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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก   
เร่ือง   สถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  ว่าด้วยสถานที่จําหน่ายอาหาร 
หรือสถานที่สะสมอาหาร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร 
ส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๓  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  
มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องค์การบริหาร 
ส่วนตําบลแม่พริกโดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกและนายอําเภอแม่สรวย   
จึงตราข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  เร่ือง  สถานที่
จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกนับแต่วันถัดจากวันที่ 
ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย  ณ  ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกแล้วหกสิบวัน 

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

ข้อ ๕ ในข้อบัญญัตินี้ 
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  “อาหาร”  หมายความว่า  ของกินหรือเครื่องคํ้าจุนชีวิต  ได้แก่ 
  (๑)  วัตถุทุกชนิดที่คนกิน  ดื่ม  อม  หรือนําเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ  หรือใน

รูปลักษณะใด ๆ  แต่ไม่รวมถึง  ยา  วัตถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท  หรือยาเสพติดให้โทษตามกฎหมาย
ว่าด้วยการนั้น  แล้วแต่กรณี 

  (๒)  วัตถุที่มุ่งหมายสําหรับใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร  รวมถึงวัตถุเจือปน
อาหาร  สี  และเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส 

  “สถานที่จําหน่ายอาหาร”  หมายความว่า  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใช่ที่
หรือทางสาธารณะที่จัดไว้เพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้ทันที  
ทั้งนี้  ไม่ว่าจะเป็นการจําหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้สําหรับการบริโภค  ณ  ที่นั้น  หรือนําไปบริโภคที่อื่นก็ตาม 

  “สถานที่สะสมอาหาร”  หมายความว่า  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใช่ที่หรือ 
ทางสาธารณะที่จัดไว้สําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือของแห้งหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด 
ซึ่งผู้ซื้อต้องนําไปทํา  ประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง 

  “ตลาด”  หมายความว่า  สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจําหน่ายสินค้า
ประเภทสัตว์  เนื้อสัตว์  ผัก  ผลไม้  หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด  ประกอบหรือปรุงแล้ว  หรือ 
ของเสียง่าย  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะมีการจําหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม  และหมายความรวมถึง 
บริเวณซ่ึงจัดไว้สําหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจําหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจําหรือคร้ังคราว 
หรือตามวันที่กําหนด 

  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
  “สิ่งปฏิกูล”  หมายความว่า  อุจจาระหรือปัสสาวะ  และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใด 

ซึ่งเป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 
  “มูลฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  ถุงพลาสติก  

ภาชนะที่ใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์หรือซากสัตว์  รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เลี้ยงสัตว์  
หรือที่อื่น 
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  “อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สํานักงาน  
หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน 
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

 
หมวด  ๒ 

การจัดตั้งสถานที่ตั้งจําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
 
ข้อ ๖ ผู้ใดจะจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด 

ซึ่งมีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
ถ้าสถานที่ดังกล่าวมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินเพื่อขอหนังสือรับรอง
การแจ้งก่อนการจัดตั้ง 

ข้อ ๗ ความในข้อ  ๖  ไม่ใช้บังคับแก่การประกอบกิจการ  ดังนี้ 
  (๑)  การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
  (๒)  การขายของในตลาด 
  (๓)  การจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
ข้อ ๘ ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือได้รับหนังสือรับการแจ้งให้จัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่ 

สะสมอาหารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 
  (๑) สถานที่สะสมอาหาร 
     (๑.๑)  ไม่ตั้งอยู่ในบริเวณที่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
     (๑.๒)  พื้นทําด้วยวัสดุถาวร  ทําความสะอาดง่าย  และไม่ส่งกลิ่นรบกวน 
     (๑.๓)  จัดให้มีระบบการระบายน้ําอย่างเพียงพอ  และถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 

ตามเกณฑ์มาตรฐานที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขกําหนด 
     (๑.๔)  จัดให้มีแสงสว่างและทางระบายอากาศเพียงพอ  และถูกต้องด้วยสุขลักษณะ

