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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไสไทย   
เรื่อง   สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร     

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไสไทย  วาดวยสถานที่จําหนายอาหาร 

และสถานท่ีสะสมอาหาร   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๔๐  มาตรา  ๕๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหาร 

สวนตําบลไสไทย  โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลไสไทยและนายอําเภอเมืองกระบี่   

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไสไทย  เรื่อง  สถานท่ีจําหนาย

อาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙”   

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลไสไทยนับถัดจากวันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป   

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไสไทย  เรื่อง  สถานท่ีจําหนายอาหาร 

และสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

บรรดาขอบัญญัติ  ขอบังคับ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดที่ไดตราไวแลวซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  

ใหใชขอบัญญัตินี้แทน   

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้   

  “อาหาร”  หมายความวา  อาหารตามกฎหมายวาดวยอาหาร   

  “สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่ 

หรือทางสาธารณะท่ีจัดไวเพ่ือประกอบอาหาร  หรือปรุงอาหารจนสําเร็จ  และจําหนายใหผูซื้อสามารถ 

บริโภคไดทันที  ทั้งนี้  ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค  ณ  ที่นั้น  หรือ 

ไปบริโภคที่อื่นก็ตาม   
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  “สถานท่ีสะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่  

หรือทางสาธารณะท่ีจัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสด  หรือของแหง  หรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด   

ซึ่งผูซื้อตองนําไปทําประกอบ  หรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง   

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลไสไทย   

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ ๕ ผูใดจะจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนท่ีใดซึ่งมี  

พ้ืนท่ีเกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  

ถาสถานที่ดังกลาวมีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตรตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือขอหนังสือรับรอง

การแจงกอนการจัดตั้ง   

ขอ ๖ ผูไดรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงให จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร 

หรือสถานที่สะสมอาหารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้   

  (๑) ประเภทของสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  กําหนดตามลักษณะ 

ของสถานที่ประกอบกิจการเพ่ือการคิดคาธรรมเนียม  ดังนี้   

   (๑.๑) สถานที่จําหนายอาหาร 

    (๑.๑.๑)  สถานท่ีจําหนายอาหารท่ีมีลักษณะเปนตึกแถว  หรืออาคารอื่น 

ที่มีลักษณะคลายคลึงใหคํานวณพ้ืนที่บริเวณท่ีจําหนายอาหารท้ังหมดในอาคารนับจากขอบผนังดานใน 

ทุกชั้นที่ประกอบกิจการยกเวนพ้ืนที่ซึ่งกั้นไวเปนสัดสวนสําหรับใชสอยเพ่ือการอื่น   

    (๑.๑.๒)  สถานที่จําหนายอาหารที่มีบริเวณ  ใหคิดพ้ืนที่ภายในอาคาร 

และรวมพ้ืนท่ีรอบอาคารที่ใชสําหรับการคาอาหารนั้นดวย  ถาไมมีขอบเขตที่แนนอนใหคิดจากแนวเขต 

ของพ้ืนที่ประกอบกิจการนั้น   

    (๑.๑.๓)  สถานท่ีจําหนายอาหารท่ีมีอาคารเชื่อมติดถึงกันใหคิดพ้ืนท่ี

ประกอบกิจการรวมกัน  และมีใบอนุญาตใหใชสถานท่ีเปนสถานที่จําหนายอาหารฉบับเดียว  ถาอาคารนั้น

ไมเชื่อมติดถึงกันใหคิดพ้ืนที่แตละอาคารและแยกใบอนุญาตแหงละฉบับ 
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    (๑.๑.๔)  สถานที่จําหนายอาหารที่ตั้งอยูในอาคารใด ๆ   ใหใชเลขท่ีของอาคารนั้น  

การพิจารณาอนุญาตใหพิจารณาจากลักษณะพ้ืนที่ท่ีประกอบการ  ถาแยกเปนสัดสวนแตละแหงไมวาจะเปน

