
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลค าด้วง 
เรื่อง   สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลค าด้วง  ว่าด้วยสถานที่จ าหน่ายอาหาร

และสถานที่สะสมอาหาร 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร 

ส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๗  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องค์การบริหาร 

ส่วนต าบลค าด้วงโดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลค าด้วงและนายอ าเภอบ้านผือ   

จึงตราข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลค าด้วง  เรื่อง  สถานที่

จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๖๑”   

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลค าด้วงตั้งแต่วันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือค าสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว 

ในข้อบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 

  “อาหาร”  หมายความว่า  อาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร 

  “สถานที่จ าหน่ายอาหาร”  หมายความว่า  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใช่

ที่หรือทางสาธารณะที่จัดไว้เพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนส าเร็จและจ าหน่ายให้ผู้ซื้ อสามารถ

บริโภคได้ทันที  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะเป็นการจ าหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้ส าหรับการบริโภค  ณ  ที่นั้น   

หรือน าไปบริโภคที่อื่นก็ตาม 

้หนา   ๒๐๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๘๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๖๒



  “สถานที่สะสมอาหาร”  หมายความว่า  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใช่ที่

หรือทางสาธารณะที่จัดไว้ส าหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือของแห้งหรืออาหาร 

ในรูปลักษณะอื่นใดซึ่งผู้ซื้อต้องน าไปท า  ประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง 

  “อาหารสด”  หมายความว่า  อาหารประเภทสัตว์น้ า  เนื้อสัตว์  ผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก

สัตว์  ผัก  ผลไม้  ธัญพืชและของอื่น ๆ  ที่มีสภาพเป็นของสด 

  “อาหารประเภทปรุงส าเร็จ”  หมายความว่า  อาหารที่ได้ผ่านการท า  ประกอบ 

หรือปรุงส าเร็จพร้อมที่จะรับประทานได้  รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ   

  “อาหารแห้ง”  หมายความว่า  อาหารซึ่งผ่านกระบวนการท าแห้ง  โดยการอบ  

รมควัน  ตากแห้ง  หรือวิธีการอื่นใด  เพื่อลดปริมาณความชื้นที่มีอยู่ในอาหารลง 

  “เครื่องปรุงรส”  หมายความว่า  สิ่งที่ใช้ในกระบวนการปรุงอาหารให้มีรูปแบบ  

รสชาติ  กลิ่นรส  ชวนรับประทาน  เช่น  เกลือ  น้ าปลา  น้ าส้มสายชู  ซอส  ผงชูรส  รวมทั้งเครื่องเทศ  

สมุนไพร  มัสตาร์ด  เป็นต้น 

  “วัตถุเจือปนอาหาร”  หมายความว่า  วัตถุที่ตามปกติมิได้ใช้เป็นอาหารหรือเป็น

ส่วนประกอบที่ส าคัญของอาหาร  ไม่ว่าวัตถุนั้นจะมีคุณค่าทางอาหารหรือไม่ก็ตาม  แต่ใช้เจือปน  

ในอาหารเพ่ือประโยชน์ทางเทคโนโลยีการผลิต  การแต่งสีอาหาร  การปรุงแต่งกลิ่นรสอาหาร  การบรรจุ  

การเก็บรักษา  หรือการขนส่ง  ซึ่งมีผลต่อคุณภาพหรือมาตรฐานหรือลักษณะของอาหาร  ทั้งนี้ 

ให้หมายความรวมถึงวัตถุที่มิได้เจือปนในอาหาร  แต่มีภาชนะบรรจุไว้เฉพาะแล้วใส่รวมอยู่กับอาหาร  

เพื่อประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นด้วย  เช่น  วัตถุกันชื้น  วัตถุดูดออกซิเจน  เป็นต้น 

ความในวรรคหนึ่ง  ไม่รวมถึงสารอาหารที่เติมเพ่ือเพ่ิมหรือปรับให้คงคุณค่าทางโภชนาการของ

อาหาร  เช่น  โปรตีน  ไขมัน  คาร์โบไฮเดรต  วิตามิน  เกลือแร่ 

  “ผู้สัมผัสอาหาร”  หมายความว่า  บุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาหารตั้งแต่กระบวนการ

เตรียม  ปรุง  ประกอบ  จ าหน่ายและเสิร์ฟอาหาร  รวมถึงการล้างและเก็บภาชนะอุปกร ณ์  ได้แก่   

ผู้เตรียม  ผู้ปรุง  ผู้ประกอบ  ผู้เสิร์ฟ  ผู้จ าหน่ายอาหาร  ผู้ล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์ 

้หนา   ๒๐๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๘๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๖๒



  “ผู้ประกอบกิจการ”  หมายความว่า  บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต 

หรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและให้หมายความรวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

ให้ควบคุม  ก ากับ  ดูแลการด าเนินการของสถานที่จ าหน่ายอาหารนั้น 

  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลค าด้วง 

  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ ๕ ผู้ใดจะจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใด  

ซึ่งมีพื้นที่เกินสองรอ้ยตารางเมตรและมิใชเ่ปน็การขายของในตลาดต้องไดร้ับใบอนญุาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  