ตามเกณฑ์มาตรฐานที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขกําหนด 
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     (๑.๕)  จัดให้มีส้วมจํานวนเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ  ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

     (๑.๖)  จัดให้มีที่รองรับมูลฝอย  และสิ่งปฏิกูลที่ต้องด้วยสุขลักษณะเพียงพอ 
     (๑.๗)  ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

และตามคําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบัญญัติ  และคําสั่งขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 
  (๒) สถานที่จําหน่ายอาหาร 
     (๒.๑)  จัดสถานที่ตามที่กําหนดไว้ใน  (๑.๑)  -  (๑.๗) 
     (๒.๒)  จัดให้มีโต๊ะ  เก้าอี้  หรือที่นั่งอย่างอื่นที่มีสภาพแข็งแรง  สะอาด  และ 

เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ 
     (๒.๓)  ผนังและบริเวณปรุงอาหาร  ต้องมีพื้นที่ทําความสะอาดง่าย  และสูงจากพื้น

อย่างน้อย  ๖๐  เซนติเมตร 
     (๒.๔)  จัดให้มีภาชนะ  และอุปกรณ์  เคร่ืองใช้ต่าง ๆ  ที่ใช้ในการประกอบ  ปรุง  

เก็บและการบริโภคอาหารไว้ให้เพียงพอ  ปลอดภัย  และถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามมาตรฐานที่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลแม่พริกกําหนด 

     (๒.๕)  จัดให้มีบริเวณและที่สําหรับทําความสะอาดภาชนะ  ตลอดจนอุปกรณ์
เคร่ืองใช้ต่าง ๆ  ให้เพียงพอและถูกสุขลักษณะ  เพื่อใช้ในการนั้นโดยเฉพาะ 

     (๒.๖)  จัดให้มีที่สําหรับล้างมือ  พร้อมอุปกรณ์จํานวนเพียงพอ  และสูงจากพื้น
อย่างน้อย  ๖๐  เซนตเิมตร 

     (๒.๗)  จัดให้มีการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ  รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรําคาญ
เนื่องจากการจําหน่าย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  และเก็บอาหาร 

     (๒.๘)  จัดให้มีระบบบําบัดน้ําเสีย  ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  
และคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

     (๒.๙)  ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
และคําสั่ง  เจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบัญญัติ  และคําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 
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หมวด  ๓ 
การขออนุญาตและใบอนุญาต 

 
ข้อ ๙ ผู้ใดประสงค์จะขอจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร 

หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดจะต้องย่ืนคําขอรับใบอนุญาต
ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดัง  ต่อไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  (๓)  อื่น  ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกประกาศกําหนด 
ข้อ ๑๐ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  วางเก็บอาหารก่อนปรุงในที่สะอาดถูกสุขลักษณะ  รวมทั้งจัดให้มีการป้องกัน 

สัตว์นําโรคในสถานที่นั้น 
  (๒)  ใช้เคร่ืองปกปิดอาหาร  รวมทั้งภาชนะและอุปกรณ์เคร่ืองใช้ต่าง ๆ  ที่ใช้ในการทํา  

ประกอบปรุง  เก็บอาหาร  เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตลอดจนรักษาเคร่ืองปกปิดนั้น 
ให้สะอาดและใช้การได้ดีอยู่เสมอ 

  (๓)  น้ําแข็งสําหรับใช้บริโภค  ต้องจัดเก็บไว้ในภาชนะที่ถูกสุขลักษณะ  สามารถ 
ป้องกันสิ่งปนเป้ือนได้  และห้ามนําอาหารหรือสิ่งของอื่นใดแช่หรือเก็บรวมไว้ด้วยกัน 

  (๔)  การทุบ  การบดน้ําแข็ง  ต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะ  และสะอาดอยู่เสมอ 
รวมทั้งป้องกันมิให้  มีเสียงอันเป็นเหตุรําคาญแก่ผู้อื่น 