เจาของเดียวกันหรือไมใหมีใบอนญุาตประกอบกิจการแหงละฉบับ  การคิดพ้ืนที่ใหคิดพ้ืนท่ีประกอบกิจการ   

กรณีอาคารใดท่ีไดจัดหองน้ําหองสวมรวมซึ่งแยกไวตางหากไมนับรวมพ้ืนท่ีของหองน้ําหองสวมนั้น   

     (๑.๒) สถานที่สะสมอาหาร   

    (๑.๒.๑) สถานที่สะสมอาหารที่มีลักษณะเปนตึกแถว  หรืออาคารที่มีลักษณะ 

คลายคลึง   

     (ก)  กรณีตั้งวางสินคาอาหารเต็มพ้ืนที่  หรือวางสินคาอาหารทัว่ ๆ   ไป   

หลายจุดใหคํานวณพ้ืนที่บริเวณตั้งวางสินคาอาหารท้ังหมดภายในอาคาร  นับจากขอบผนังดานในทุกชั้น 

ที่ประกอบกิจการรวมกับพ้ืนที่ของหองน้ําหองสวม  ยกเวนพ้ืนที่ซึ่งกั้นไวเปนสัดสวนสําหรับใชสอยเพ่ือการอื่น   

     (ข)  กรณีตั้งวางสินคาอาหารไมเต็มพ้ืนท่ี  หรือตั้งวางเฉพาะที่ 

จุดใดจุดหนึ่ง  อาทิ  ตูแช  โตะ  ชั้นวางสินคา  หรืออื่น ๆ  ที่มีลักษณะคลายคลึงใหคํานวณพ้ืนที่บริเวณ 

ที่ตั้งวางสินคาอาหารนั้นรวมกับพ้ืนที่หองน้ําหองสวมและเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ของอาคารทั้งหมด   

หากมีพ้ืนที่ไมเกินกึ่งหนึ่งของพ้ืนที่อาคารท้ังหมดใหคิดพ้ืนที่เปนกึ่งหนึ่งของอาคารทั้งหมดหากมีพ้ืนที่ 

เกินกึ่งหนึ่งของพ้ืนที่อาคารทั้งหมดใหคิดพ้ืนท่ีของอาคารท้ังหมด  กรณีสถานท่ีประกอบกิจการนั้นมีหลายหอง 

ติดตอกันกึ่งหนึ่งของพ้ืนท่ีใหหมายถึงกึ่งหนึ่งของหองท่ีตั้งวางสินคาอาหารนั้น   

    (๑.๒.๒) สถานที่สะสมอาหารท่ีเปนอาคารโกดังเก็บสินคา   

     (ก)  กรณีท่ีมีอาคารโกดังหลายหลัง  แตมีเลขท่ีของอาคารโกดัง

เลขที่เดียว  และเปนเจาของเดียวกัน  ใหคํานวณพ้ืนที่ของอาคารโกดังท้ังหมดรวมกับพ้ืนที่ของหองน้ําหองสวม  

และออกใบอนุญาตสะสมอาหารฉบับเดียว   

     (ข)  กรณีที่มีอาคารโกดังหลายหลัง  มีเลขท่ีของอาคารโกดัง

เลขที่เดียว  แตมีเจาของหลายเจาของใหคํานวณพ้ืนท่ีของอาคารโกดังของแตละเจาของรวมกับพ้ืนท่ีของ 

หองน้ําหองสวม  และออกใบอนุญาตสะสมอาหารใหแตละเจาของ 

     (ค)  กรณีที่มีอาคารโกดังหลายหลัง  และมีเลขท่ีของอาคารโกดัง

แตละหลัง  ใหคํานวณอาคารโกดังแตละหลังรวมกับพ้ืนที่ของหองน้ําหองสวม  และออกใบอนุญาตสะสมอาหาร 