ถ้าสถานที่ดังกล่าวมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือขอหนังสือรับรอง

การแจ้งก่อนการจัดตั้ง 

ข้อ ๖ ความในข้อ  ๕  ไม่ใช้บังคับหรือจัดสถานที่แห่งใดเพ่ือด าเนินการ  ต่อไปนี้ 

  (๑) ประกอบกิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามข้อบัญญัติองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลค าด้วง  เรื่อง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

  (๒) ท า  ประกอบ  ปรุง  เก็บรักษาหรือสะสมอาหาร  เฉพาะผู้ขายของและผู้ช่วย

ขายของในตลาด 

  (๓) การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

ข้อ ๗ ผู้จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  ต้องจัดสถานที่ตลอดจน  

สิ่งอื่นที่ใชใ้นการประกอบกิจการใหถู้กตอ้งด้วยสุขลักษณะและเงือ่นไขตามลักษณะของกิจการ  ดังต่อไปนี้ 

  (๑) สถานที่และบริเวณที่ใช้ท า  ประกอบหรือปรุงอาหาร  ที่ใช้จ าหน่ายอาหาร  และ

ที่จัดไว้ส าหรับบริโภคอาหารต้องมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

   (๑.๑)  พ้ืนบริเวณที่ใช้ท า  ประกอบ  ปรุงอาหารต้องท าด้วยวัสดุแข็งแรง  

สะอาด  ไม่ช ารุด  และท าความสะอาดง่าย 

   (๑.๒)  กรณีที่มีผนัง  หรือเพดานต้องท าด้วยวัสดุแข็งแรง  สะอาด  ไม่ช ารุด 

้หนา   ๒๐๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๘๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๖๒



   (๑.๓)  มีการระบายอากาศเพียงพอและในกรณีที่สถานที่จ าหน่ายอาหาร 

เข้าข่ายสถานที่สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่  ต้องปฏิบัติตาม

กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ 

   (๑.๔)  มีความเข้มของแสงสว่างเพียงพอ  ตามความเหมาะสมในแต่ละบริเวณ   

   (๑.๕)  มีที่ล้างมือและอุปกรณ์ส าหรับล้างมือที่ถูกสุขลักษณะ 

   (๑.๖)  โต๊ะที่ใช้เตรียม  ปรุงอาหาร  หรือที่จ าหน่ายอาหาร  สูงจากพื้นอย่างน้อย  

๖๐  เซนติเมตร  และท าด้วยวัสดุที่ท าความสะอาดง่าย  มีสภาพดี 

   (๑.๗)  โต๊ะเก้าอี้ที่จัดไว้ส าหรับบริโภคอาหารท าด้วยวัสดุแข็งแรง  สะอาด   

ไม่ช ารุด 

   (๑.๘)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน า

ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด   

  (๒) สถานที่และบริเวณที่ใช้ท าสะสมอาหารต้องมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

   (๒.๑)  อาคารต้องมีความมั่นคง  แข็งแรง  พ้ืน  ผนัง  เพดาน  มีสภาพดี   

ท าความสะอาดง่าย 

   (๒.๒)  จัดให้มีแสงสว่างที่เพียงพอต่อการประกอบกิจการ  มีระบบการระบาย

อากาศที่เหมาะสม  ไม่อับชื้น 

  (๓) มีชั้นวางสินค้า  ท าด้วยวัสดุที่ท าความสะอาดง่าย  มีสภาพแข็งแรง  ชั้นล่างสุด  

มีความสูงจากพ้ืนอย่างน้อย  ๑๕  เซนติเมตร  มีลักษณะโปร่ง  เพ่ือให้สามารถท าความสะอาดใต้ชั้นวางสินค้าได้  

ยกเว้นกรณีบริเวณที่วางสินค้าที่มีน้ าหนักมากอาจใช้ชั้นที่มีลักษณะทึบ 

  (๔) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน า

ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด   

ข้อ ๘ สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องมีการป้องกันมิให้เกิดเหตุร าคาญและการป้องกันโรคติดต่อ  

ดังต่อไปนี้ 

  (๑) ต้องมีการระบายน้ าได้ดี  ไม่มีน้ าขัง  และไม่มีเศษอาหารตกค้าง 

้หนา   ๒๑๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๘๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๖๒



  (๒) ต้องมีการแยกเศษอาหารและไขมันไปก าจัดก่อนระบายน้ าทิ้งออกสู่ระบบระบายน้ า  

และน้ าทิ้งต้องได้มาตรฐานตามประกาศการควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด   

ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

  (๓) สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับมูลฝอย  โดยมีถังรองรับมูลฝอย

ที่มีสภาพดี  ไม่รั่วซึม  ไม่ดูดซับน้ า  มีฝาปิดมิดชิด  แยกเศษอาหารจากมูลฝอยประเภทอื่นและต้องดูแล

รักษาความสะอาดถังรองรับมูลฝอยและบริเวณ  โดยรอบตัวถังรองรับมูลฝอยอย่างสม่ าเสมอ  ทั้งนี้   

การจัดการเกี่ยวกับมูลฝอยและถังรองรับมูลฝอยให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลค าด้วง 