  (๕)  ในกรณีที่มีผ้าเช็ดหน้าให้บริการ  ต้องทําความสะอาดและผ่านความร้อนฆ่าเชื้อโรค
หรือกรรมวิธีอื่นใด  ให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 

  (๖)  จัดให้มีน้ําสะอาดไว้ให้เพียงพอ 
  (๗)  ใช้ภาชนะหรือวัตถุที่สะอาดปลอดภัยสําหรับปรุง  ใส่  หรือห่ออาหาร  หรือน้ําแข็ง  

โดยรักษาให้สะอาดอยู่เสมอ 
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  (๘)  ผู้จําหน่ายอาหาร  ผู้ปรุงอาหาร  และผู้ให้บริการต้องแต่งกายให้สะอาด  และ

ปฏิบัติตนให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะส่วนบุคคล 

  (๙)  ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  

และคําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบัญญัติ  และคําสั่งองค์การบริหารสว่นตําบลแม่พริก 

ข้อ ๑๑ เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ  ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ 

ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้อง

หรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด  และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน 

และในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาตก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้อง 

หรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันได้รับคําขอเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาต 

หรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคําขอ 

ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กําหนดในข้อบัญญัตินี้   

ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาตได้

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง  คร้ังละไม่เกินสิบห้าวัน   

แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี 

ข้อ  ๑๒  ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 

การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร 

ให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ ๑๓ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกเท่านั้น  การขอต่ออายุใบอนุญาต

จะต้องย่ืนคําขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  เม่ือได้ย่ืนคําขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้ว  ให้ประกอบกิจการ

ต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
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การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ
และเง่ือนไขที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๙  และข้อ  ๑๐  โดยอนุโลม 

ข้อ ๑๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้ 
ท้ายข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาต  สําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตคร้ังแรก  หรือก่อนใบอนุญาต  
สิ้นอายุ   

สําหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม
ภายในเวลาที่กําหนด  ให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละย่ีสิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระเว้นแต่ 
ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียมคร้ังต่อไป 
ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  ค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง   
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
จนครบจํานวน 

ข้อ ๑๕ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้  ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลแม่พริก 

ข้อ ๑๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ดําเนินกิจการตามข้อบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บค่าบริการจาก
ผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการข้ันสูงตามที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๑๗ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  
ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ ๑๘ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุด 
ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ 
และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก
การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
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ข้อ ๑๙ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง 
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้ 
เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้ 
ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ ๒๐ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
  (๑)  ถกูสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
  (๒)  ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
  (๓)  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  
หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต
ตามข้อบัญญัตินี้และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ 
ของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ข้อ ๒๑ คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต  หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว  ให้ส่งคําสั่ง
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ  หรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน
ของผู้รับใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตน้ันได้รับทราบคําสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คําสั่งไปถึง  หรือวันปิดคําสั่ง   
แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒๒ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

หมวด  ๔ 
การแจ้งและหนังสือรับรองการแจ้ง 

ข้อ ๒๓ ผู้ใดประสงค์จะขอจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคาร 
หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดจะต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 
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  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  (๓)  อื่น ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกประกาศกําหนด 
เม่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้งให้ออกใบรับแก่ผู้แจ้งเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประกอบกิจการ

ตามที่แจ้งได้ชั่วคราวในระหว่างเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังมิได้ออกหนังสือรับรองการแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ตรวจการแจ้งให้ถูกต้องตามแบบที่กําหนดในข้อบัญญัตินี้ 

ตามวรรคหน่ึงถ้าการแจ้งเป็นไปโดยถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้ง 
ให้ผู้แจ้งภายในเจ็ดวันทําการ  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งในใบรับแจ้งหรือหนังสือรับรองการแจ้ง  เจ้าพนักงานท้องถิ่น
จะกําหนดเงื่อนไขให้ผู้แจ้งหรือผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้ในกรณีที่การแจ้ง
ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้ผู้แจ้งทราบภายในเจ็ดวันทําการ  นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  
ถ้าผู้แจ้งไม่ดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันทําการนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน   
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้การแจ้งของผู้แจ้งเป็นอันสิ้นผลแต่ถ้าผู้แจ้งได้ดําเนินการแก้ไขภายในเวลา 
ที่กําหนดแล้ว  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้งทราบภายในเจ็ดวันทําการ   
นับแต่วันที่ได้รับการแจ้งซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องตามแบบที่กําหนดในข้อบัญญัตินี้ตามวรรคหน่ึง 

