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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลตะเคียน 
เรื่อง   สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลตะเคียน  วาดวยสถานท่ีจําหนาย

อาหารและสถานที่สะสมอาหาร  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลตะเคียน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหาร 

สวนตําบลตะเคียน  โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลตะเคียนและนายอําเภอกาบเชิง  

จึงออกขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลตะเคียน  เรื่อง  สถานที่

จําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๘”   

ขอ  ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลตะเคียน  ตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ  ๓ ใหยกเลิกขอบังคับตําบลตะเคียน  เรื่อง  สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานที่สะสม

อาหาร  พ.ศ.  ๒๕๔๑ 

บรรดาขอบัญญัติ  กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  ขอบังคับ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ตราไวแลว 

ในขอบัญญัตินี้  หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้   

“อาหาร”  หมายความวา  ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต  ไดแก   

    (๑)  วัตถุทุกชนิดที่คนกิน  ดื่ม  อม  หรือนําเขาสูรางกายไมวาดวยวิธีใด ๆ  หรือ 

ในรูปลักษณะใด ๆ  แตไมรวมถึงยา  วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท  หรือยาเสพติดใหโทษตามกฎหมาย  

วาดวยการนั้นแลวแตกรณี   
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    (๒)  วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชหรือเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร  รวมท้ังวัตถุเจือปน  

อาหาร  สี  และเครื่องปรุงแตงกล่ินรส   

“สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานท่ีหรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่หรือ 

ที่สาธารณะที่จัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซือ้สามารถบริโภคไดทันที  

ทั้งนี้  ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับบริโภค  ณ  ที่นั้นหรือนําไปบริโภคท่ีอื่นก็ตาม   

“สถานที่สะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่หรือ 

ทางสาธารณะที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด

ซึ่งตองนําไปทํา  ประกอบหรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง 

“ตลาด”  หมายความวา  สถานที่ซึ่งปกติจัดไวใหผูคาใชเปนท่ีชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคาประเภทสัตว  

เนื้อสัตว  ผัก  ผลไม  หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด  ประกอบหรือปรุงแลวหรือของเสียงาย  ทั้งนี้   

ไมวาจะมีการจําหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตาม  และหมายความรวมถึงบริเวณที่จัดไวสําหรับ 

ใหผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจําหรือเปนครั้งคราวหรือตามวันที่กําหนด 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลตะเคียน 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

“ผูไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  ขาราชการหรือพนักงานสวนตําบล

องคการบริหารสวนตําบลตะเคียนที่ไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น   

“ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใดซึ่งเปน 

ส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น   

“มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  ถุงพลาสติก  ภาชนะ

ท่ีใสอาหาร  เถา  มูลสัตวหรือซากสัตว  รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เล้ียงสัตว 

หรือที่อื่น   

“อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บาน  เรือน  โรง  ราน  แพ  คลังสินคา  สํานักงานหรือส่ิงท่ีสรางขึ้น

อยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 
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“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

ขอ  ๕ ผูใดจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใด 

ซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดตองไดรับการอนญุาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  

ถาสถานท่ีดังกลาวมีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตรตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น  เพ่ือขอรับหนังสือรับรอง 

การแจงกอนการจัดตั้ง 

ขอ  ๖ ความในขอ  ๕  ไมใชบังคับแกการประกอบการ  ดังนี้   

(๑)  การประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ   

(๒)  การขายของในตลาด   

(๓)  การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ   

ขอ  ๗ ผูจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารตองจัดสถานที่ใหถูกตอง 

ดวยสุขลักษณะและเงื่อนไขตามลักษณะของกิจการ  ดังตอไปนี้   

ก. สถานที่สะสมอาหาร   

 (๑)  ไมอยูในบริเวณท่ีนาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ   

 (๒)  พ้ืนทําดวยวัตถุถาวร  ทําความสะอาดงาย   

 (๓)  จัดใหมีระบบการระบายน้ําอยางเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐาน

ที่องคการบริหารสวนตําบลตะเคียนกําหนด 

 (๔)  จัดใหมีแสงสวางและทางระบายอากาศเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑ

มาตรฐานท่ีองคการบริหารสวนตําบลตะเคียนกําหนด   

 (๕)  จัดใหมีสวมจํานวนเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐานท่ีองคการ

