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จัดทำโดย นางสาวธิพรพรรณ พึ่งตน  
   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 



   

สารบัญ 

เร่ือง            หน*า 

๑. การรับเร่ืองราวร/องเรียน ร/องทุกข6 เหตุรำคาญ       ๑ - ๒ 

๒. ขออนุญาตประกอบกิจการท่ีเปBนอันตรายตCอสุขภาพ      ๓ - ๕ 

๓. การบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย         ๖ - ๗ 

๔. การออกหนังสือรับรองการแจ/งและใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจำหนCายอาหาร     ๘ - ๑๐   

และสถานท่ีสะสมอาหารและตCออายุหนังสือรับรองการแจ/งและใบอนุญาตฯ 

ภาคผนวก 

ตัวอยCางแบบฟอร6มคำขอรับใบอนุญาต/ตCอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ี                               

เปBนอันตรายตCอสุขภาพ  

 

ตัวอยCางแบบฟอร6มคำขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ/งจัดต้ัง                                      

สถานท่ีจำหนCายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร  

 

ตัวอยCางแบบฟอร6มคำขอตCอใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ/งจัดต้ัง                                          

สถานท่ีจำหนCายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร  

 

ตัวอยCางแบบฟอร6มคำขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ/งจัดต้ังสถานท่ีจำหนCายอาหารหรือ

สถานท่ีสะสมอาหาร  

เอกสารอ*างอิง     
      

 

 



   

งานท่ีให*บริการ การรับเร่ืองราวร/องเรียน ร/องทุกข6 เหตุรำคาญ 

หน7วยงานท่ีรับผิดชอบ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล/อม เทศบาลตำบลพระซอง         

ขอบเขตการให*บริการ 

สถานท่ี/ ช7องทางการให*บริการ เทศบาลตำบลพระซอง โทรศัพท6 ๐๔๒ – ๕๘๓๑๓๐         

ระยะเวลาเปCดให*บริการ วันจันทร6 ถึง วันศุกร6 ต้ังแตCเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ยกเว/นวันหยุดราชการ) 

________________________________________________________________________________ 

หลักเกณฑF วิธีการและเง่ือนไขในการย่ืนคำขอ        
 การร/องเรียนร/องทุกข6 เปBนเรื ่องที่ประชาชนขอให/ชCวยเหลือ แก/ไข บรรเทาความเดือดร/อน หรือ 

ตรวจสอบข/อเท็จจริง อันเนื่องมาจากการได/รับความเดือดร/อน ความไมCเปBนธรรม หรือ พบเห็นการกระทำผิด 

กฎหมายและรวมถึงความขัดแย/งระหวCางประชาชนกับประชาชน ด/านมลพิษสิ่งแวดล/อม วิธีการยื่นเรื่องการ 

ร/องทุกข6ของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล/อม เทศบาลตำบลพระซอง สามารถย่ืนหนังสือได/ท่ี   

 ๑. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล/อม เทศบาลตำบลพระซอง      

 ๒. ตู/รับฟjงความคิดเห็น 

          ๓. เว็บไซด6 www.phrasong.go.th 

          ๔. เวทีประชาคม          

 ๕. ทางไปรษณีย6 สำนักงานเทศบาลตำบลพระซอง หมูC ๑ ตำบลพระซอง อำเภอนาแก จังหวัด

นครพนม ๔๘๑๓๐          

 ๖. facebook : สำนักงานเทศบาลตำบลพระซอง      

 ๗. E-mail : tessabanprasong@hotmail.com 

ข้ันตอนและระยะเวลาการให*บริการ        
 ๑. ประชาชนย่ืนเร่ืองร/องทุกข6ผCานชCองทางตCาง ๆ      

 ๒. แจ/งเร่ืองไปยังกองท่ีรับผิดชอบ        

 ๓. รายงานผู/บริหารและลงพ้ืนท่ีตรวจสอบ ณ สถานท่ีท่ีกCอให/เกิดข/อร/องทุกข6   

 ๔. รายงานผู/บริหาร ประชุมเพ่ือหาแนวทางแก/ไข      

 ๕. แจ/งเจ/าของสถานท่ีท่ีกCอให/เกิดข/อร/องทุกข6ให/ดำเนินการแก/ไขตามคำแนะนำของเจ/าพนักงาน 