  (๔) ต้องจัดให้มีหรือจัดหาห้องส้วมที่มีสภาพดี  พร้อมใช้  ไว้บริการ  และมีจ านวน

เพียงพอ   

  (๕) ห้องส้วมต้องสะอาด  มีการระบายอากาศที่ดี  มีแสงสว่างเพียงพอ   

  (๖) มีอ่างล้างมือที่ถูกสุขลักษณะและมีอุปกรณ์ส าหรับล้างมือจ านวนเพียงพอ   

  (๗) ห้องส้วมต้องแยกเป็นสัดส่วน  โดยประตูไม่เปิดโดยตรงสู่บริเวณที่เตรียม  ท า  

ประกอบ  ปรุงอาหาร  ที่เก็บ  ที่จ าหน่ายและที่บริโภคอาหาร  ที่ล้างและที่เก็บภาชนะอุปกรณ์  เว้นแต่

จะมีการจัดการห้องส้วมให้สะอาดอยู่เสมอและมีฉากปิดกั้นที่เหมาะสม  ทั้งนี้  ประตูห้องส้วมต้องปิด

ตลอดเวลา 

  (๘) สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องไม่ก่อให้เกิดเหตุร าคาญ   

  (๙) สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องจัดให้มีการป้องกันควบคุมสัตว์และแมลงน าโรค  

รวมถึงสัตว์เลี้ยงตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด 

ข้อ ๙ สถานที่สะสมอาหารต้องมีการป้องกันมิให้เกิดเหตุร าคาญและการป้องกันโรคติดต่อ  

ดังต่อไปนี้ 

  (๑) ต้องมีการระบายน้ าได้ดี  ไม่มีน้ าขัง 

  (๒) ห้องส้วมต้องสะอาด  มีการระบายอากาศที่ดี  มีแสงสว่างเพียงพอ 

  (๓) มีอ่างล้างมือที่ถูกสุขลักษณะและมีอุปกรณ์ส าหรับล้างมือจ านวนเพียงพอ 

  (๔) ห้องส้วมต้องแยกเป็นสัดส่วน  ออกจากบริเวณสะสมอาหาร 

้หนา   ๒๑๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๘๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๖๒



  (๕) สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับมูลฝอย  โดยมีถังรองรับมูลฝอย

ที่มีสภาพดี  ไม่รั่วซึม  ไม่ดูดซับน้ า  มีฝาปิดมิดชิด  แยกเศษอาหารจากมูลฝอยประเภทอื่น  และต้องดูแล

รักษาความสะอาดถังรองรับมูลฝอยและบริเวณ  โดยรอบตัวถังรองรับมูลฝอยอย่างสม่ าเสมอ  ทั้งนี้    

การจัดการเกี่ยวกับมูลฝอยและถังรองรับมูลฝอยให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลค าด้วง 

  (๖) สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องไม่ก่อให้เกิดเหตุร าคาญ 

  (๗) มีการป้องกันและการก าจัดแมลงและสัตว์น าโรค 

  (๘) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  

โดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด 

ข้อ ๑๐ สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องมีการป้องกันอัคคีภัยและอันตราย  ดังต่อไปนี้ 

  (๑) ห้ามใช้ก๊าซหุงต้มเป็นเชื้อเพลิงในการท า  ประกอบ  ปรุงอาหารบริเวณ 

โต๊ะรับประทานอาหารในสถานที่จ าหน่ายอาหาร   

  (๒) กรณีที่ใช้แอลกอฮอล์เป็นเชื้อเพลิงให้ใช้แอลกอฮอล์แข็งส าหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง

ต ามม าตร ฐ านผลิ ต ภัณ ฑ์อุ ต ส าหก ร รม   แ ละห้ า ม ใ ช้ เ มทิ ลแ อลกอ ฮอล์ ห รื อ เ มท านอล   

เป็นเชื้อเพลิงในการท า  ประกอบ  ปรุง  หรืออุ่นอาหารในสถานที่จ าหน่ายอาหาร 

  (๓) จัดให้มีมาตรการ  อุปกรณ์  หรือเครื่องมือส าหรับป้องกันอัคคีภัยจากการใช้

เชื้อเพลิงในการท าประกอบ  ปรุงอาหาร 

ข้อ ๑๑ สถานที่สะสมอาหารต้องจัดให้มีมาตรการ  อุปกรณ์  หรือเครื่องมือส าหรับป้องกัน

อัคคีภัยที่อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ ๑๒ สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารสดตามหลักเกณฑ์  

ดังต่อไปนี้ 

  (๑) อาหารสดที่น ามาประกอบ  และปรุงอาหารต้องเป็นอาหารสดที่มีคุณภาพดี  

สะอาด  และปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

  (๒) อาหารสดต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสมตามที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน า

ของคณะกรรมการสาธารณสุขประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา  และเก็บเป็นสัดส่วน  มีการปกปิด  

ไม่วางบนพื้นหรือบริเวณที่อาจท าให้อาหารปนเปื้อนได้ 

้หนา   ๒๑๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๘๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๖๒



ข้อ ๑๓ สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารแห้ง  อาหารในภาชนะบรรจุ

ที่ปิดสนิท  เครื่องปรุงรสและวัตถุเจือปนอาหารตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้   

