั่ง 
แล้วแต่กรณี 

ข้อ 18 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสำหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ 19 ผู้ใดประสงค์จะขอจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือ 
พ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดจะต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามแบบท่ีกำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังตอ่ไปนี้ 

(1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(2) สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
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(3) อ่ืนๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลาประกาศกำหนด 
เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้ง ให้ออกใบรับแก่ผู้แจ้งเพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการประกอบ

กิจการตามทีแ่จง้ได้ชั่วคราวในระหว่างเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังมิได้ออกหนังสือรับรองการแจ้ง 
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจการแจ้งให้ถูกต้องตามแบบที่กำหนดในข้อบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง 

ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้งภายในเจ็ดวันทำการนับ
แต่วันทีไ่ด้รับแจ้ง 

ในใบรับแจ้งหรือหนังสือรับรองการแจ้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะกำหนดเงื่อนไขให้ผู้แจ้งหรือผู้
ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้ 

ในกรณีที่การแจ้งไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้ผู้แจ้งทราบภายในเจ็ด
วันทำการนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ถ้าผู้แจ้งไม่ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้การแจ้งของผู้แจ้งเป็นอันสิ้นผล แต่ถ้าผู้แจ้งได้
ดำเนินการแก้ไขภายในเวลาที่กำหนดแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้งภายในเจ็ด
วันทำการนับแต่วันที่ได้รับการแจ้งซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องตามแบบท่ีกำหนดในข้อบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง 

ข้อ 20 ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งไว้โดยเปิดเผยและเหน็ได้
ง่าย ณ สถานที่ดำเนินกิจการตลอดเวลาที่ดำเนินกิจการ 

ข้อ 21 ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคัญ ให้ผู้
ไดร้ับหนังสือรับรองการแจ้งยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการ
สูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุด ตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย ให้ผู้ยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งนำ
สำเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แหง่ทอ้งที่ที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหายมาแสดงต่อเจ้า 
พนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(2) ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระท่ีสำคัญ ให้ผู้ยื่นขอรับใบ
แทนหนังสือรับรองการแจ้งนำใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ 22 เมื่อผู้แจ้งประสงค์จะเลิกกิจการหรือโอนการดำเนินกิจการให้แก่บุคคลอ่ืนให้แจ้งให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นทราบด้วย 

ข้อ 23 ในกรณีที่ผู้ดำเนินกิจการใดดำเนินกิจการตามท่ีระบุไว้ในข้อบัญญัตินี้โดยมิได้แจ้งต่อ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเคยได้รับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เพราะเหตุที่ฝ่าฝืน
ดำเนินกิจการโดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาแล้วครั้งหนึ่ง ยังฝ่าฝืนดำเนินกิจการโดยมิได้แจ้งต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่นต่อไป ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดดำเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้ดำเนินการ
แจ้งตอ่เจา้พนักงานท้องถิน่ ถ้ายังฝ่าฝืนอีกให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งห้ามการดำเนินกิจการนั้นไว้ตาม
เวลาที่กำหนดซึ่งต้องไม่เกินสองปีก็ได้ 

ข้อ 24 ผู้แจ้งมีหน้าทีต่้องเสียค่าธรรมเนียมการแจ้งตามอัตราที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ใน
วันที่มาแจ้ง และภายในระยะเวลาสามสิบวันก่อนวันครบรอบปีของทุกปีตลอดเวลาที่ยังดำเนินกิจการนั้น ถ้า 
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มิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กำหนด ให้ชำระค่าปรับเพ่ิมข้ึนอีกร้อยละยี่สิบของจำนวนค่าธรรมเนียมที่
ค้างชำระ เว้นแต่ผู้แจ้งจะได้บอกเลิกการดำเนินกิจการนั้นก่อนถึงกำหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

ในกรณีท่ีผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชำระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดำเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับจนครบจำนวน 

 ข้อ 25 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลเพหลา 
   ข้อ 26  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามท่ีกำหนดไว้ในบทกำหนด
โทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

  ข้อ 27 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลาเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
และใหม้ีอำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  3  สิงหาคม   2564 
 
 
 
  
      (ลงชื่อ) 
              (…นายประยูร....แก้วรัตน์...) 
               นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา 
 
 

              เห็นชอบ 
 
 

(ลงชื่อ) 
             (…นายไพศาล……ศรีเทพ…) 
                นายอำเภอคลองท่อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 
ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา 

เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2564 
 
 
ล ำดับ  รำยกำร อัตรำ

ค่ำธรรมเนียม 
ต่อปี (บำท) 

อัตราค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ ไม่เกินสองร้อย ตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาด 

1 พ้ืนที่ประกอบการไม่เกิน 10 ตารางเมตร 100 
2 พ้ืนที่ประกอบการเกิน 10 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 25 ตารางเมตร 300 
3 พ้ืนที่ประกอบการเกิน 25 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร 500 
4 พ้ืนที่ประกอบการเกิน 50 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร 800 
5 พ้ืนที่ประกอบการเกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร 1,000 
อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารใน

อาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ เกินสองร้อย ตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาด 
1 พ้ืนที่ประกอบการเกิน 200 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 500 ตารางเมตร 1,500 
2 พ้ืนที่ประกอบการเกิน 500 ตารางเมตร ตารางเมตรขึ้นไป 2,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบ สอ.1  
ค ำขอรับใบอนุญำต 

จัดตั้งสถำนทีจ่ ำหน่ำยอำหำรหรือสถำนทีส่ะสมอำหำร 

เขียนที่.........................................................  
วนัที่........เดือน......................... พ.ศ..............  

ขา้พเจา้.......................................................................อาย.ุ..............ปี    สญัชาติ..................... 
อยู่บา้นเลขที่..............หมู่ที่.............ตรอก/ซอย...........................ถนน................................. ตาํบล/แขวง
............................อาํเภอ.............................จงัหวดั........................ โทรศพัท.์.......................................
โทรสาร............................................  

ขอยื่นคาํขอรบัใบอนญุาตจดัตัง้ (พืน้ที่ประกอบการเกิน 200 ตารางเมตรขึน้ไป)  
   สถานที่จาํหน่าย      สถานที่สะสมอาหาร  

ต่อเจา้พนกังานทอ้งถิ่น โดยใชช้ื่อสถานประกอบกิจการว่า........................................................................  
พืน้ที่ประกอบการ.........................ตารางเมตร จาํนวนคนงาน.................คน ตัง้อยู่ ณ เลขที่....................
หมู่ที่............... ตาํบล.....................................อาํเภอ.....................................จงัหวดั............................. 
โทรศพัท.์....................................................โทรสาร...................................................  

พรอ้มคาํขอนี ้ ขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารและหลกัฐานต่าง ๆ มาดว้ยแลว้ คือ  
  1. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน/ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจของผูข้อรบัใบอนญุาต 
  2. สาํเนาทะเบียนบา้นของผูข้อรบัใบอนญุาต  
  3. ใบรบัรองแพทยข์องผูข้อรบัใบอนญุาต 
  4. เอกสารอ่ืน ๆ................................................................................... 
ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า ขอ้ความในแบบคาํขอนีเ้ป็นความจรงิทกุประการ  

แผนที่ตัง้สถานประกอบกิจการโดยสงัเขป 
 

     

 

               (ลงชื่อ)......................................................ผูข้อรบัใบอนญุาต              
(.........................................................) 
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การดาํเนินการของเจา้หนา้ที่ 
(    ) เอกสารการขออนญุาตครบถว้น 
(    ) เอกสารไม่ครบ และไดด้าํเนินการแลว้ ดงันี ้
1).......................................................................................................... 
2).......................................................................................................... 

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

ความเห็นของเจา้พนกังานสาธารณสขุ 
(     ) เห็นสมควรอนญุาตและกาํหนดเงื่อนไข ดงัต่อไปนี ้
1)................................................................................................................. 
2)................................................................................................................. 
(     ) เห็นควรไม่อนญุาต เพราะ..............................................................................................  

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

คาํสั่งเจา้พนกังานทอ้งถิ่น 

(      ) อนญุาตใหป้ระกอบกิจการได ้
(      ) ไม่อนญุาตใหป้ระกอบกิจการ 

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

         นายกองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลเพหลา 
 
 
 
 
 
 



 

แบบ สอ.2  
ค ำขอรับหนังสือรับรองกำรแจ้ง 

จัดตั้งสถำนทีจ่ ำหน่ำยอำหำรหรือสถำนทีส่ะสมอำหำร 
เขียนที่.......................................................  

           วนัที่..........เดือน.......................พ.ศ.............  
ขา้พเจา้.........................................................................อายุ..................ปี สญัชาติ................... 