ข้อ ๒๔ ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  
ณ  สถานที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ 

ข้อ ๒๕ ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ 
ให้ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบ 
ถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย  ให้ผู้ย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง
นําสําเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหายมาแสดงต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 



 หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 

  (๒)  ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ย่ืนขอรับ

ใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งนําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ ๒๖ เม่ือผู้แจ้งประสงค์จะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินกิจการให้แก่บุคคลอื่นให้แจ้งให้ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบด้วย 

ข้อ ๒๗ ในกรณีที่ผู้ดําเนินกิจการใดดําเนินกิจการตามที่ระบุไว้ในข้อบัญญัตินี้โดยมิได้แจ้งต่อ

เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเคยได้รับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เพราะเหตุที่ฝ่าฝืน

ดําเนินกิจการโดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาแล้วคร้ังหนึ่ง  ยังฝ่าฝืนดําเนินกิจการโดยมิได้แจ้งต่อ

เจ้าพนักงานท้องถ่ินต่อไป  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้

ดําเนินการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นถ้ายังฝ่าฝืนอีกให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอํานาจสั่งห้ามการดําเนิน

กิจการนั้นไว้ตามเวลาที่กําหนดซึ่งต้องไม่เกินสองปีก็ได้ 

ข้อ ๒๘ การแจ้งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้  

ผู้แจ้งหรือผู้ดําเนินการทราบ  ในกรณีที่ไม่พบตัวหรือไม่ยอมรับหนังสือให้ส่งหนังสือการแจ้งหรือคําสั่ง 

โดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือปิดหนังสือนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน 

ของผู้ที่ต้องรับหนังสือและให้ถือว่าผู้นั้นได้ทราบหนังสือดังกล่าวแล้วตั้งแต่เวลาที่หนังสือไปถึงหรือวันปิดหนังสือ   

แล้วแต่กรณี 

 

หมวด  ๕ 

การแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

ตามมาตรา  ๔๔  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 

ข้อ ๒๙ ให้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจแต่งตั้ งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหน่ึงแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  ในเรื่องใดหรือทุกเร่ืองก็ได้ 



 หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 

หมวด  ๖ 
บทกําหนดโทษ 

 
ข้อ ๓๐ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ 

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
อุทัย  ฟูวงศ์ 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก   



 
 

 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแมพริก 

เรื่อง สถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ลําดับท่ี รายการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท/ป) 

๑ 

 

หนังสือรับรองการแจง จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

(๑.๑) สถานท่ีใชประกอบการคา มีพ้ืนท่ีไมเกิน ๑๐ ตารางเมตร 

(๑.๒) สถานท่ีใชประกอบการคา มีพ้ืนท่ีตั้งแต ๑๑ - ๕๐ ตารางเมตร 

(๑.๓) สถานท่ีใชประกอบการคา มีพ้ืนท่ีตั้งแต ๕๑ - ๑๐๐ ตารางเมตร 

(๑.๔) สถานท่ีใชประกอบการคา มีพ้ืนท่ีตั้งแต ๑๐๑ - ๒๐๐ ตารางเมตร 

 

๕๐ 

๑๐๐ 

๑๕๐ 

๒๐๐ 

 

๒ ใบอนุญาต จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

(๒.๑) สถานท่ีใชประกอบการคา มีพ้ืนท่ีไมเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร 

(๒.๒) สถานท่ีใชประกอบการคา มีพ้ืนท่ีตั้งแต ๑,๐๐๑ - ๒,๐๐๐ ตารางเมตร 

(๒.๓) สถานท่ีใชประกอบการคา มีพ้ืนท่ีตั้งแต ๒,๐๐๑ ตารางเมตรข้ึนไป 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

 

  

  

  

  
 



แบบ  สอ. ๑ 
เลขที่รับ............/............                                                                                    เลขที่.........................
  