แยกแตละโกดัง   
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     (ง)  กรณีที่มีเจาของสินคาอาหารหลายเจาของในอาคารโกดังนั้น  

ใหคํานวณพ้ืนที่ของสถานที่สะสมอาหารของแตละเจาของรวมกับพ้ืนท่ีของหองน้ําหองสวม  และออกใบอนุญาต

สะสมอาหารใหแตละเจาของ  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกําหนดประเภทของสถานท่ีจําหนายอาหาร  

หรือสถานที่สะสมอาหารตามประเภทของอาหารหรือตามวิธีการจําหนายเพ่ิมเติมไดตามที่เห็นสมควร   

  (๒) หลักเกณฑการจัดตั้ง  ใช  และดูแลรักษาสถานที่  และสุขลักษณะของบริเวณ 

ที่ใชจําหนายอาหาร  ที่จัดไวสําหรับบริโภคอาหารที่ใชทําประกอบ  หรือปรุงอาหาร  หรือท่ีใชสะสมอาหาร   

     (๒.๑)  จัดใหมีโตะเกาอี้หรือที่นั่งอยางอื่นใหเปนระเบยีบเรียบรอย  และสะอาดอยูเสมอ   

     (๒.๒)  ผนังและบริเวณท่ีปรุงอาหารตองใชวัสดุถาวร  แข็งแรง  และมีผิวเรียบ 

ไมดูดซึมน้ํา  และทําความสะอาดไดงาย  การจัดตั้งถังบรรจุกาซตองอยูในท่ีปลอดภัย  ตามคําแนะนํา 

ของเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น   

     (๒.๓)  จัดใหภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  ในการประกอบ  ปรุง  การเก็บ   

และการบริโภคไวใหเพียงพอ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

เจาพนักงานทองถิ่น   

     (๒.๔)  จัดใหมีที่สําหรับทําความสะอาดภาชนะ  และอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ   

ใหเพียงพอตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น   

     (๒.๕)  จัดใหมีอางลางมือที่ใชการไดดี  และมีจํานวนตามเกณฑที่กําหนดในพระราชบัญญัติ 

รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ตลอดจนจัดใหมีสบูลางมือ 

ไวตลอดเวลา   

     (๒.๖)  จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสีย  ตามคําแนะนําของ 

เจาพนักงานสาธารณสุข  หรือผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น   

     (๒.๗)  ไมตั้งอยูในที่ที่นาจะเปนอันตรายแกสุขภาพ  หรือแหลงนารังเกียจ  เชน  

ใกลชิดกับที่ฝงศพ  หรือที่เก็บศพ  ที่ท้ิง  กําจัดส่ิงปฏิกูล  ที่เล้ียงสัตว  หรือที่อื่นใด  ซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุข 

เห็นวาเปนอันตรายตอสุขภาพ   

     (๒.๘)  พ้ืนตองทําดวยวัสดุถาวรและไมมีน้ําขัง   
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     (๒.๙)  จัดทํารางระบายน้ําดวยวัสดุถาวร  เพ่ือใหน้ําไหลไปสูรางระบายน้ําสาธารณะ  

หรือบอรับน้ําไดสะดวกตามที่เจาพนักงานสาธารณสุข  หรือผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น 

เห็นชอบ   

   (๒.๑๐)  จัดใหแสงสวางภายในเพียงพอ  ณ  จุดท่ีทําการปรุง  ประกอบ  และจําหนายอาหาร  

และตองมีการระบายอากาศภายในรานอยางเพียงพอ  โดยมีชองระบายอากาศไมนอยกวารอยละย่ีสิบของพ้ืนท่ีหอง   

สําหรับหองรับประทานอาหารที่มีเครื่องปรับอากาศตองมีเครื่องดูดอากาศหรือเครื่องฟอกอากาศรวมทั้ง 