 ๖. ตอบกลับผลการดำเนินการแกCผู/ร/องทุกข6 

ระยะเวลา   ดำเนินการภายใน ๕ วัน                  

เอกสารหรือหลักฐานท่ีต*องใช*ประกอบ   คำร/องทุกข6ของผู/ร/องทุกข6 

ค7าธรรมเนียม    ไมCเสียคCาธรรมเนียม

๑ 



   

 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล2อม เทศบาลตำบลพระซอง 

 

 

 

 

 

 

๑
 

๒ 
 

๓ 
 

๔ 

๕ 
๖ 

ประชาชนย่ืนเร่ืองร-องทุกข2ผ4านช4องทางต4าง ๆ 

แจ-งเร่ืองไปยังกองท่ีรับผิดชอบ  

รายงานผู-บริหารและลงพ้ืนท่ีตรวจสอบ ณ สถานท่ีท่ีก4อให-เกิดข-อร-องทุกข2  

รายงานผู-บริหาร ประชุมเพ่ือหาแนวทางแก-ไข  

แจ-งเจ-าของสถานท่ีท่ีก4อให-เกิดข-อร-องทุกข2ให-ดำเนินการแก-ไขตามคำแนะนำของเจ-าพนักงาน  

ตอบกลับผลการดำเนินการแก4ผู-ร-องทุกข2  

๑ 
๒ 

๔ 
๓ 

๕ 
๖ 

๒ 



   

งานท่ีให)บริการ ขออนุญาตประกอบกิจการท่ีเป4นอันตรายต7อสุขภาพ  

หน.วยงานท่ีรับผิดชอบ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลBอม เทศบาลตำบลพระซอง         

ขอบเขตการให)บริการ 

สถานท่ี/ ช.องทางการให)บริการ เทศบาลตำบลพระซอง โทรศัพทH ๐๔๒ – ๕๘๓๑๓๐         

ระยะเวลาเป@ดให)บริการ วันจันทรH ถึง วันศุกรH ต้ังแต7เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ยกเวBนวันหยุดราชการ) 

________________________________________________________________________________ 

หลักเกณฑC วิธีการและเง่ือนไขในการย่ืนคำขอ        

 ผูBประสงคHจะขออนุญาตประกอบกิจการท่ีเป4นอันตรายต7อสุขภาพ ทำการตรวจสอบว7ากิจการท่ีตน

ประสงคHจะขออนุญาตประกอบการน้ันต้ังอยู7ในพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลพระซอง และเขBาข7ายประเภทกิจการท่ีเป4น

อันตรายต7อสุขภาพตามท่ีกำหนดในเทศบัญญัติเทศบาลตำบลพระซอง เร่ือง การควบคุมกิจการท่ีเป4นอันตราย

ต7อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือเขBาข7าย ๓๒ ประเภทกิจการท่ีตBองดำเนินการตาม

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ืองกำหนดประเภทหรือขนาดของกิจการและหลักเกณฑH วิธีการ และเง่ือนไข 

ท่ีผูBขออนุญาตจะตBองดำเนินการก7อนพิจารณาออกใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๑  

ข้ันตอนและระยะเวลาการให)บริการ        
 ๑. ผูBประสงคHจะขออนุญาตย่ืนคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป4นอันตรายต7อสุขภาพ 

 ๒. เจBาหนBาท่ีผูBรับผิดชอบตรวจสอบความถูกตBองและความสมบูรณHของคำขอ   

 ๓. หากเอกสารไม7ถูกตBองหรือไม7ครบถBวน เจBาหนBาท่ีแจBงต7อผูBย่ืนคำขอใหBแกBไขหรือเพ่ิมเติมเพ่ือ

ดำเนินการในระยะเวลาท่ีกำหนด          

 ๔. หากเอกสารครบถBวน กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลBอม เทศบาลตำบลพระซองจะดำเนินการตรวจ

สภาพดBานสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการภายใน ๒๐ วันนับแต7วันท่ีไดBรับคำขอ 

 ๕. ออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจBงคำส่ังไม7อนุญาตพรBอมดBวยเหตุผลใหBผูBขออนุญาตทราบภายใน 

๓๐ วันนับแต7วันท่ีไดBรับคำขอ 

 ๖. กรณีย่ืนคำขอต7ออายุใบอนุญาต ผูBประกอบกิจการตBองมาย่ืนคำขอต7ออายุใบอนุญาตก7อนส้ินอายุ