คําขอรบั 

ใบอนุญาตจัดต้ัง  สถานที่จําหนายอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหาร 

 
 เขียนที่.................................................................... 
 วันที่..............เดือน.......................................พ.ศ................ 
 
 ขาพเจา.................................................................................อาย.ุ...................ป สัญชาติ.......................... 
อยูบานเลขที่................หมูที่.................ตรอก/ซอย............................................ถนน..................................................... 
ตําบล/แขวง...........................................อําเภอ..............................................จังหวัด..................................................... 
โทรศัพท...............................................................โทรสาร........................................................ 
 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตจัดต้ัง     สถานที่จําหนายอาหาร      สถานที่สะสมอาหาร 
ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลแมพริก  
โดยใชช่ือสถานประกอบกิจการวา.................................................................................................................................. 
พ้ืนที่ประกอบการ...................................ตารางเมตร จํานวนคนงาน........................คน ต้ังอยู ณ เลขที.่.......................
หมูที่...............ตําบล...........................อําเภอ...........................จังหวัด................................โทรศัพท.............................. 
 พรอมคําขอน้ี ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ 
 ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผูขอรับใบอนุญาต 
 ๒. สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาต    
 ๓. สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารของสถานประกอบการ 
 ๔. ใบรับรองแพทยของผูขอรับใบอนุญาต ผูชวยจําหนายอาหาร  และผูปรุงอาหาร 
 ๕. ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย 
 ๖. .............................................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแนบคําขอรับใบอนุญาตน้ีเปนความจริงทุกประการ  
 
  (ลงช่ือ).........................................................ผูขอรับใบอนุญาต 
                (.........................................................) 
 

 

 

 

 

แผนที่ต้ังสถานประกอบการพอสังเขป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  แบบ สอ. ๒ 
                                                                                                             
เลขที่รับ............/..............                                                              เลขที่................................... 

คําขอรบั 

หนังสือรับรองการแจงจัดต้ัง  สถานที่จําหนายอาหารหรอืสถานทีส่ะสมอาหาร 

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

 
 ขาพเจา................................................................................อายุ....................ป สัญชาติ............................. 
อยูบานเลขที่.........................หมูที.่...............ตรอก/ซอย...............................................ถนน............................................ 
ตําบล/แขวง................................................อําเภอ/เขต....................................................จังหวัด.................................... 
โทรศัพท............................................................... 
 ขอยื่นคําขอรับหนังสือรับรองการแจงการจัดต้ัง  สถานที่จําหนายอาหาร     
                                                                         สถานที่สะสมอาหาร 
ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลแมพริก....................................................................................................................... 
โดยใชช่ือสถานที่ประกอบกิจการวา................................................................................................................................. 
พ้ืนที่ประกอบการ..............................ตารางเมตร จํานวนคนงาน..............................คน ต้ังอยู ณ เลขที่........................
หมูที่.....................ตําบล...........................อําเภอ.....................................................จังหวัด.............................................. 
โทรศัพท..................................................... 
 พรอมคําขอน้ี ขาพเจา  ไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ 
 ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผูขอรับใบอนุญาต 
 ๒. สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาต  
 ๓. สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารของสถานประกอบการ 
 ๔. ใบรับรองแพทยของผูขอรับใบอนุญาต  ผูชวยจําหนายอาหาร และผูปรุงอาหาร 
 ๕. ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย 
 ๖. ............................................................................................................................................................ 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอรับหนังสือรับรองการแจงน้ีเปนความจริงทุกประการ 
 
                                     (ลงช่ือ)...................................................ผูขอรับ  (หนังสือรับรองการแจง) 
           (.........................................................) 
   