  (๑) อาหารแห้งต้องสะอาด  ปลอดภัย  ไม่มีการปนเปื้อนและมีการเก็บอย่าง

เหมาะสม 

  (๒) อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท  เครื่องปรุงรส  และวัตถุเจือปนอาหาร 

ต้องปลอดภัยได้มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร 

ข้อ ๑๔ สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารประเภทปรุงส าเร็จ 

ตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

  (๑) อาหารประเภทปรุงส าเร็จต้องเก็บในภาชนะที่สะอาด  ปลอดภัย  และมีการป้องกัน

การปนเปื้อน  วางสูงจากพื้นอย่างน้อย  ๖๐  เซนติเมตร   

  (๒) มีการควบคุมคุณภาพอาหารประเภทปรุงส าเร็จให้สะอาด  ปลอดภัยส าหรับ

การบริโภคตามชนิดของอาหารตามที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุขประกาศ

ก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ ๑๕ น้ าดื่มและเครื่องดื่มที่ใช้ในสถานที่จ าหน่ายอาหารต้องมีคุณภาพและมาตรฐาน 

ตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร  บรรจุในภาชนะที่สะอาด  มีการปกปิด  และป้องกันการปนเปื้อน  วางสูง

จากพ้ืนอย่างน้อย  ๖๐  เซนติเมตร  ในกรณีที่เป็นน้ าดื่มหรือเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท   

ต้องวางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย  ๑๕  เซนติเมตร  และต้องท าความสะอาดพ้ืนผิวภายนอกของภาชนะ 

บรรจุให้สะอาดก่อนน ามาให้บริการ 

ข้อ ๑๖ สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับน้ าแข็งตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

  (๑) ใช้น้ าแข็งที่สะอาด  มีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร 

  (๒) เก็บในภาชนะที่สะอาด  สภาพดี   มีฝาปิด  วางสูงจากพ้ืนอย่างน้ อย   

๑๕  เซนติเมตร  ปากขอบภาชนะสูงจากพื้นอย่างน้อย  ๖๐  เซนติเมตร  ไม่วางในบริเวณที่อาจก่อให้เกิด

การปนเปื้อนและต้องไม่ระบายน้ าจากถังน้ าแข็งลงสู่พ้ืนบริเวณที่วางภาชนะ 

  (๓) ใช้อุปกรณ์ที่สะอาด  มีด้าม  ส าหรับคีบหรือตักน้ าแข็งโดยเฉพาะ 

  (๔) ต้องไม่น าอาหาร  หรือสิ่งของอย่างอื่นไปแช่รวมกับน้ าแข็งส าหรับบริโภค 

้หนา   ๒๑๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๘๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๖๒



ข้อ ๑๗ ต้องจัดเก็บสารเคมี  สารท าความสะอาด  วัตถุมีพิษ  หรือวัตถุอันตราย  แยกบริเวณ

เป็นสัดส่วนต่างหากไม่ปะปนกับอาหาร  ต้องติดฉลากและป้ายให้เห็นชัดเจนพร้อมทั้งมีค าเตือน  

และค าแนะน าเมื่อเกิดอุบัติภัยจากสารดังกล่าว  กรณีที่มีการเปลี่ยนถ่ายสารเคมีจากภาชนะบรรจุเดิม  

ห้ามน าภาชนะบรรจุสารเคมีมาใช้บรรจุอาหาร  และห้ามน าภาชนะบรรจุอาหารมาใช้บรรจุสารเคมี  

โดยเด็ดขาด 

ข้อ ๑๘ สถานที่สะสมอาหารจะต้องด าเนินการให้ต้องด้วยสุขลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

  (๑) การจัดวางสินค้าให้เป็นสัดส่วน  แยกตามประเภทสินค้า  โดยเฉพาะสินค้าที่

เป็นสารเคมี  เช่น  น้ ายาท าความสะอาดครัวเรือน  สารเคมีก าจัดแมลงส าหรับใช้ในครัวเรือน   

ต้องแยกเก็บเป็นสัดส่วนเฉพาะ  ห้ามปะปนกับสินค้าประเภทอาหารเพ่ือป้องกันการปนเปื้อนกับอาหาร 

  (๒) แยกสินค้าที่หมดอายุหรือช ารุดหรือรอการส่งคืนในบริเวณเฉพาะ  และแยกส่วน

จากสินค้าปกติโดยมีป้ายหรือเครื่องหมายบอกชัดเจน 

  (๓) เก็บรักษาอาหารแห้งและอาหารในภาชนะปิดสนิทที่อุณหภูมิห้อง  ส่วนสินค้า 

ที่ต้องควบคุมอุณหภูมิต้องเก็บในตู้เย็น  โดยจัดวางสินค้าอย่างเป็นระเบียบเป็นสัดส่วนไม่แน่นจนเกินไป  

และมีอุณหภูมิที่เหมาะสม  เช่น  สินค้าประเภทนม  ผลิตภัณฑ์นม  และเครื่องดื่มที่ผ่านการฆ่าเชื้อ 

ด้วยระบบพาสเจอร์ไรส์ตอ้งอยู่ในอุณหภูมิต่ ากว่า  ๕  องศาเซลเซียส  ไอศกรีมและอาหารประเภทแช่แข็ง