ตองมีเครื่องหมาย  “หามสูบบุหรี่”  ไวดวย   

   (๒.๑๑)  จัดใหมีสวมที่ไดสุขลักษณะและมีจํานวนเพียงพอตามกฎกระทรวงฉบับท่ี  ๒  

(พ.ศ.  ๒๕๓๖)  ออกตามความในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง   

พ.ศ.  ๒๕๓๕   

   (๒.๑๒)  ถาจะขยายหรือเปล่ียนแปลงสถานที่ประกอบการคา  และทําใหสุขลักษณะ

ของสถานที่เปล่ียนแปลงไปดวยแลวจะตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นกอน   

   (๒.๑๓)  จัดใหมีเครื่องดับเพลิงประเภทท่ีเหมาะสมจํานวนเพียงพอ  และอยูในสภาพ 

ที่สามารถใชไดสะดวกเมื่อเกิดเพลิงไหม  ตลอดจนตองมีการตรวจสอบเครื่องดับเพลิงใหอยูในสภาพใชการไดทุกป   

   (๒.๑๔)  ปฏิบัติการอื่น ๆ  ใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามท่ีเจาพนักงานสาธารณสุข  

หรือผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นแนะนํา  หรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น   

  (๓) หลักเกณฑเกี่ยวกับการปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญ  และการปองกันโรคติดตอ   

   (๓.๑)  มีระบบการระบายควันที่เกิดจากการปรุงอาหาร  เชน  ปลองระบายควัน 

ที่มีพัดลมดูดควัน  และสูงเพียงพอที่จะไมกอเหตุรําคาญ   

   (๓.๒)  รักษาสถานที่ใหสะอาดอยูเสมอ  และตองใชน้าํยาฆาเชื้อโรคทําความสะอาดพ้ืน 

ทุกอาทิตย   

   (๓.๓)  จัดใหมีที่รองรับมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะ   

   (๓.๔)  ตองเก็บ  ขน  กําจัดมูลฝอย  และส่ิงปฏิกูลตามท่ีเจาพนักงานสาธารณสุข  

หรือผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นแนะนํา  หรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น   

   (๓.๕)  รักษาสวมใหถูกสุขลักษณะอยูเสมอ   



 หนา   ๒๐๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๓.๖)  ถามีสัตวท่ีจะฆาเปนอาหารตองแยกใหอยูในที่ที่เหมาะสม   

   (๓.๗)  จัดวางส่ิงของเครื่องใชใหเปนระเบียบเรียบรอย  และรักษาใหสะอาดอยูเสมอ   

   (๓.๘)  ปฏิบัติการอื่น ๆ  ใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามท่ีเจาพนักงานสาธารณสุข  

หรือผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นแนะนํา  หรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

  (๔) กําหนดเวลาจําหนายอาหาร  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจในการกําหนดเวลาจําหนายอาหาร   

บางประเภทหรือชนิดใดในเขตที่ระบุไว   

  (๕) หลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะสวนบุคคลของผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหาร  

และผูใหบริการตองมีการปฏิบัติ  ดังนี้   

   (๕.๑)  ผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหาร  และผูใหบริการตองแตงกายใหสะอาดเรียบรอย   

   (๕.๒)  ผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหาร  และผูใหบริการตองผานการตรวจสุขภาพ

วาไมเปนโรคติดตอที่นารังเกียจ  และตองผานการทดสอบความรูดานสุขาภิบาลอาหาร   

   (๕.๓)  หามผูไดรับใบอนุญาตทําการจําหนาย  ปรุง  สะสมอาหาร  เมื่อเหตุควรเชื่อวา

ตนเปนโรคตดิตอ  หรือซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขไดตรวจสอบแลวปรากฏวาเปนพาหะและไดรบัแจงความ 

เปนหนังสือวาตนเปนพาหะของโรคติดตอ   

  (๖) หลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร  กรรมวิธีการจําหนาย  ทํา  ประกอบ  