 

แผนที่ต้ังสถานประกอบการพอสังเขป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สอ. ๓ 

 

 

 

 

ใบอนุญาต 

จัดต้ัง  สถานที่จําหนายอาหาร  หรือสถานทีส่ะสมอาหาร 

 

เลมที่.........................................เลขที่....................................ป............................... 
 
                    อนุญาตให....................................................................อายุ............................ป สัญชาติ....................... 
อยูบาน/สํานักงานเลขที่.............................หมูที่................ตรอก/ซอย ................................ถนน................................... 
ตําบล/แขวง.............................................อําเภอ/เขต......................................................จังหวัด..................................... 
โทรศัพท............................................................ 
                   ขอ ๑ ดําเนินการจัดต้ัง             สถานที่จําหนายอาหาร               สถานที่สะสมอาหาร 
ประเภท............................................................... พ้ืนที่ประกอบการ.............................................................ตารางเมตร 
คาธรรมเนียม.......................บาท  ใบเสร็จรบัเงินเลมที่..........เลขที่...............ลงวันที่...........เดือน................พ.ศ............. 
โดยใชช่ือสถานที่ประกอบกิจการวา............................................................................จํานวนคนงาน..........................คน 
ต้ังอยู  ณ  เลขที่.................หมูที่.............ตําบล..............................อําเภอ..............................จังหวัด.............................. 
โทรศัพท..................................................โทรสาร................................................. 
                   ขอ ๒ ผูไดรบัใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข  ดังตอไปน้ี 

(๑) ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแมพริก 
เรื่อง สถานที่จาํหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

                           (๒) ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                    ใบอนุญาตฉบับน้ีใหใชไดจนถึงวันที่......................เดือน..................................พ.ศ................................. 
 
                                          ออกให ณ  วันที่......................เดือน..................................พ.ศ................................. 
 
           ลงขื่อ...................................................                             ลงขื่อ..................................................... 
                (....................................................)                                  (....................................................) 
                                ผูรับเงิน                                               นายกองคการบริหารสวนตําบลแมพริก 
 
 
คําเตือน                    ๑) ตองแสดงใบอนุญาตน้ีไวที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  สถานทีท่ี่ไดรับใบอนุญาต 
                              ๒) ตองตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นสดุอายุ  มิฉะน้ันตองชําระคาปรับเพ่ิม 
                                    ขึ้นรอยละ ๒๐  
 

 

 

 

 



แบบ สอ. ๔ 

 

 

 

 

หนังสือรับรองการแจง 

จัดต้ัง  สถานที่จําหนายอาหาร  หรือสถานทีส่ะสมอาหาร 

 

เลมที่.........................................เลขที่....................................ป............................... 
 
                    ออกหนังสือรับรองการแจงให.......................................................อายุ..........ป สัญชาติ....................... 
อยูบาน/สํานักงานเลขที่...............................หมูที่................ตรอก/ซอย ................................ถนน................................. 
ตําบล/แขวง.............................................อําเภอ/เขต......................................................จังหวัด..................................... 
โทรศัพท............................................................ 
                   ขอ ๑ ดําเนินการจัดต้ัง             สถานที่จําหนายอาหาร               สถานที่สะสมอาหาร 
ประเภท............................................................... พ้ืนที่ประกอบการ.............................................................ตารางเมตร 
คาธรรมเนียม.......................บาท  ใบเสร็จรบัเงินเลมที่..........เลขที่...............ลงวันที่...........เดือน................พ.ศ............. 
โดยใชช่ือสถานที่ประกอบกิจการวา..............................................................................จําวนคน.................................คน 
ต้ังอยู  ณ  เลขที่.................หมูที่.............ตําบล..............................อําเภอ..............................จังหวัด.............................. 
โทรศัพท..................................................โทรสาร................................................. 
                   ขอ ๒ ผูไดรบัใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข  ดังตอไปน้ี 
 (๑) ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแมพริก 

เรื่อง สถานที่จาํหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๙ 
                           (๒) ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                    ใบอนุญาตฉบับน้ีใหใชไดจนถึงวันที่......................เดือน..................................พ.ศ................................. 
 