และชำระค7าธรรมเนียม  

 
* (รายละเอียดเพิ่มเติมในคู6มือการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกำหนดประเภทหรือขนาดของกิจการและ
หลักเกณฑL วิธีการ และเงื่อนไขที่ผูOขออนุญาตจะตOองดำเนินการก6อนพิจารณาออกใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลตำบล
พระซอง) * 

ระยะเวลา   ดำเนินการภายใน ๒๐ วันนับแต7วันท่ีไดBรับคำขอ  

 

๓ 



   

เอกสารหรือหลักฐานท่ีต)องใช)ประกอบ                  

 ๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน        

 ๒. สำเนาทะเบียนบBาน         

 ๓. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหรือหBางหุBนส7วนจำกัดกรณีเป4นนิติบุคคล  

 ๔. หนังสือมอบอำนาจพรBอมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบBานท่ีรับรองความ 

ถูกตBองของผูBอำนาจและผูBรับมอบอำนาจกรณีผูBขอใบอนุญาตไม7สามารถย่ืนคำขอไดBดBวยตนเอง   

 ๕. สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวขBอง      

 ๖. ใบอนุญาตฉบับจริงกรณีต7ออายุใบอนุญาต      

 ๗. เอกสารแจBงการแจBงความต7อสถานีตำรวจ กรณีสูญหายหรือถูกทำลาย   

 ๘. ใบอนุญาตเดิม/หนังสือรับรองแจBงเดิม กรณีชำรุดในสาระสำคัญ    

 ๙. แผนท่ีแสดงบริเวณสถานท่ีประกอบกิจการ      

 ๑๐.อ่ืน ๆ ตามท่ีเจBาพนักงานทBองถ่ินเห็นสมควร  

ค.าธรรมเนียม  อัตราค7าธรรมเนียมทBายเทศบัญญัติเทศบาลตำบลพระซอง เร่ือง การควบคุมกิจการท่ีเป4น  

                   อันตรายต7อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

************************************************

๔ 



   

 

ข้ันตอนการย่ืนขออนุญาตประกอบกิจการที่เป7นอันตรายต8อสุขภาพ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล2อม เทศบาลตำบลพระซอง

 
*** กรณีย่ืนคำขอต7ออายุใบอนุญาต ผูBประกอบกิจการตBองมาย่ืนคำขอต7ออายุใบอนุญาตก7อนส้ินอายุและชำระ

ค7าธรรมเนียม 

ผูBประสงคHจะขออนุญาตย่ืนคำขอรับ/ขอต7อายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป4นอันตรายต7อ
สุขภาพ 

เจBาหนBาท่ีผูBรับผิดชอบตรวจสอบความถูกตBองและความสมบูรณHของคำขอ 

เอกสารไม7ครบถBวน  เอกสารครบถBวน 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลBอม เทศบาลตำบลพระซอง
จะดำเนินการตรวจสภาพดBานสุขลักษณะของสถาน

ประกอบกิจการภายใน ๒๐ วันนับแต7วันท่ีไดBรับคำขอ 

สถานประกอบกิจการไม7ไดBมาตรฐานผูBประกอบกิจการ
ดำเนินการแกBไข 

ตรวจสถาพสถาน
ประกอบอีกครั 2ง 

สถานประกอบกิจการไดBมาตรฐาน 

ออกใบอนุญาต 

ส$งเอกสารเพิ่มเติม 

๕ 



   

งานท่ีให)บริการ การใหBบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย            

หน.วยงานท่ีรับผิดชอบ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลBอม เทศบาลตำบลพระซอง         

ขอบเขตการให)บริการ 

สถานท่ี/ ช.องทางการให)บริการ เทศบาลตำบลพระซอง โทรศัพทH ๐๔๒ – ๕๘๓๑๓๐         

ระยะเวลาเป@ดให)บริการ วันจันทรH ถึง วันศุกรH ต้ังแต7เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ยกเวBนวันหยุดราชการ) 

________________________________________________________________________________ 

หลักเกณฑC วิธีการและเง่ือนไขในการย่ืนคำขอ       

 ตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลพระซอง เร่ือง การกำจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๒ ดBวยการ 

ควบคุมกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทำเป4นธุรกิจหรือโดยไดBรับประโยชนHตอบ 

แทนดBวยการคิดค7าบริการ โดยใหBชำระค7าธรรมเนียมตามบัญชีอัตราค7าธรรมเนียมทBายเทศบัญญัติเทศบาล

ตำบลพระซอง เร่ือง การกำจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ข้ันตอนและระยะเวลาการให)บริการ        