ปรุง  เก็บรักษา  หรือสะสมอาหาร  ตลอดจนสุขลักษณะของภาชนะ  อุปกรณ  น้ําใช  และของใชอื่น ๆ   

ตองมีการปฏบัติ  ดังนี้   

   (๖.๑)  การจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  วาง  เก็บ  สะสมอาหาร  หรือการลาง 

ภาชนะ  อุปกรณตองทําในท่ีสะอาด  ซึ่งสูงจากพ้ืนท่ีไมนอยกวาหกสิบเซนติเมตร  และที่เก็บสะสมอาหาร 

ตองปองกันสัตวนําโรคได   

   (๖.๒)  จัดใหมีน้ําสะอาดไวอยางเพียงพอ  กรณีน้ําดื่ม  เครื่องดื่ม  น้ําผลไมตองสะอาด  

และควรเก็บไวในภาชนะที่มีการปกปด  มีทางรินน้ําเทออก  หรือมีอุปกรณท่ีมีดามสําหรับตักไวโดยเฉพาะ   

และตั้งไวสูงจากพ้ืนอยางนอยหกสิบเซนติเมตร   

   (๖.๓)  การเตรียมอาหารกอนปรุงตองลางใหสะอาด  โดยเฉพาะผักสดและผลไม   

น้ําที่ใชปรุง  ประกอบ  แช  ลางอาหาร  และภาชนะตองใชน้ําสะอาด   



 หนา   ๒๐๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๖.๔)  ใชเครื่องปกปดอาหาร  ตลอดถึงภาชนะเครื่องใชสําหรับประกอบ  ปรุง  

เก็บรักษา  หรือสะสมอาหาร  ใหปองกันฝุนละออง  และสัตวนําโรค  ตลอดจนรักษาเครื่องปกปดนั้นใหสะอาด  

และใชการไดดีอยูเสมอ   

   (๖.๕)  ใชภาชนะที่สะอาดสําหรบัใส  และปรุงอาหาร  โดยรักษาใหสะอาดอยูเสมอ   

ในสวนของน้ําแข็งท่ีใชบริโภคตองสะอาด  ควรเก็บในถังหรือกระติกท่ีมีการปกปด  มีอุปกรณคีบหรือตัก 

โดยเฉพาะไมนําอาหารหรือส่ิงของอื่นแชปนกับน้ําแข็งเพ่ือการบริโภค   

   (๖.๖)  หามมิใหใชภาชนะที่ทําดวยโลหะ  สังกะสี  หรือตะกั่ว  ตมอาหารที่มีเกลือปน 

อยูดวย   

   (๖.๗)  หามมิใหขายอาหารอันไมเปนการปลอดภัยแกผูบริโภค   

   (๖.๘)  ภาชนะที่บรรจุอาหารหรือใสเครื่องปรุงรสตาง ๆ  ตองใชวัสดุท่ีมีการออกแบบ 

ที่ถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร  และปลอดภัย   

   (๖.๙)  ภาชนะท่ีใชแลวตองลางและเก็บใหถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร  สวนภาชนะ 

ประเภทใชครั้งเดียวแลวทิ้ง  หามนํากลับมาใชใหมอีก   

   (๖.๑๐)  ไมขายอาหารใหผูปวยท่ีเปนโรคตดิตอท่ีมีสภาพนารงัเกยีจบริโภคในสถานที่ 

 

ที่ไดรับอนุญาต   

   (๖.๑๑)  เนื้อสัตวท่ีมีไวขาย  ทํา  ประกอบ  ปรุงอาหาร  ตองเก็บไวในภาชนะปกปด   

   (๖.๑๒)  หามมิใหนําสัตวเล้ียง  เชน  สุนัข  หรือแมว  เขามาในสถานที่ประกอบการ   

   (๖.๑๓)  ปฏิบัติการอื่น ๆ  ใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามท่ีเจาพนักงานสาธารณสุข   

หรือผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นแนะนํา  หรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น   