                                          ออกให ณ  วันที่......................เดือน..................................พ.ศ................................. 
 
           ลงขื่อ...................................................                             ลงขื่อ..................................................... 
                (....................................................)                                  (....................................................) 
                                ผูรับเงิน                                               นายกองคการบริหารสวนตําบลแมพริก 
 
 
คําเตือน                    ๑) ตองแสดงใบอนุญาตน้ีไวที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  สถานทีท่ี่ไดรับใบอนุญาต 
                              ๒) ตองตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นสดุอายุ  มิฉะน้ันตองชําระคาปรับเพ่ิม 
                                    ขึ้นรอยละ ๒๐  
 

 

 

 

 



แบบ สอ. ๕ 

 

                                                                                      

เลขที่รับ................../..................                   คําขอตออายุ                     เลขที่........................... 

ใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหาร 

 

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

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

 

     ขาพเจา....................................................................อายุ............................ป สัญชาติ............................ 

อยูบาน/สํานักงานเลขที่...............................หมูที่................ตรอก/ซอย ................................ถนน................................. 

ตําบล/แขวง.............................................อําเภอ/เขต......................................................จังหวัด..................................... 

โทรศัพท............................................................ 

 

 ขอยื่นคําขอรับหนังสือรับรองการแจงการจัดต้ัง  สถานที่จําหนายอาหาร     สถานที่สะสมอาหาร 

ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลแมพริก....................................................................................................................... 

โดยใชช่ือสถานที่ประกอบกิจการวา................................................................................................................................. 

พ้ืนที่ประกอบการ..............................ตารางเมตร จํานวนคนงาน..............................คน ต้ังอยู ณ เลขที่........................

หมูที่............ตําบล.........................อําเภอ......................................จังหวัด....................................โทรศัพท...................... 

 พรอมคําขอน้ี  ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารตาง ๆ  มาดวยแลว  คือ 

 ๑.  ใบอนุญาตเดิม 

 ๒.  ใบรับรองแพทย  ของผูไดรับอนุญาต  ผูชวยจําหนาย  และผูปรุงอาหาร 

 ๓.  ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียม เก็บ ขน มลูฝอย 

 ๔.  .......................................................................................................................................................... 

 

 ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอตออายใุบอนุญาตน้ีเปนความจริงทุกประการ 

 

 

 

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

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

 

  

 

 

 

 

 



-๒- 

 

     การชําระคาธรรมเนียม 

ครั้งที่................ประจําป................ 

ชําระคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

วันที่................/................../............ 

คาธรรมเนียม............................บาท 

ใบเสร็จรับเงินเลมที่........เลขที่......... 

ลงวันที่.........../................/............... 

โดยมีเง่ือนไขเฉพาะ.......................... 

 

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

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

นายกองคการบริหารสวนตําบลแมพริก 

     การชําระคาธรรมเนียม 

ครั้งที่................ประจําป................ 

ชําระคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

วันที่................/................../............ 

คาธรรมเนียม............................บาท 

ใบเสร็จรับเงินเลมที่........เลขที่......... 

ลงวันที่.........../................/............... 

โดยมีเง่ือนไขเฉพาะ.......................... 

 

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

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

นายกองคการบริหารสวนตําบลแมพริก 

     การชําระคาธรรมเนียม 

ครั้งที่................ประจําป................ 

ชําระคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

วันที่................/................../............ 

คาธรรมเนียม............................บาท 

ใบเสร็จรับเงินเลมที่........เลขที่......... 

ลงวันที่.........../................/............... 

โดยมีเง่ือนไขเฉพาะ.......................... 

 

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

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

นายกองคการบริหารสวนตําบลแมพริก 

     การชําระคาธรรมเนียม 

ครั้งที่................ประจําป................ 

ชําระคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

วันที่................/................../............ 

คาธรรมเนียม............................บาท 

ใบเสร็จรับเงินเลมที่........เลขที่......... 

ลงวันที่.........../................/............... 

โดยมีเง่ือนไขเฉพาะ.......................... 