อยู่บา้นเลขที่..................หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย..............................ถนน...................................... 
ตาํบล/แขวง.....................................อาํเภอ......................................จงัหวดั.......................................... 
โทรศพัท.์............................................โทรสาร............................................. 

 ขอยื่นคาํขอรบัหนงัสือรบัรองการแจง้จดัตัง้ (พืน้ที่ประกอบการไม่เกิน 200 ตารางเมตร)  
   สถานที่จาํหน่าย      สถานที่สะสมอาหาร  

ต่อเจา้พนกังานทอ้งถิ่น โดยใชช้ื่อสถานประกอบกิจการว่า........................................................... 
 พืน้ที่ประกอบการ.........................ตารางเมตร จาํนวนคนงาน.................คน ตัง้อยู่ ณ เลขที่....................
หมู่ที่............. ตาํบล..................................อาํเภอ..............................จงัหวดั......................................... 
โทรศพัท.์.............................................โทรสาร...........................................  

พรอ้มคาํขอนี ้ขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารและหลกัฐานต่าง ๆ มาดว้ยแลว้ คือ  
1. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน/ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจของผูข้อรบัใบอนุญาต  
2. สาํเนาทะเบียนบา้นของผูข้อรบัใบอนญุาต 
3. ใบรบัรองแพทยข์องผูข้อรบัใบอนญุาต  
4. เอกสารอ่ืน ๆ...................................................................................  
ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า ขอ้ความในแบบคาํขอนีเ้ป็นความจรงิทกุประการ   

แผนที่ตัง้สถานประกอบกิจการโดยสงัเขป 
 
 
 
 
 
 
 
 

           (ลงชื่อ)......................................................ผูข้อรบัหนงัสือรบัรองการแจง้  
                     (.....................................................)  
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การดาํเนินการของเจา้หนา้ที่ 
(    ) เอกสารการขออนญุาตครบถว้น 
(    ) เอกสารไม่ครบ และไดด้าํเนินการแลว้ ดงันี ้
1).......................................................................................................... 
2).......................................................................................................... 

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

ความเห็นของเจา้พนกังานสาธารณสขุ 
(     ) เห็นสมควรอนญุาตและกาํหนดเงื่อนไข ดงัต่อไปนี ้
1)................................................................................................................. 
2)................................................................................................................. 
(     ) เห็นควรไม่อนญุาต เพราะ..............................................................................................  

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

คาํสั่งเจา้พนกังานทอ้งถิ่น 

(      ) อนญุาตใหป้ระกอบกิจการได ้
(      ) ไม่อนญุาตใหป้ระกอบกิจการ 

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

         นายกองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลเพหลา 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

ใบอนุญำตจัดตั้งสถำนทีจ่ ำหน่ำยอำหำรและสะสมอำหำร 

เลม่ที่............เลขที่............../...............             ที่..............................................    

อนญุาตให ้ บคุคลธรรมดา  นิติบุคคล ชื่อ......................................................................... 
อาย.ุ.............ปี สญัชาติ.....................เลขประจาํตวัประชาชนเลขที่......................................................... 
อยู่บา้น/สาํนกังาน เลขที่................ตรอก/ซอย...............................ถนน................................หมู่ที่........... 
ตาํบล..........................อาํเภอ...............................จงัหวดั...............................โทรศพัท.์......................... 

1. จดัตัง้สถานที่จาํหน่ายอาหารประเภท......................................สถานที่ชื่อ............................... 
พืน้ที่ประกอบการ................................ตารางเมตร  

2. ตัง้อยู่เลขที่..................ตรอก/ซอย............................ถนน..................................หมู่ที่............. 
ตาํบล...........................อาํเภอ.................................จงัหวดั.....................................  

3. ค่าธรรมเนียมฉบบัละ......................บาทต่อปี   ใบรบัเงินเลขที่..........................ปี.................... 
วนัที่.................เดือน........................พ.ศ................  

4. ผูไ้ดร้บัใบอนญุาตตอ้งปฏิบติัตามเงื่อนไขดงัต่อไปนี ้ 
4.1 ตอ้งปฏิบติัตามคาํแนะนาํของเจา้พนกังานสาธารณสขุ คาํสั่งเจา้พนกังาน ทอ้งถิ่น รวมทัง้

ระเบียบ ขอ้บงัคบั และคาํสั่ง  
4.2 ............................................................................................................................  
ออกให ้ณ วนัที่........เดือน...................พ.ศ............ สิน้อายวุนัที่..........เดือน.............พ.ศ............  
 