ขอ ๗ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคาร   

หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาต

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้   

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจและสําเนาทะเบียน   

  (๒)  สําเนาทะเบียนบานของสถานที่ใชประกอบการ  และสําเนาหนังสือยินยอมใหใชสถานที่   

หรือสําเนาสัญญาเชาในกรณีที่ผูขอรับใบอนุญาตมิไดเปนเจาของสถานที่ท่ีใชประกอบการ 



 หนา   ๒๐๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๓)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ   

  (๔)  แผนที่ตั้งสถานประกอบการ   

  (๕)  อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลไสไทยประกาศกําหนด   

ขอ ๘ ผูขอรับใบอนุญาต  และผูขอรับหนังสือรับรองการแจงจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ   

วิธีการและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้   

  ก. สถานที่สะสมอาหาร   

   (๑)  ไมตั้งอยูในบริเวณที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ   

   (๒)  พ้ืนที่ทําดวยวัตถุถาวร  ทําความสะอาดงาย   

   (๓)  จัดทํารางระบายน้ําดวยวัสดุถาวร  เพ่ือใหน้ําไหลไปสูรางระบายน้ําสาธารณะ  

หรือบอรับน้ําเสีย  ไดสะดวกตามที่เจาพนักงานสาธารณสุข  หรือผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น 

เห็นชอบ   

    (๔)  จัดใหมีที่รองรับมูลฝอย  และส่ิงปฏิกูลที่ถูกตองดวยสุขลักษณะและเพียงพอ   

   (๕)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคาํแนะนําของของเจาพนักงานสาธารณสุข  

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบังคับ  และคําส่ังองคการบริหารสวนตําบลไสไทย   

  ข. สถานที่จําหนายอาหาร   

   (๑)  จัดสถานที่ตามกาหนดไวในขอ  ก.  (๑) – (๔)   

   (๒)  จัดใหแสงสวางภายในเพียงพอ  ณ  จุดที่ทําการปรุง  ประกอบ  และจําหนายอาหาร  

และตองมีการระบายอากาศภายในรานอยางเพียงพอ  โดยมีชองระบายอากาศไมนอยกวารอยละย่ีสิบของพ้ืนท่ีหอง   

สําหรับหองรับประทานอาหารที่มีเครื่องปรับอากาศตองมีเครื่องดูดอากาศหรือเครื่องฟอกอากาศ  รวมทั้ง

ตองมีเครื่องหมาย  “หามสูบบุหรี่”  ไวดวย   

   (๓)  จัดใหมีสวมที่ไดสุขลักษณะและมีจํานวนเพียงพอตามกฎกระทรวงฉบับท่ี  ๒  

(พ.ศ.  ๒๕๓๖)  ออกตามความในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง   

พ.ศ.  ๒๕๓๕   

   (๔)  จัดใหมีโตะเกาอี้ที่นั่งอยางอื่นมีสภาพแข็งแรงสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย 

อยูเสมอ   



 หนา   ๒๐๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๕)  จัดใหมีน้ําสะอาดไวอยางเพียงพอ   

   (๖)  ผนังและบริเวณที่ปรุงอาหารตองมีพ้ืนผิวที่ทําความสะอาดงาย   

   (๗)  จัดใหมีภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  ที่ใชในการทํา  ประกอบ  ปรุง   

เก็บอาหารไวใหเพียงพอ  ปลอดภัย  และถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด   

   (๘)  จัดใหมีบริเวณและที่สําหรับทําความสะอาดภาชนะ  ตลอดจนอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ    

ใหเพียงพอ  และถูกตองดวยสุขลักษณะเพ่ือใชในการนั้นโดยเฉพาะ   

   (๙)  จัดใหมีที่สําหรับลางมือพรอมอุปกรณจํานวนเพียงพอ   

     (๑๐)  จัดใหมีการปองกันอันตรายตอสุขภาพรวมท้ังปองกันไมใหเกิดเหตุรําคาญ  

เนื่องจากการจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุงและเก็บอาหาร   

     (๑๑)  จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย  และหรือบอดักไขมันตามคําแนะนําของเจาพนักงาน 