 ๑. ผูBประสงคHใหBเทศบาลบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยย่ืนคำขอ     

 ๒. เจBาหนBาท่ีตรวจสอบเอกสาร        

 ๓. ชำระค7าธรรมเนียม         

 ๔. แจBงพนักงานประจำรถขยะเพ่ือดำเนินการเก็บขน 

ระยะเวลาดำเนินการ   ภายใน ๑๐ นาที 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีต)องใช)ประกอบ                  

 ๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน        

 ๒. สำเนาทะเบียนบBาน           

ค.าธรรมเนียม    อัตราค7าธรรมเนียมทBายเทศบัญญัติเทศบาลตำบลพระซอง เร่ือง การกำจัดส่ิงปฏิกูลและ               

มูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๒

๖ 



   

ข้ันตอนการให,บริการจัดเก็บมูลฝอย 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล2อม เทศบาลตำบลพระซอง

เอกสารที่ใช,ประกอบ 
o สำเนาบัตรประชาชน 
o สำเนาทะเบียนบ1าน 

ผู#ประสงค*ให#เทศบาลบริการ
จัดเก็บขยะมูลฝอยย่ืนคำขอ 

เจ#าหน#าท่ีตรวจสอบเอกสาร 

ชำระคGาธรรมเนียม 

แจ#งพนักงานประจำรถขยะ
เพ่ือดำเนินการเก็บขน 

๗ 





   

งานท่ีให)บริการ การออกหนังสือรับรองการแจ/งและใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจำหน=ายอาหาร และสถานท่ีสะสม

อาหารและต=ออายุหนังสือรับรองการแจ/งและใบอนุญาตฯ            
หน.วยงานท่ีรับผิดชอบ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล/อม เทศบาลตำบลพระซอง         

ขอบเขตการให)บริการ 

สถานท่ี/ ช.องทางการให)บริการ เทศบาลตำบลพระซอง โทรศัพทK ๐๔๒ – ๕๘๓๑๓๐         

ระยะเวลาเป@ดให)บริการ วันจันทรK ถึง วันศุกรK ต้ังแต=เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ยกเว/นวันหยุดราชการ) 
________________________________________________________________________________ 

หลักเกณฑC วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคำขอ        
 ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๔ “สถานที่จำหน=ายอาหาร” หมายความว=า 

อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใช=ที่หรือทางสาธารณะ ที่จัดไว/เพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจน

สำเร็จและจำหน=ายให/ผู/ซื้อสามารถบริโภคได/ทันที่ ทั้งนี้ ไม=ว=าจะเปeนการจำหน=ายโดยจัดให/มีบริเวณไว/สำหรับ 

การบริโภค ณ ท่ีน้ัน หรือนำไปบริโภคท่ีอ่ืนก็ตาม       

 “สถานที่สะสมอาหาร” หมายความว=า อาคาร สถานที่ หรือ บริเวณใด ๆ ที่มิใช=ที่หรือทางสาธารณะ 

ที่จัดไว/สาหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปeนของสดหรือของแห/ง หรือ อาหารสำเร็จรูปลักษณะอื่นใด ซึ่งผู/ซื้อต/อง

นำไปทำประกอบ หรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง        
 มาตรา ๓๘ ผู/ใดจะจัดตั้งสถานที่จำหน=ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมี 

พื้นท่ีเกินสองร/อยตารางเมตรและมิใช=เปeนการขายของในตลาดต/องได/รับใบอนุญาตจากเจ/าพนักงานท/องถ่ิน 

ตามมาตรา ๕๖ ถ/าสถานที่ดังกล=าวมีพื้นที่ไม=เกินสองร/อยตารางเมตร ต/องแจ/งต=อเจ/าพนักงานท/องถิ่น เพ่ือ 

ขอรับหนังสือรับรองการแจ/งตามมาตรา ๔๘ ก=อนการจัดตั้ง รวมถึงเทศบัญญัติเทศบาลตำบลพระซอง เรื่อง 

การควบคุมสถานที่จำหน=ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๒ หนังสือรับรองการแจ/งฯ และ