บริหารสวนตําบลตะเคียนกําหนด   

 (๖)  จัดใหมีที่รองรับมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลท่ีถูกตองดวยสุขลักษณะและเพียงพอ   

 (๗)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

พนักงานเจาหนาที่  และคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  รวมท้ังระเบียบ  ขอบังคับ  และคําส่ังขององคการ

บริหารสวนตําบลตะเคียน 
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ข. สถานที่จําหนายอาหาร   

   (๑)  จัดสถานท่ีตามที่กําหนดใน  ก.  (๑)  -  (๖)   

   (๒)  จัดใหมีโตะ  เกาอี้  หรือที่นั่งอยางอื่นซึ่งมีสภาพแขง็แรง  สะอาด  และเปนระเบียบเรียบรอย 

อยูเสมอ   

   (๓)  ผนังและบริเวณที่ปรุงอาหารตองมีพ้ืนที่ทําความสะอาดงาย   

   (๔)  จัดใหมีภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  ที่ใชในการทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บ   

และการบริโภคอาหารไวใหเพียงพอ  ปลอดภัย  และถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐานที่องคการ

บริหารสวนตําบลตะเคียนกําหนด   

   (๕)  จัดใหมีบริเวณและท่ีสําหรับทําความสะอาดภาชนะตลอดจนอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  

ใหเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะเพ่ือใชในการนั้นโดยเฉพาะ   

  (๖)  จัดใหมีที่สําหรับลางมือพรอมอุปกรณจํานวนเพียงพอ   

   (๗)  จัดใหมีการปองกันอันตรายตอสุขภาพ  รวมท้ังปองกันไมใหเกิดเหตุรําคาญเนื่องจาก

การจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  และเก็บอาหาร 

   (๘)  จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขและคําส่ังของ 

เจาพนักงานทองถิ่น   

   (๙)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

พนักงานเจาหนาที่  และคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  รวมท้ังระเบียบ  ขอบังคับ  และคําส่ังขององคการ

บริหารสวนตําบลตะเคียน 

ขอ  ๗ อาคารที่ใชเปนสถานท่ีประกอบการตองมีหลักฐานแสดงวา  สามารถใชประกอบการนั้นได 

โดยถูกตองตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร   

ขอ  ๘  ใหองคการบริหารสวนตําบลตะเคียน  มีอํานาจผอนผันใหผูขอรับใบอนุญาต  ผูขอ

หนังสือรับรองการแจงงดเวนการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอ  ๖  และขอ  ๗  เพียงเทาที่

เห็นสมควรหรือจะเปล่ียนแปลงอยางใดเพ่ือใหเหมาะสมแกกิจการซึ่งใหควบคุมนั้น  ทั้งนี้  การผอนผันนั้น

ตองไมเปนเหตุกระทบกระเทือนถึงสุขภาพอนามัยของประชาชน   
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ขอ  ๙  ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองดูแลรักษาสถานที่จําหนายอาหาร  

และสถานที่สะสมอาหารใหถูกตองดวยสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้   

(๑)  รักษาสถานที่ใหสะอาดอยูเสมอ  รวมทั้งจัดใหมีการปองกันและกําจัดสัตวนําโรค   

(๒)  ตองมีการดูแลรักษาความสะอาดที่รองรับขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลไมใหเปนที่เพาะพันธุแมลง

และสัตวนําโรคได  และตองมีการกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลที่ถูกตองดวยสุขลักษณะ   

(๓)  รักษาสวมใหถูกตองดวยสุขลักษณะอยูเสมอ   

(๔)  จัดส่ิงของเครื่องใชและอุปกรณใหเปนระเบียบเรียบรอยและรักษาใหสะอาดอยูเสมอ   

(๕)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  พนักงาน

เจาหนาท่ีและคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบังคับ  และคําส่ังขององคการบริหาร

สวนตําบลตะเคียน 

ขอ  ๑๐  ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร 

ตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของอาคาร  กรรมวิธีการจําหนาย  ทํา  ประกอบ  

ปรุง  เก็บรักษาอาหาร  ตลอดจนสุขลักษณะของภาชนะ  อุปกรณ  น้ําใช  และของอื่น ๆ  รวมทั้ง

สุขลักษณะสวนตัวของผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหาร  และผูใหบริการ  ดังตอไปนี้   

(๑)  วาง  เก็บอาหารกอนปรุงในท่ีสะอาด  ถูกสุขลักษณะรวมท้ังจัดใหมีการปองกันสัตวนําโรค 

ในสถานท่ีนั้น   

(๒)  ใชเครื่องปกปดอาหารรวมท้ังภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  ที่ใชในการทําประกอบ  

ปรุง  เก็บอาหาร  เพ่ือปองกันฝุนละออง  และส่ิงที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ตลอดจนรักษาเครื่องปกปดนั้น

ใหสะอาดและใชการไดอยูเสมอ   

(๓)  น้ําแข็งสําหรับใชบริโภคตองจัดเก็บไวใชในภาชนะที่ถูกสุขลักษณะสามารถปองกันส่ิงปนเปอนได  

และหามนําอาหารหรือของส่ิงใดแชหรือเก็บรวบรวมไวดวยกัน   

(๔)  การทุบ  บดน้ําแข็ง  ตองปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะและสะอาดอยูเสมอ  รวมท้ังปองกันมิให 

มีเสียงอันเปนเหตุรําคาญแกผูอื่น   

(๕)  ในกรณีที่มีผาเช็ดหนาใหบริการตองทําความสะอาดและผานความรอนฆาเชื้อโรคหรือ

กรรมวิธีอื่นใดใหถูกตองดวยสุขลักษณะ   



 หนา   ๒๖๐ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ธันวาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

(๖)  จัดใหมีน้ําสะอาดไวใหเพียงพอ   

(๗)  ใชภาชนะหรือวัตถุที่สะอาด  ปลอดภัย  สําหรับปรุง  ใส  หรือหออาหาร  หรือน้ําแข็ง   

โดยรักษาใหสะอาดอยูเสมอ   

(๘)  ผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหาร  และผูใหบริการตองแตงกายใหสะอาดและปฏิบัติตน 

ใหถูกตองดวยสุขลักษณะสวนบุคคล   

(๙)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

พนักงานเจาหนาที่  และคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบัญญัติและคําส่ังองคการบริหาร 

สวนตําบลตะเคียน 

ขอ  ๑๑  ผูไดรับใบอนุญาตหรือไดรับหนังสือรับรองการแจงตองไมเปนโรคติดตอ  และไมจาง

หรือใชบุคคลท่ีปวยหรือมีเหตุควรเชื่อวาเปนโรคติดตอ  จําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บอาหาร   

ขอ  ๑๒  ผูใดประสงคจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารซึ่งมีพ้ืนที่เกิน 

สองรอยตารางเมตร  ใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  พรอมหลักฐานตาง ๆ   

ที่องคการบริหารสวนตําบลตะเคียนกําหนด   

ในกรณีที่สถานที่ตามวรรคหนึ่งมีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตร  ใหแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น

เพ่ือขอรับหนังสือรับรองการแจงตามแบบ  พรอมท้ังหลักฐานตาง ๆ  เชนเดียวกับท่ีกําหนดไวในวรรคหนึ่ง

กอนจัดตั้ง  เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับแจงใหออกใบรับแจงการจัดตั้งสถานที่แกผูแจงตามแบบ  เพ่ือใช

เปนหลักฐาน  ในการประกอบกิจการตามท่ีแจงเปนการชั่วคราวในระหวางท่ีเจาพนักงานทองถิ่นยังมิได

ออกหนังสือรับรองการแจงใหตามที่ขอ   

ขอ  ๑๓  เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของคําขออนุญาต

หรือการแจงแลว  ปรากฏวาถูกตองตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดไวใหออกใบอนุญาต 

ตามแบบ  หรือออกหนังสือรับรองการแจงตามแบบแลวแตกรณี   

ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูแจงตองชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทายขอบัญญัตินี้ภายในกําหนด 

สิบหาวันนับแตวันที่ผูไดรับใบอนุญาต  ผูแจง  ผูแทน  หรือผูรับมอบอํานาจจากผูไดรับใบอนุญาตหรือแจง 



 หนา   ๒๖๑ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ธันวาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