ต้องเก็บที่อุณหภูมิต่ ากว่าลบ  ๑๘  องศาเซลเซียส 

  (๔) สินค้าประเภทอาหารที่วางจ าหน่ายต้องจัดให้มีระบบหมุนเวียนตามล าดับ 

อายุผลิตภัณฑ์ 

  (๕) ไม่วางจ าหน่ายสินค้าที่บรรจุในภาชนะที่ช ารุด  เสียหายหมดอายุ  หรือที่มี

ลักษณะผิดปกติ 

  (๖) แยกสินค้าที่หมดอายุหรือช ารุดหรือรอการส่งคืนในบริเวณเฉพาะ  และแยกส่วน

จากสินค้าปกติโดยมีป้ายหรือเครื่องหมายบอกชัดเจน 

  (๗) ดูแลรักษาบริเวณที่วางสินค้าให้สะอาดและมีสภาพดีและต้องท าความสะอาด

บริเวณที่เตรียมอาหารทุกครั้งก่อนและหลังใช้งาน 

้หนา   ๒๑๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๘๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๖๒



ข้อ ๑๙ สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับภาชนะอุปกรณ์และเครื่องใช้   

ตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

  (๑) ภาชนะบรรจุอาหาร  เครื่องปรุงรส  วัตถุ เจือปนอาหาร  เครื่ องดื่ม   

และอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ  ต้องสะอาดและท าจากวัสดุที่ปลอดภัย  เหมาะสมกับอาหารแต่ละประเภท  

มีสภาพดี  ไม่ช ารุดและมีการป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม   

  (๒) จัดเก็บภาชนะ  อุปกรณ์  เครื่องใช้ไว้ในภาชนะที่สะอาด  สูงจากพ้ืนอย่างน้อย  

๖๐  เซนติเมตร  หรือมีการป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม 

  (๓) จัดให้มีช้อนกลาง  ส าหรับอาหารที่รับประทานร่วมกัน 

  (๔) ตู้เย็น  ตู้แช่  ต้องสะอาด  มีสภาพดี  ไม่ช ารุด  มีประสิทธิภาพเหมาะสม  

ในการเก็บรักษาคุณภาพอาหาร   

  (๕) ตู้อบ  เตาอบ  เตาไมโครเวฟ  ต้องสะอาด  มีประสิทธิภาพ  ปลอดภัย  สภาพดี  

ไม่ช ารุด   

ข้อ ๒๐ สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับการล้างภาชนะอุปกรณ์ 

และเครื่องใช้ตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

  (๑) ภาชนะ  อุปกรณ์  เครื่องใช้ที่รอการล้าง  และเศษอาหาร  ต้องเก็ บในที่ที่

สามารถป้องกันสัตว์และแมลงน าโรคได้ 

  (๒) ล้างภาชนะอุปกรณ์และเครื่องใช้ทุกประเภทให้สะอาดด้วยวิธีการ  และสาร  

ท าความสะอาดที่เหมาะสมตามที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุขประกาศก าหนด  

ในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ ๒๑ สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับน้ าใช้ตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

  (๑) น้ าใช้เป็นน้ าประปา  ยกเว้นท้องถิ่นที่ไม่มีน้ าประปาให้ใช้น้ าที่มีคุณภาพ

เทียบเท่าน้ าประปาหรือเป็นไปตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

  (๒) ภาชนะบรรจุน้ าใช้ต้องสะอาด  ปลอดภัย  และสภาพดี 

ข้อ ๒๒ ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ  

ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๒๑๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๘๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๖๒



  (๑) ต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  ไม่เป็นโรคติดต่อ  ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ  

หรือไม่เป็นพาหะน าโรคติดต่อ  ได้แก่  อหิวาตกโรค  ไข้รากสาดน้อย  บิด  ไข้สุกใส  หัด  คางทูม   

วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม   

โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ  ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ  ไข้หวัดใหญ่รวมถึงไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์   

และโรคอื่น ๆตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  หากเจ็บป่วย

ตอ้งหยุดปฏิบัติงานและรักษาตัวให้หายก่อนจึงกลับมาปฏิบัติงานต่อไป   

  (๒) ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  

ตามที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุขประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

  (๓) ผู้สัมผัสอาหารต้องรักษาความสะอาดของร่างกาย  สวมใส่เสื้อผ้าและอุปกรณ์

ป้องกันที่สะอาดและสามารถป้องกันการปนเปื้อนสู่อาหารได้   

  (๔) ผู้สัมผัสอาหารต้องล้างมือและปฏิบัติตนในการเตรียม  ปรุง  ประกอบ  

จ าหน่ายและเสิร์ฟอาหารให้ถูกสุขลักษณะและไม่กระท าการใด ๆ  ที่จะท าให้เกิดการปนเปื้อนต่ออาหาร

หรือก่อให้เกิดโรคได้   

  (๕) ต้องปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

โดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด 

ข้อ ๒๓ นอกจากข้อ  ๒๒  ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

ด้านสุขลักษณะส่วนบุคคลตามค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ประกาศก าหนด 