ใบอนุญาตฯ มีอายุ ๑ ปg นับต้ังแต=วันท่ีออกให/  

ข้ันตอนและระยะเวลาการให)บริการ        

 ๑. ผู/ประกอบกิจการย่ืนคำขอ        

 ๒. เจ/าหน/าท่ีตรวจสอบเอกสาร        

 ๓. เจ/าหน/าท่ีลงพ้ืนท่ีตรวจสถานท่ีจำหน=ายและสะสมอาหารตามหลักสุขาภิบาลและอนามัย

ส่ิงแวดล/อม           

 ๔. ผู/ประกอบการชำระค=าธรรมเนียม       

 ๕. พิจารณาออกหนังสือรับรองการแจ/งหรือใบอนุญาต     

 ๖. กรณีต=ออายุหนังสือรับรองการแจ/งหรือใบอนุญาตให/ผู/ประกอบการดำเนินการก=อนวันหมดอายุ

       

ระยะเวลาดำเนินการ     ภายใน ๗ วันนับแต=วันได/รับคำขอ 

๘ 



   

เอกสารหรือหลักฐานท่ีต)องใช)ประกอบ                  

 ๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน        

 ๒. สำเนาทะเบียนบ/าน         

 ๓. หนังสือรับรองการแจ/งหรือใบอนุญาตฉบับเดิม (ถ/ามี) 

          ๔. หนังสือมอบอำนาจพร/อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู/มอบและผู/รับมอบ กรณีผู/ขอรับหนังสือ

รับรองการแจ/ง ไม=สามารถดำเนินการด/วยตนเอง (กรณีท่ีเปeนนิติบุคคล) 

          ๕. หนังสือรับรองบริษัท(กรณีท่ีเปeนนิติบุคคล)        

ค.าธรรมเนียม   อัตราค=าธรรมเนียมท/ายเทศบัญญัติเทศบาลตำบลพระซอง เร่ือง การควบคุมสถานท่ีจำหน=าย      

อาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙ 



   

ข้ันตอนการย่ืนขออนุญาตประกอบกิจการที่เป7นอันตรายต8อสุขภาพ    
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล2อม เทศบาลตำบลพระซอง 

 
 

*** กรณีผู)ขอต-ออายุใบอนุญาต ผู)ประกอบกิจการต)องมายื่นคำขอต-ออายุใบอนุญาตก-อนสิ้นอายุและชำระค-าธรรมเนียม 

ผู#ประสงค*จะขออนุญาตยื่นคำขอรับ/ขอต:อใบอนุญาต 

เจ#าหน#าที่ผู#รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต#อง

และความสมบูรณ*ของคำขอ 

เอกสาร     

ไม:ครบถ#วน  

เอกสาร

ครบถ#วน 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล#อม เทศบาลตำบลพระ

ซองจะดำเนินการตรวจสภาพด#านสุขลักษณะของ

สถานประกอบกิจการภายใน ๒๐ วันนับแต:วันที่ได#

รับคำขอ 

สถานประกอบกิจการไม:ได#มาตรฐาน

ผู#ประกอบกิจการดำเนินการแก#ไข 

ตรวจสถาพสถาน

ประกอบอีกครั้ง 

สถานประกอบ

กิจการได#มาตรฐาน 

ออก

ใบอนุญาต 

๑๐ 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

ตัวอย&างแบบฟอร-มคำขอรับใบอนุญาต/ต&อใบอนุญาตประกอบกิจการที ่                          

เปAนอันตรายต&อสุขภาพ (๑) 
 

 
 



   

ตัวอย&างแบบฟอร-มคำขอรับใบอนุญาต/ต&อใบอนุญาตประกอบกิจการที ่                          

เปAนอันตรายต&อสุขภาพ (๒) 

 
 
 



   

ตัวอย&างแบบฟอร-มคำขอรับใบอนุญาต/ต&อใบอนุญาตประกอบกิจการที ่                          

เปAนอันตรายต&อสุขภาพ (๓) 

 
 



   

ตัวอย&างแบบฟอร-มคำขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจLงจัดตั้งสถานที่จำหน&าย

อาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (๑) 

 
 
 



   

ตัวอย&างแบบฟอร-มคำขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจLงจัดตั้งสถานที่จำหน&าย

อาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (๒) 

 
 

 



   

ตัวอย&างแบบฟอร-มคำขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจLงจัดตั้งสถานทีจ่ำหน&าย

อาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (๓) 

 
 

 



   

ตัวอย&างแบบฟอร-มคำขอต&อใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจLงจัดตั้งสถานที่จำหน&าย

อาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  

 
 
 



   

ตัวอย&างแบบฟอร-มคำขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจLงจัดตั้งสถานที่

จำหน&ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (๑) 

 
 
 



   

ตัวอย&างแบบฟอร-มคำขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจLงจัดตั้งสถานที่

จำหน&ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (๒) 

 
 

 