แลวแตกรณี  ไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากมิไดชําระคาธรรมเนียมที่คางชําระเวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูแจงจะไดบอกเลิกการดําเนินกจิการนั้นกอนถงึกําหนดการที่จะตองชําระคาธรรมเนยีม 

ดังกลาว   

การแจงความตามวรรคสอง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นทําเปนหนังสือแจงใหผูไดรับใบอนุญาต   

ผูแจงผูแทน  หรือผูรับมอบอํานาจจากผูไดรับใบอนุญาตหรือผูแจงแลวแตกรณีทราบในกรณีไมพบตัว

หรือไมยอมรับหนังสือ  ใหสงหนังสือการแจงหรือคําส่ังทางไปรษณียตอบรับ  หรือปดหนังสือนั้นไวใน 

ที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักงานทําการของผูรับหนังสือและใหถือวาผูนั้นไดทราบหนังสือ 

ดังกลาวแลวตั้งแตเวลาที่หนังสือไปถึง  หรือวันเปดหนังสือแลวแตกรณี   

ขอ  ๑๔  เมื่อผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงผูใดประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต  

หรือขอตออายุหนังสือรับรองการแจง  ใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบพรอมกับชําระคาธรรมเนียม 

กอนใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงส้ินอายุ   

ขอ  ๑๕  ใบอนุญาตหรือใบรับรองการแจงใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาตหรือวันท่ี 

ออกหนังสือรับรองการแจง   

ขอ  ๑๖  เมื่อผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงไมประสงคจะประกอบการ 

ตอไปใหย่ืนคํารองบอกเลิกกิจการตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่กําหนด   

ขอ  ๑๗  หากผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงประสงคจะแกไขรายการ 

ในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงใหย่ืนคํารองขอตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่กําหนด   

ขอ  ๑๘  หากปรากฏวาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด 

ในสาระสําคัญ  ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงแลวแตกรณีจะตองย่ืนคําขอตอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่กําหนด  เพ่ือขอใบแทน  ใบอนุญาต  หรือใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหม  

ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  ในสาระสําคัญแลวแตกรณี   

พรอมหลักฐานดังตอไปนี้   

(๑)  เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจกรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย   

(๒)  ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ   



 หนา   ๒๖๒ 
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ขอ  ๑๙  การออกใบแทนใบอนุญาต  ใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหมใหเจาพนักงานทองถิ่น

ดําเนินการตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข  ดังนี้   

(๑)  การออกใบแทนใบอนุญาต  หรือใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหใชแบบแลวแตกรณี 

โดยประทับตราสีแดง  คําวา  “ใบแทน”  กํากับไวดวย  และใหมีวัน  เดือน  ป  ท่ีออกใบแทน  พรอมทั้ง

ลายมือชื่อ  เจาพนักงานทองถิ่น  หรือผูไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วใบแทน   

(๒)  บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  

ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงเดิมแลวแตกรณี  และเลมที่  

เลขที่  ป  พ.ศ.  ของใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนหนังสือรับรองการแจง   

ขอ  ๒๐  แบบพิมพตาง ๆ  ใหเปนไปตามที่องคการบริหารสวนตําบลตะเคียนประกาศกําหนด   

ขอ  ๒๑  ผูไดรับใบอนุญาต  หรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงใหจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร

หรือจัดตั้งสถานที่สะสมอาหารรายใดไมปฏิบัติตาม  หรือฝาฝนขอบัญญัตินี้  จะตองระวางโทษตามมาตรา  ๗๒   

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ  ๒๒  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลตะเคียน  เปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกประกาศ  คําส่ัง  ระเบียบ  ขอบัญญัติหรือคําส่ังอ่ืนใด  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตาม 

ขอบัญญัตินี้   

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๘  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

ทองคํา  เฉลิมรัมย 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลตะเคียน 

 



-๑- 
 

บัญชีอัตราคา่ธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียน 
เรื่อง  สถานทีจํ่าหนา่ยอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
ลําดับ
ที่ 

สถานที่ประกอบอาหาร 
อัตราค่าธรรมเนียมฉบับละ

 (บาทต่อปี) 
๑ ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการแจ้งจัดต้ังสถานที่จําหน่าย