ข้อ ๒๔ ผู้ใดประสงค์จะขอจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร

หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดจะต้องยื่นค าขอรับ

ใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

  (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน 

  (๓) ใบรับรองแพทย์ 

้หนา   ๒๑๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๘๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๖๒



  (๔) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัว

ประชาชนของผู้แทนนิติบุคคลในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล 

  (๕) หนังสือมอบอ านาจในกรณีที่เจ้าของกิจการไม่มายื่นค าขอรับหนังสือรับรอง 

การแจ้งด้วยตนเอง 

  (๖) ส าเนาหลักฐานการอนุญาตหรือหลักฐานอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนดไว้ 

  (๗) อื่น ๆ  ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนด 

ข้อ ๒๕ ผู้ได้รับการอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ 

แจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับภายในก าหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร

ให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ ๒๖ เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ  ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์  

ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความ  

ไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมดและแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน  

และในกรณีจ าเป็นที่จะต้องส่งคืนค าขอแก่ผู้ขออนุญาตก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้อง 

หรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับค าขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล  

ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วน  

ตามที่ก าหนดในข้อบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่ง 

ไม่อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสองให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง  ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน  

แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลา

ตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒๗ ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจ

ขององค์การบริหารส่วนต าบลค าด้วงเท่านั้น 

้หนา   ๒๑๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๘๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๖๒



การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับ  

เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ

และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ตามข้อ  ๗  และข้อ  ๘  ด้วย 

ข้อ ๒๘ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้าย

ข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตส าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือก่อนใบอนุญาต

สิ้นอายุส าหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้น  ถ้ามิได้เสี ย

ค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก าหนดให้ช าระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ 

ค้างช าระ  เว้นแต่ผู้ ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสีย

ค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคา้งช าระค่าธรรมเนยีมติดตอ่กันเกินกว่าสองครัง้  

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม  

และค่าปรับจนครบจ านวน 

ข้อ ๒๙ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ ๓๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญให้ผู้ได้รับ

ใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกท าลาย  

หรือช ารุดตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหายให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึก

การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ประกอบด้วย 

  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลายหรือช ารุดในสาระที่ส าคัญให้ผู้ยื่นค าขอรับ 

ใบแทนใบอนุญาตน าใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

้หนา   ๒๑๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๘๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๖๒



ข้อ ๓๑ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติ ไม่ถูกต้องตามบท 

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รบัใบอนญุาตตามขอ้บัญญัตนิี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้

ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ ๓๒ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับ

ใบอนุญาต 

  (๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้

ใบอนุญาตอีก 

  (๒) ต้องค า พิพากษาถึ งที่ สุ ดว่ า ได้ กระท าความผิดตามพระราชบัญญั ติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  

หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ ได้รับใบอนุญาต

ตามข้อบัญญัตินี้และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ  

ของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน 

ข้อ ๓๓ ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต  หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว   

ให้ส่งค าสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ  หรือให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิล าเนา 

หรือส านักท าการงานของผู้รับใบอนุญาตและให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่  

เวลาที่ค าสั่งไปถึงหรือวันปิดค าสั่ง  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๓๔ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูก 

เพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

้หนา   ๒๑๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๘๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๖๒



ข้อ ๓๕ ผู้ใดประสงค์จะขอจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร

หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดจะต้องแจ้งต่อ  

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

  (๑) ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน/ขา้ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่น ๆ  ระบุ.... 

  (๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน 

  (๓) ใบรับรองแพทย์ 

  (๔) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัว

ประชาชนของผู้แทนนิติบุคคลในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล 

  (๕) หนังสือมอบอ านาจในกรณทีี่เจ้าของกิจการไม่มายื่นขอรับใบอนุญาตด้วยตนเอง 

  (๖) ส าเนาหลักฐานการอนุญาตหรือหลักฐานอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนดไว้ 

  (๗) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

  (๘) อื่น ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลค าด้วงประกาศก าหนด 

ข้อ ๓๖ เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้งให้ออกใบรับแก่ผู้แจ้งเพ่ือใช้เป็นหลักฐาน 

ในการประกอบกิจการตามที่แจ้งได้ชั่วคราวในระหว่างเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังมิได้ออกหนังสือ

รับรองการแจ้ง 

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจการแจ้งให้ถูกต้องตามแบบที่ก าหนดในข้อบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง  

ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้งภายในเจ็ดวัน  

ท าการนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

ในใบรับแจ้งหรือหนังสือรับรองการแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะก าหนดเงื่อนไขให้ผู้แจ้ง 

หรือผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้ 

ในกรณีที่การแจ้งไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้ผู้แจ้งทราบภายใน  

เจ็ดวันท าการนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  ถ้าผู้แจ้งไม่ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันที่

ได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้การแจ้งของผู้แจ้งเป็นอันสิ้นผล  

แต่ถ้าผู้แจ้งได้ด าเนินการแก้ไขภายในเวลาที่ก าหนดแล้วให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรอง  

้หนา   ๒๒๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๘๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๖๒



การแจ้งให้ผู้แจ้งภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันที่ได้รับการแจ้งซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องตามแบบ 