 

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

  นายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเพหลา 
      เจา้พนกังานทอ้งถิ่น  
 
 
 
 
 



 

 
แบบ สอ. 6  

หนังสือรับรองกำรแจ้งจัดตั้งสถำนทีจ่ ำหน่ำยอำหำร 

เลม่ที่............เลขที่............../...............     ที่ทาํการ............................................ 
เจา้พนกังานทอ้งถิ่นออกหนงัสือรบัรองให ้ บคุคลธรรมดา  นิติบคุคล  
ชื่อ.............................................................................อาย.ุ.............ปี สญัชาติ...................................... 
เลขประจาํตวัประชาชนเลขที่.................................................................. 
อยู่บา้น/สาํนกังาน เลขที่........... ตรอก/ซอย................ถนน..................หมู่ที่.........ตาํบล..........................
อาํเภอ.................... จงัหวดั.....................................โทรศพัท.์............................  
1. จดัตัง้สถานที่จาํหน่ายอาหารประเภท.........................................สถานที่ชื่อ.............................……….
พืน้ที่ประกอบการ................................ตารางเมตร  
2. ตัง้อยู่เลขที่..................ตรอก/ซอย............................ถนน..................................หมู่ที่...........  
ตาํบล...........................อาํเภอ.................................จงัหวดั.....................................  
3. ค่าธรรมเนียมฉบบัละ......................บาทต่อปี    ใบรบัเงิน เลขที่.......................................................... 
วนัที่........เดือน........................พ.ศ..............  
4. ผูไ้ดร้บัใบอนญุาตตอ้งปฏิบติัตามเงื่อนไข ดงัต่อไปนี ้ 

4.1 ตอ้งปฏิบติัขอ้บญัญัติตามคาํแนะนาํของเจา้พนกังานสาธาราณสขุ คาํสั่งเจา้พนกังานทอ้งถิ่น 
รวมทัง้ระเบียบ ขอ้บงัคบั และคาํสั่ง  

4.2 ............................................................................................................................  
ออกให ้ณ วนัที่........เดือน...................พ.ศ............ สิน้อายวุนัที่..........เดือน.............พ.ศ.........  
 
 

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

     เจา้พนกังานทอ้งถิ่น 
 
 
 
 
 

 



 

แบบ สอ.5  
ค ำขอต่ออำยุใบอนุญำต/หนังสือรับรองกำรแจ้ง  

จดัตั้งสถำนทีจ่ ำหน่ำยอำหำรหรือสถำนทีส่ะสมอำหำร 

                     เขียนที่.................................................     
   วนัที่........... เดือน......................พ.ศ........... 

ขา้พเจา้.........................................................................................อาย.ุ...................ปี 
สญัชาติ................... อยู่บา้นเลขที่............หมู่ที่.................ตรอก/ซอย........................ถนน...................... 
ตาํบล/แขวง..................................... อาํเภอ.......................................จงัหวดั........................................ 
โทรศพัท.์......................................... โทรสาร...................................... 

 ขอยื่นคาํขอต่ออายใุบอนญุาต/หนงัสือรบัรองการแจง้จดัตัง้  
  สถานที่จาํหน่ายอาหาร     สถานที่สะสมอาหาร 

ต่อเจา้พนกังานทอ้งถิ่น โดยใชช้ื่อสถานประกอบกิจการว่า........................................................................ 
พืน้ที่ประกอบการ.........................ตารางเมตร   จาํนวนคนงาน.................คน  ตัง้อยู่ ณ เลขที่..................
หมู่ที่.............. ตาํบล................................. อาํเภอ..........................................จงัหวดั............................ 
โทรศพัท.์....................................................โทรสาร...................................................  

พรอ้มคาํขอนี ้ขา้พเจา้ไดแ้นบหลกัฐานและเอกสารต่าง ๆ มาดว้ย ดงันี ้ 
 1. ใบอนญุาต/หนงัสือรบัรองการแจง้เดิม หมดอายุวนัที่........เดือน......................พ.ศ............ 
  2. ใบรบัรองแพทยข์องผูไ้ดร้บัอนญุาต ผูช้่วยจาํหน่ายและผูป้รุงอาหาร 
  3. เอกสารอ่ืน ๆ................................................................................... 
 ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า ขอ้ความในแบบคาํขอนีเ้ป็นความจรงิทกุประการ  

 
         (ลงชื่อ).............................................ผูข้อต่ออายใุบอนญุาต/หนงัสือรบัรองการแจง้    
               (.......................................................)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ค ำขอรับใบแทนใบอนุญำตจัดตั้งสถำนทีจ่ ำหน่ำยอำหำรหรือสถำนทีส่ะสมอำหำร 

เขียนที่............................................. 
วนัที่..........เดือน.....................พ.ศ................. 