 

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

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

นายกองคการบริหารสวนตําบลแมพริก 

     การชําระคาธรรมเนียม 

ครั้งที่................ประจําป................ 

ชําระคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

วันที่................/................../............ 

คาธรรมเนียม............................บาท 

ใบเสร็จรับเงินเลมที่........เลขที่......... 

ลงวันที่.........../................/............... 

โดยมีเง่ือนไขเฉพาะ.......................... 

 

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

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

นายกองคการบริหารสวนตําบลแมพริก 

     การชําระคาธรรมเนียม 

ครั้งที่................ประจําป................ 

ชําระคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

วันที่................/................../............ 

คาธรรมเนียม............................บาท 

ใบเสร็จรับเงินเลมที่........เลขที่......... 

ลงวันที่.........../................/............... 

โดยมีเง่ือนไขเฉพาะ.......................... 

 

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

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

นายกองคการบริหารสวนตําบลแมพริก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สอ. ๖ 

 

เลขที่รับ................../..................                                                           เลขที.่.......................... 

คําขอชําระคาธรรมเนียมประจําป 

หนังสือรับรองการแจงจัดต้ังสถานทีจํ่าหนายอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหาร 

 

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

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

 

     ขาพเจา....................................................................อายุ............................ป สัญชาติ............................ 

อยูบาน/สํานักงานเลขที่...............................หมูที่................ตรอก/ซอย ................................ถนน................................. 

ตําบล/แขวง.............................................อําเภอ/เขต......................................................จังหวัด..................................... 

โทรศัพท............................................................ 

 

 ขอยื่นคําขอชําระคาธรรมเนียมประจําปหนังสือรับรองการแจงการจัดต้ัง  

                 สถานที่จําหนายอาหาร            สถานที่สะสมอาหาร 

ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลแมพริก....................................................................................................................... 

โดยใชช่ือสถานที่ประกอบกิจการวา................................................................................................................................. 

พ้ืนที่ประกอบการ..............................ตารางเมตร จํานวนคนงาน..............................คน ต้ังอยู ณ เลขที่........................

หมูที่............ตําบล.........................อําเภอ......................................จังหวัด....................................โทรศัพท...................... 

 พรอมคําขอน้ี  ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารตาง ๆ  มาดวยแลว  คือ 

 ๑.  ใบอนุญาตเดิม 

 ๒.  ใบรับรองแพทยของผูไดรับอนุญาต  ผูชวยจําหนาย  และผูปรุงอาหาร 

 ๓.  ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียม เก็บ ขน มลูฝอย 

 ๔.  .......................................................................................................................................................... 

 

 ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอชําระคาธรรมเนียมประจําปน้ีเปนความจริงทุกประการ 

 

 

 

  (ลงช่ือ)......................................................ผูขอ (ชําระคาธรรมเนียมประจาํป) 

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

 

  

 

 

 

 



แบบ สอ. ๗ 

 

                                                                                      

เลขที่รับ................../..................                           เลขที่........................... 

คําขออนุญาต 

 

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

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

 

     ขาพเจา....................................................................อายุ............................ป สัญชาติ............................ 

อยูบาน/สํานักงานเลขที่...............................หมูที่................ตรอก/ซอย ................................ถนน................................. 

ตําบล/แขวง.............................................อําเภอ/เขต......................................................จังหวัด..................................... 

โทรศัพท............................................................ 

โดยใชช่ือสถานที่ประกอบกิจการวา.................................................................................................................................. 

พ้ืนที่ประกอบการ..............................ตารางเมตร จํานวนคนงาน..............................คน ต้ังอยู ณ เลขที.่........................

หมูที่.......................ตําบล...............................อําเภอ.............................................จังหวัด................................................

โทรศัพท............................................ 

                   ขอยื่นคําขอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลแมพริก........................................................................ 

ดวยขาพเจามีความประสงค............................................................................................................................................. 

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

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

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

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

 

 ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแนบคําขออนุญาตน้ีเปนความจริงทุกประการ 

 

 

 

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

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