อาหารสถานที่สะสมอาหาร 
๑.๑  สถานทีป่ระกอบการค้าไม่เกิน  ๑๐  ตารางเมตร 
๑.๒  สถานทีป่ระกอบการค้าเกิน  ๑๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๒๕  
ตารางเมตร 
๑.๓  สถานทีป่ระกอบการค้าเกิน  ๒๕  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๕๐  
ตารางเมตร 
๑.๔  สถานทีป่ระกอบการค้าเกิน  ๕๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  ๑๐๐  
ตารางเมตร 
๑.๕  สถานทีป่ระกอบการค้าเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  
๒๐๐  ตารางเมตร 

 
 

๑๐๐ 
๑๕๐ 

 
๒๐๐ 

 
๓๐๐ 

 
๕๐๐ 

๒ ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารสถานที่
สะสมอาหาร 
๒.๑  สถานทีป่ระกอบการค้าเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  
๓๐๐  เมตร 
๒.๒  สถานทีป่ระกอบการค้าเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  
๔๐๐  เมตร 
๒.๓  สถานทีป่ระกอบการค้าเกิน  ๔๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  
๕๐๐  เมตร 
๒.๔  สถานทีป่ระกอบการค้าเกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  
๖๐๐  เมตร 
๒.๕  สถานทีป่ระกอบการค้าเกิน  ๖๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

 
 

๘๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
 

๑,๕๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 
 

๒,๕๐๐ 
๓ ค่าธรรมเนียมใบแทนหนังสือรับรองหรือใบแทนใบอนญุาต  ๑๐๐

  
 
 
 
 



-๒- 
 

แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนญุาต 
ประกอบกิจการสถานที่จําหน่ายอาหารหรอืสถานท่ีสะสมอาหาร 

 
 

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

 
 ๑.  ข้าพเจ้า................................................................  อายุ.............ปี  สัญชาติ........................   

โดย......................................................................................................................ผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม.............................................................................................................ที่อยู่เลขที่...............................
หมู่ที่...............ตรอก/ซอย...............................ถนน......................................แขวง/ตําบล......................................
เขต/อําเภอ..................................จังหวัด.....................................หมายเลขโทรศัพท์................................................
ผู้ขออนุญาต 

 ๒.  พร้อมคําขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  มาด้วยแล้วดังน้ี 
  สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ  ระบุ..............) 
  สําเนาทะเบียนบ้าน 
  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร 
  หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือใบอนุญาตตาม

กฎหมายอ่ืนที่จําเป็น 
  ใบมอบอํานาจ (ในกรณทีี่มีการมอบอํานาจ) 
  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
  หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
  เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ  ตามท่ีองคก์ารบริหารส่วนตําบลตะเคียนประกาศกําหนด  คือ 

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

 ขอรับรองว่าข้อความในคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
     (ลงช่ือ)     ผู้ขออนุญาต 

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

คําขอเลขท่ี.........../........... 

 (เจ้าหน้าท่ีกรอก)



-๓- 
 

ส่วนของเจ้าหน้าที ่
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนญุาต 

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

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

 
     (ลงช่ือ) 

 (.....................................................) 
ตําแหน่ง....................................................... 

 
ส่วนของผูข้อรับใบอนุญาต 

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

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

ดังน้ัน  กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมาย่ืนต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน...............วันนับต้ังแต่
วันน้ีเป็นต้นไป 
 

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

ตําแหน่ง....................................................... 
 
 
 
 



-๔- 
 

 
 
 

 
 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการสถานที่จําหน่ายอาหารหรอืสถานท่ีสะสมอาหาร 

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

สัญชาติ....................เลขประจําตัวประชาชน............................................อยู่บ้านเลขที่................หมู่ที่.............
ตําบล....................อําเภอ..........................จังหวัด........................หมายเลขโทรศัพท์......................................... 

ช่ือสถานประกอบกิจการ................................................ประเภท...................................................... 
ต้ังอยู่เลขที่...............หมู่ที่............ตําบล.........................อําเภอ............................จังหวัด................................... 
หมายเลขโทรศัพท์................................................................... 

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

 (๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนดในข้อบัญญัติน้ี 
 (๓) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตน้ีเป็นการขัดต่อกฎหมายอ่ืนที่

เก่ียวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 
 (๔) ผู้รับใบอนญุาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย  คือ 

๔.๑)............................................................................................................................. 
๔.๑)............................................................................................................................ 