ขา้พเจา้................................................................. อาย.ุ.....................ปี สญัชาติ...................... 
อยู่บา้นเลขที่............หมู่ที่..........ตรอก/ซอย.................ถนน................... ตาํบล/แขวง.............................. 
อาํเภอ........................ จงัหวดั...................... โทรศพัท.์............................ โทรสาร.................................  
ไดร้บัใบอนญุาตจดัตัง้สถานที่จาํหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  เลขที่.............................ปี............ 
สถานประกอบกิจการ/ชื่อกิจการ........................................................................................................... 
ขอยื่นคาํขอรบัใบแทนใบอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ ต่อเจา้พนกังานทอ้งถิ่นเนื่องจาก สญูหาย ถูกทาํลาย 
ชาํรุดในสาระสาํคญั พรอ้มทัง้ไดแ้นบหลกัฐานที่นาํมาประกอบการพิจารณา ดงันี ้ 

1. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นของผูข้อรบัใบแทนใบอนญุาต 
 2. ใบอนญุาตเดิม (กรณีชาํรุดในสาระสาํคญั)  
3. สาํเนาบนัทกึการแจง้ความต่อพนกังานเจา้หนา้ที่แห่งทอ้งที่ที่ใบอนญุาตสญูหาย (กรณี

ใบอนญุาตเดิม สญูหาย)  
4. อ่ืน ๆ………………………………………………………………………………………………. 

ขอรบัรองว่า ขอ้ความในแบบคาํขอนีเ้ป็นความจรงิทกุประการ  
 

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

 

ค ำส่ังของเจ้ำพนักงำนท้องถ่ิน       อนมุติัออกใบแทนใบอนญุาต        ไม่อนุมติัใบแทนใบอนญุาต  

 

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

 
 
 
 



 

ค ำขอรับหนังสือรับรองกำรแจ้ง (แทน) 
จัดตั้งสถำนทีจ่ ำหน่ำยอำหำรหรือสถำนทีส่ะสมอำหำร 

        เขียนที่......................................          
   วนัที่..........เดือน........................พ.ศ...........  

ขา้พเจา้.....................................................อายุ....................ปี  สญัชาติ.......................  
อยู่บา้นเลขที่............หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.................................... ถนน........................................... 
ตาํบล/แขวง............................... อาํเภอ............................................จงัหวดั......................................... 
โทรศพัท.์................................... โทรสาร...................................... ไดร้บัหนงัสือรบัรองการแจง้จดัตัง้
สถานที่จาํหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร เลขที่......................ปี............สถานประกอบกิจการ/ชื่อ
กิจการ................................................................................. ขอยื่นคาํขอรบัหนงัสือรบัรองการแจง้ฯ 
ดงักลา่วขา้งตน้ ต่อเจา้พนกังานทอ้งถิ่นเนื่องจาก สญูหาย ถกูทาํลาย ชาํรุดในสาระสาํคญั พรอ้มทัง้ไดแ้นบ
หลกัฐานที่นาํมาประกอบการพิจารณา ดงันี ้ 

1. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนและสาํเนาทะเบียนบานของผูข้อรบัหนงัสือรบัรองการ
แจง้ฯ  2. หนงัสือรบัรองการแจง้ฯ เดิม (กรณีชาํรุดในสาระสาํคญั)  

3. สาํเนาบนัทกึการแจง้ความตอ่พนกังานเจา้หนา้ที่แห่งทอ้งที่ที่หนงัสือรบัรองการแจง้ฯ 
สญูหาย (กรณีใบอนญุาตเดิมสญูหาย)  

 4.อ่ืนๆ…………………………………………………….  
ขอรบัรองว่า ขอ้ความในแบบคาํขอนีเ้ป็นความจรงิทกุประการ  
 
 

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

 
คาํสั่งของเจา้พนกังานทอ้งถิ่น  อนมุติัออกหนงัสือรบัรอง (ใบแทน)  ไม่อนมุติัหนงัสือรบัรอง (ใบแทน) 
 
  

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

 
 