สาธารณสุข  พนักงานเจาหนาที่  และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น   

     (๑๒)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวเนื่องดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข   

และคําส่ัง  เจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบังคับ  และคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลไสไทย   

ขอ ๙ ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น   

ขอ ๑๐ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงือ่นไขที่กําหนดไวในขอบญัญตัินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง   

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน   

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง   

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ   

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาต  หรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล   

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนบัแตวันไดรับคําขอ  ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ีกําหนด 

ในขอบัญญัตินี้   
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ในกรณีที่มีเหตจํุาเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาต  หรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได 

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสองใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกนิสองครัง้  ครั้งละไมเกนิสิบหาวนั  แตตอง

มีหนังสือแจงการขยายเวลา  และเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลาตามวรรคสอง   

หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี   

ขอ ๑๑ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ 

ขององคการบริหารสวนตําบลไสไทยเทานั้น  การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ   

เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่น 

จะส่ังไมตออายุใบอนุญาต  การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตาม 

หลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขท่ีกําหนดไวตามขอ  ๗  และขอ  ๘  ดวย   

ขอ ๑๒ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้  ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต 

ส้ินอายุ  สําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป   

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน   

ขอ ๑๓ ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานที่

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ   

ขอ ๑๔ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต 

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้   

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ   

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้   
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   (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย   

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย   

ขอ ๑๕ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ 

ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลา 

ที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน   

ขอ ๑๖ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต   

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตัง้แตสองครัง้ขึน้ไปและมีเหตทุี่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก   

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕   

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้   

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต 

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน   

ขอ ๑๗ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาวใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน 

ของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง   

แลวแตกรณี   

ขอ ๑๘ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต   
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ขอ ๑๙ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคาร   

หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนท่ีไมเกินสองรอยตารางเมตรและมใิชเปนการขายของในตลาดจะตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้   

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจและสําเนาทะเบียน   

  (๒)  สําเนาทะเบียนของสถานที่ใชประกอบการ  และสําเนาหนังสือยินยอมใหใชสถานท่ี

หรือสําเนาสัญญาเชา  ในกรณีที่ผูขอรับหนังสือรับรองการแจงมิไดเปนเจาของสถานท่ีที่ใชประกอบการ   

  (๓)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ   

  (๔)  แผนที่ตั้งสถานประกอบการ   

  (๕)  อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลไสไทยประกาศกําหนด   

เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับแจง  ใหออกใบรับแกผูแจงเพ่ือใชเปนหลักฐานในการประกอบกิจการ

ตามท่ีแจงไดชั่วคราวในระหวางเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นยังมิไดออกหนังสือรับรองการแจง   

ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจการแจงใหถูกตองตามแบบท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง   

ถาการแจงเปนไปโดยถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการ 

นับแตวันที่ไดรับแจง 

ในใบรับแจงหรือหนังสือรับรองการแจง  เจาพนักงานทองถิ่นจะกําหนดเงื่อนไขใหผูแจงหรือผูไดรับ 

หนังสือรับรองการแจงปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได   

ในกรณีที่การแจงไมถูกตองหรือไมสมบูรณใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหผูแจงทราบภายในเจ็ดวัน 

ทําการนับแตวันที่ไดรับแจง  ถาผูแจงไมดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันท่ีไดรับแจง

จากเจาพนักงานทองถิน่  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหการแจงของผูแจงเปนอันส้ินผล  แตถาผูแจง 

ไดดําเนินการแกไขภายในเวลาท่ีกําหนดแลว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจง 

ภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับการแจงซึ่งมีรายละเอียดถูกตองตามแบบที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ตามวรรคหนึ่ง   