 (๕) ใบอนญุาตฉบับน้ีออกให้เมื่อวันที่  เดือน   พ.ศ.     
 (๖) ใบอนญุาตฉบับน้ีสิ้นอายุวันที่  เดือน   พ.ศ.    . 
 
     (ลงช่ือ) 

 (.....................................................) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียน 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 

 
 
 

 



-๕- 
 

(ด้านหลัง) 
 

คําเตือน  
(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ประกอบกิจการ

ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ  หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน  ๕๐๐  บาท 
(๒) หากผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตก่อน

ใบอนุญาตสิ้นอายุ 
(๓) กรณีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบ

แทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันวัน  นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุด 
 

 



-๖- 
 

แบบคําขอรับใบแทนใบอนญุาต 
ประกอบกิจการสถานที่จําหน่ายอาหารหรอืสถานท่ีสะสมอาหาร 

 
 

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

 ๑.  ข้าพเจ้า..................................................................  อายุ...............ปี  สัญชาติ....................   
โดย................................................................................................................ผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม................................................................................................................ที่อยู่เลขที่...........................
หมู่ที่..............ตรอก/ซอย.....................................ถนน.................................แขวง/ตําบล......................................
เขต/อําเภอ...........................จังหวัด................................หมายเลขโทรศัพท์...........................................................
ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต 

 ๒.  พร้อมคําขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  มาด้วยแล้วดังน้ี 
  สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ  ระบุ..............) 
  สําเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 
  ใบอนุญาตฉบับเดิมเท่าที่เหลืออยู่ 
  ใบมอบอํานาจ (ในกรณทีี่มีการมอบอํานาจ) 
ขอรับรองว่าข้อความในคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 

 
 
     (ลงช่ือ)    ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต 

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

 

 

 



-๗- 
 

ส่วนของเจ้าหน้าที ่
ใบรับคําขอรับใบแทนใบอนญุาต 

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

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

 
     (ลงช่ือ) 

 (.....................................................) 
ตําแหน่ง....................................................... 

 
 

ส่วนของผูข้อรับใบแทนใบอนุญาต 
ใบรับคําขอรับใบแทนใบอนญุาต 

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

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

ดังน้ัน  กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมาย่ืนต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน...............วันนับต้ังแต่
วันน้ีเป็นต้นไป 
 

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

ตําแหน่ง....................................................... 
 
 
 



-๘- 
 

แบบคําขอแจ้งจัดต้ังสถานท่ีจําหนา่ยอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 
 

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

๑.  ข้าพเจ้า......................................................................  อายุ...............ปี  สัญชาติ...........................   
โดย................................................................................................................ผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม...............................................................................................................................................................
ที่อยู่เลขที่...........................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.......................................ถนน......................................
แขวง/ตําบล......................................เขต/อําเภอ........................................จังหวัด........................................
หมายเลขโทรศัพท์...............................................................ผู้ขอแจ้ง 

๒.  ช่ือสถานประกอบกิจการ.............................................................ประเภท......................................มี
พ้ืนที่.............ตารางเมตร  ต้ังอยู่เลขที่..............หมู่ที่........ตําบล...............................อําเภอ...........................
จังหวัด..................................หมายเลขโทรศัพท์..................................... 

๓.  พร้อมคําขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  มาด้วยแล้วดังน้ี 
 สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ  ระบุ.......................)

ของผู้แทนนิติบุคคลและผู้รบัมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
 สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ได้แก่....................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 
 หลักฐานทีแ่สดงการเป็นผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและใบมอบอํานาจ (ในกรณีที่มีการ

มอบอํานาจ)   
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
 เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ  ตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกําหนด ได้แก่......................... 

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

.......................................................................................................................................................................... 
ขอรับรองว่าข้อความในคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
     (ลงช่ือ)     ผู้ขอแจ้ง 

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



-๙- 
 

ส่วนของเจ้าหน้าที ่
ใบรับแจ้ง 

ช่ือสถานประกอบกิจการ................................................................ประเภท............................................................
มีพ้ืนที่.................ตารางเมตร  ต้ังอยู่เลขที่..............หมู่ที่........ตําบล..........................อําเภอ...........................
จังหวัด..................................หมายเลขโทรศัพท์..................................... 
เลขที่............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 
ตรวจสอบแล้ว  เอกสารหลักฐาน   ครบ 
      ไม่ครบ  ได้แก่..................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 

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

ตําแหน่ง....................................................... 
 