ที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๓๗ ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งไว้โดยเปิดเผย 

และเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ด าเนินกิจการตลอดเวลาที่ด าเนินกิจการ 

ข้อ ๓๘ ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ   

ให้ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้

ทราบถึงการสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือช ารุดตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

  (๑) ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งสูญหายให้ผู้ยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรอง 

การแจ้งน าส าเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย  

มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

  (๒) ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งถกูท าลายหรือช ารุดในสาระที่ส าคญัให้ผูย้ื่นขอรับ

ใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งน าใบอนุญาตเดิมเท่าที่ เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ประกอบด้วย 

ข้อ ๓๙ เมื่อผู้แจ้งประสงค์จะเลิกกิจการหรือโอนการด าเนินกิจการให้แก่บุคคลอื่นให้แจ้งให้

เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบด้วย 

ข้อ ๔๐ ในกรณีที่ผู้ด าเนินกิจการใดด าเนินกิจการตามที่ระบุไว้ในข้อบัญญัตินี้โดยมิได้แจ้งต่อ

เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเคยได้รับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เพราะเหตุ 

ที่ฝ่าฝืนด าเนินกิจการโดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาแล้วครั้งหนึ่งยังฝ่าฝืนด าเนินกิจการโดยมิได้

แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นต่อไปให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดด าเนินกิจการไว้จนกว่า  

จะได้ด าเนินการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ถ้ายังฝ่าฝืนอีกให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งห้าม  

การด าเนินกิจการนั้นไว้ตามเวลาที่ก าหนดซึ่งต้องไม่เกินสองปีก็ได้ 

ข้อ ๔๑ ผู้แจ้งมีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการแจ้งตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  

ในวันที่มาแจ้งและภายในระยะเวลาสามสิบวันก่อนวันครบรอบปีของทุกปีตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้น   

้หนา   ๒๒๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๘๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๖๒



ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก าหนดให้ช าระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวน

ค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ  เว้นแต่ผู้แจ้งจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสีย

ค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า

สองครั้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม

และค่าปรับจนครบจ านวน 

ข้อ ๔๒ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลค าด้วง 

ข้อ ๔๓ ผู้ใดฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบัตติามข้อบัญญตัินีต้้องระวางโทษตามที่ก าหนดไวใ้นบทก าหนดโทษ

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ ๔๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลค าด้วงเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  

และให้มีอ านาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือค าสั่ง  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันที ่ ๓  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

วินัย  เทพศร 

นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลค าด้วง 

้หนา   ๒๒๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๘๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๖๒



 
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลค าด้วง 

เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

ล าดับที่ รายการ 
 

อัตราค่าธรรมเนียม 
ฉบับละ/บาทต่อปี 

 อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่าย 
อาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ซึ่งมีพ้ืนที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 
และมิใช่เป็นการขายของในตลาด ได้แก่ พ้ืนที่ประกอบการเกิน 
๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 

๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 

แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

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

 
๑. ข้าพเจ้า...................................................................... อายุ...............ปี สัญชาต.ิ......... ......................  

โดย................................................................. ....................................................ผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม..................................................................................................................... ....................................... 
ที่อยู่เลขที่...........................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.......................................ถนน............. ...............................
แขวง/ต าบล...........................................เขต/อ าเภอ.........................................จังหวัด.........................................
หมายเลขโทรศัพท์...............................................................ผูข้ออนุญาต 

๒. พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้วดังนี้ 
   ส าเนาบัตรประจ าตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ ระบุ......................) 
   ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ได้แก่.....................................................................  
............................................................................................................................. ...............................................  
   หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
   ใบมอบอ านาจ (ในกรณีที่มีการมอบอ านาจ) 
   ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
   หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
   เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนด คือ 

๑)....................................................................... 
๒)....................................................................... 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
  (ลงชื่อ) .............................................. ผู้ขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
            (............................................) 

 
 
 

ค าขอเลขที่......./........... 
(เจ้าหน้าที่กรอก) 



ส่วนของเจ้าหน้าที่ 
ใบรับค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

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

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

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

 
ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต 

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

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

ดังนั้น กรุณาน าเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน..........วัน นับตั้งแต่
วันนี้เป็นต้นไป 
 
      (ลงชื่อ) ...........................................  
       (.......................................) 
      ต าแหน่ง........................................... 
 
 
 

 



 
ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 
 

เล่มที่..........เลขที่............./................ 
(๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้....................................................................สัญชาติ.................... ... 

อยู่บ้านเลขท่ี..............หมู่ที่........ต าบล.............................อ าเภอ...........................จังหวัด.......... ........................
หมายเลขโทรศัพท์........................................... 

ชื่อสถานประกอบกิจการ................................................................ ประเภท........................................ 
ตั้งอยู่เลขที่..............หมู่ที่........ต าบล.............................อ าเภอ...........................จังหวัด.......... ............................
หมายเลขโทรศัพท์........................................... 

เสียค่าธรรมเนียมปีละ.....................บาท (.............................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน
เล่มที่...........เลขที่.................ลงวันที่......................................... ... 

(๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขท่ีก าหนดในข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนต าบลค าด้วง เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(๓) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 

(๔) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ 
(๔.๑) .................................................................................................... .......................................... 
(๔.๒) .............................................................................................. ................................................ 

(๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่............เดือน..................................พ.ศ. ............  
(๖) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่.............เดือน..................................พ.ศ. ......... ........ 
 
 
       
       
 

 
ค าเตือน  (๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ 
                 ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท 
   (๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

(ลงชื่อ) 

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

ต าแหน่ง.............................................. 

                เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

(มีต่อด้านหลัง) 



 
 
 

รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม 
 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ปี 
ที่สิ้นอายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น เล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ปี 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ด้านหลัง) 



 
 

แบบค าขอแจ้ง 
จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

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

 
๑. ข้าพเจ้า.................................................................... อายุ...............ปี สัญชาต.ิ................................  

โดย..................................................................................................ผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุ คคล 
ปรากฏตาม................................................................................................................... ........................................ 
ที่อยู่เลขที่...........................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย...................... .................ถนน..........................................
แขวง/ต าบล......................................เขต/อ าเภอ........................................จังหวัด....... ......................................
หมายเลขโทรศัพท์............................................................ผู้ขอแจ้ง 

๒. ชื่อสถานประกอบกิจการ.............................................................ประเภท.............................. .......... 
มีพ้ืนที่...................ตารางเมตร ตั้งอยู่เลขที่..............หมู่ที่..........ต าบล............................อ าเภอ..........................
จังหวัด..................................หมายเลขโทรศัพท์.............................. ............ 

๓. พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว ดังนี้ 
(๑) ส าเนาบัตรประจ าตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ ระบุ........................) 

ของผู้แทนนิติบุคคลและผู้รับมอบอ านาจ (ถ้ามี) 
(๒) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ได้แก่.......................................................... ............. 

............................................................................................................................. ................................................. 
(๓) หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลและใบมอบอ านาจ (ในกรณีท่ีมี 

การมอบอ านาจ) 
(๔) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
(๕) เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนด ได้แก่.......................... 

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 

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

ค าขอเลขที่......./........... 
(เจ้าหน้าท่ีกรอก) 



ส่วนของเจ้าหน้าที่ 
ใบรับแจ้ง 

ชื่อสถานประกอบกิจการ....................................................................ประเภท.......................... .......................... 
มีพ้ืนที่..................ตารางเมตร ตั้งอยู่เลขท่ี..............หมู่ที่..........ต าบล.............................อ าเภอ..........................
จังหวัด..................................หมายเลขโทรศัพท์..................................... 
เลขที่............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..............  
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
      ไม่ครบ ได้แก่ ......................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
......................................................................... ......................................................................... ............................ 
 
      (ลงชื่อ) ...........................................  
       (.......................................) 
      ต าแหน่ง........................................... 
 

 
ส่วนของผู้แจ้ง 

ใบรับแจ้ง 
ชื่อสถานประกอบกิจการ....................................................................ประเภท.......................... .......................... 
มีพ้ืนที่..................ตารางเมตร ตั้งอยู่เลขท่ี..............หมู่ที่..........ต าบล.............................อ าเภอ..........................
จังหวัด..................................หมายเลขโทรศัพท์..................................... 
เลขที่............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
      ไม่ครบ ได้แก่ ......................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. ................................................................. ............................ 
 
 
      (ลงชื่อ) ...........................................  
       (.......................................) 
      ต าแหน่ง........................................... 
          เจ้าพนักงานท้องถิ่น 



 
หนังสือรับรองการแจ้ง 

จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 
 

เล่มที่..........เลขที่............./................ 
(๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้..........................................................................

สัญชาติ.......................อยู่บ้านเลขท่ี..............หมู่ที่...........ต าบล.............................อ าเภอ...................................
จังหวัด...............................หมายเลขโทรศัพท์..................... ................ 

ชื่อสถานประกอบกิจการ........................................ ประเภท......................มีพ้ืนที่.............ตารางเมตร 
ตั้งอยู่เลขที่..............หมู่ที่..........ต าบล.............................อ าเภอ...........................จังหวัด. ...................................
หมายเลขโทรศัพท์..................................... 

เสียค่าธรรมเนียมปีละ...................บาท (................................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน
เล่มที่...........เลขที่.................ลงวันที่......................................... 

(๒) ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อบัญญัติ 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าด้วง เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหารและสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(๓) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ 
(๓.๑) .........................................................................................  
(๓.๒) .........................................................................................  

(๔) หนังสือรับรองการแจ้งฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่..........เดือน..................................พ.ศ. ...... ...............  
 
 
       
       

 
 
ค าเตือน (๑) ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  
  ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท 
 (๒) ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมต่อราชการส่วนท้องถิ่นทุกปีตามก าหนดเวลา  
  หากฝ่าฝืนจะต้องเสียค่าปรับเพิ่มอีกร้อยละ ๒๐ ของค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ 
 
 

(ลงชื่อ) 
 (............................................) 
ต าแหน่ง.............................................. 
                เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

(มีต่อด้านหลัง) 



 
รายการเสียค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้ง 

 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ช าระค่าธรรมเนียม 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น เล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ปี 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

(ด้านหลัง) 