ส่วนของผู้แจ้ง 
ใบรับแจ้ง 

ช่ือสถานประกอบกิจการ................................................................ประเภท.............................................................
มีพ้ืนที่.............ตารางเมตร  ต้ังอยู่เลขท่ี..............หมู่ที่........ตําบล...............................อําเภอ...........................
จังหวัด..................................หมายเลขโทรศัพท์..................................... 
เลขที่..........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 
ตรวจสอบแล้ว  เอกสารหลักฐาน   ครบ 
      ไม่ครบ  ได้แก่..................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 

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

ตําแหน่ง....................................................... 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 
 
 
 
 



-๑๐- 
 

 
 
 
 

 
 

หนังสือรับรองการแจ้ง 
จัดต้ังสถานท่ีจําหนา่ยอาหารหรือสะสมอาหาร 

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

สัญชาติ.......................อยู่บ้านเลขที่..............หมู่ที่........ตําบล.............................อําเภอ.....................................
จังหวัด...............................หมายเลขโทรศพัท์..................................... 

ช่ือสถานประกอบกิจการ.......................................  ประเภท.......................มีพ้ืนที่.............ตารางเมตร  
ต้ังอยู่เลขที่..............หมู่ที่........ตําบล.............................อําเภอ...........................จังหวัด..................................
หมายเลขโทรศัพท์..................................... 

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

(๒) ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนดในข้อกําหนด
ของท้องถิ่น 

(๓) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังต่อไปน้ีอีกด้วย  คือ 
 ๓.๑) ................................................................................................................................................ 

 ๓.๒) ................................................................................................................................................ 
(๔) หนังสือรับรองการแจ้งฉบับน้ีออกให้เมื่อวันที่...........เดือน.............................พ.ศ. ....................   

 
     (ลงช่ือ) 

 (.....................................................) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียน 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 

 
 
 
 

 

 (มีต่อด้านหลัง) 



-๑๑- 
 

 
 
คําเตือน 

(๑) ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งน้ีไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย   
ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ  หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน  ๕๐๐  บาท 

(๒) ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมต่อราชการส่วนท้องถิ่นทุกปีตามกําหนดเวลา  
หากฝ่าฝืนจะต้องเสียค่าปรับเพ่ิมอีกร้อยละย่ีสิบของค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ 

 
รายการเสียคา่ธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้ง 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ชําระค่าธรรมเนียม 

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

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 

 
 

 

 

 

 

 (ด้านหลัง) 



-๑๒- 
 

แบบคําขอรับใบแทนหนังสอืรับรองการแจ้ง 
จัดต้ังสถานท่ีจําหนา่ยอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

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

วันที่..............เดือน................................ พ.ศ. ..................... 
๑.  ข้าพเจ้า......................................................................  อายุ...............ปี  สัญชาติ...........................   

โดย................................................................................................................ผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม...............................................................................................................................................................
ที่อยู่เลขที่...........................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.......................................ถนน.......................................
แขวง/ตําบล......................................เขต/อําเภอ........................................จังหวัด........................................
หมายเลขโทรศัพท์............................................................................ผู้ขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง 

๒.  พร้อมคําขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  มาด้วยแล้วดังน้ี 
 สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ  ระบุ.....................) 
 สําเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 
 หนังสือรับรองการแจ้งฉบับเดิมเท่าที่เหลืออยู่ 
 ใบมอบอํานาจ (ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ) 

ขอรับรองว่าข้อความในคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

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

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



-๑๓- 
 

ส่วนของเจ้าหน้าที ่
ใบรับคําขอรับใบแทนหนังสอืรับรองการแจ้ง 

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

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

 
     (ลงช่ือ) 

 (.....................................................) 
ตําแหน่ง....................................................... 

 
 

ส่วนของผูข้อรับใบแทนใบอนุญาต 
ใบรับคําขอรับใบแทนหนังสอืรับรองการแจ้ง 

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

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

ดังน้ัน  กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมาย่ืนต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน...............วันนับต้ังแต่
วันน้ีเป็นต้นไป 
 

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

ตําแหน่ง....................................................... 
   