ขอ ๒๐ ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ   
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ขอ ๒๑ ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ   

ใหผูไดรับหนังสือรับรองการแจงย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึง 

การสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้   

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้   

  (๑)  ในกรณีหนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ใหผูย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรอง 

การแจงนําสําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย 

มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย   

  (๒)  ในกรณีหนังสือรับรองการแจงถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูย่ืนขอรับ

ใบแทนหนังสือรับรองการแจงนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย   

ขอ ๒๒ เมื่อผูแจงประสงคจะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินกิจการใหแกบุคคลอื่นใหแจง 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบดวย   

ขอ ๒๓ ในกรณีที่ผูดําเนินกิจการใดดําเนินกิจการตามท่ีระบุไวในขอบัญญัตินี้โดยมิไดแจงตอ 

เจาพนักงานทองถิ่นและเคยไดรับโทษตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เพราะเหตุท่ีฝาฝน 

ดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นมาแลวครั้งหนึ่งยังฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตอไป  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการไวจนกวาจะได 

ดําเนินการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น  ถายังฝาฝนอีกใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังหามการดําเนิน 

กิจการนั้นไวตามเวลาที่กําหนดซึ่งตองไมเกินสองปก็ได   

ขอ ๒๔ ผูแจงมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมการแจงตามอัตราท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้   

ในวันที่มาแจงและภายในระยะเวลาสามสิบวันกอนครบรอบปของทุกปตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น   

ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม 

ที่คางชําระเวนแตผูแจงจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป   

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา 

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม   

และคาปรับจนครบจํานวน   



 หนา   ๒๑๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๒๕  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลไสไทย 

ขอ  ๒๖  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ  ๒๗  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลไสไทยเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๙  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

หราบ  หงาฝา 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลไสไทย   

 



 
บัญชีอัตราคา่ธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารสว่นตําบลไสไทย 

เรื่อง สถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๙  
……………………………………….. 

 
๑. หนังสือรับรองการแจ้งจัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

 

 
  
 

๒. ใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  
 

ลําดับ รายการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

ต่อปี 
๑ สถานที่ใช้ประกอบการ มีพ้ืนที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ตารางเมตร ๒,๐๐๐ บาท 
๒ สถานที่ใช้ประกอบการ มีพ้ืนที่เกิน ๓๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๔๐๐ ตารางเมตร ๒,๕๐๐ บาท 
๓ สถานที่ใช้ประกอบการ มีพ้ืนที่เกิน ๔๐๐ ตารางเมตร ๓,๐๐๐ บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ รายการ 
อัตราค่าธรรมเนียม

ต่อปี 
๑ สถานที่ใช้ประกอบการ มีพ้ืนที่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร ๒๐๐ บาท 
๒ สถานที่ใช้ประกอบการ มีพ้ืนที่เกิน ๕๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ๕๐๐ บาท 
๓ สถานที่ใช้ประกอบการ มีพ้ืนที่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๕๐ ตารางเมตร ๘๐๐ บาท 
๔ สถานที่ใช้ประกอบการ มีพ้ืนที่เกิน ๑๕๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ๑,๐๐๐ บาท 



                                           แบบ สอ. ๑  
เลขที่........................... 

เลขที่รับ............../..................  
คําขอรับ 

ใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 
เขียนที่.....................................................................  

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

ข้าพเจ้า................................................................... อายุ.......... ปี สัญชาติ...................................             
อยู่บ้านเลขท่ี......................... หมู่ที่............. ตรอก/ซอย..............................ถนน.......................................             
ตําบล/แขวง.................................... อําเภอ/เขต..............................จังหวัด........................โทรศัพท์..................................... 

ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตจัดต้ัง        สถานที่จําหน่ายอาหาร       สถานที่สะสมอาหาร  
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลไสไทย โดยใช้ช่ือสถานที่ประกอบกิจการว่า...............................................................                 
พ้ืนที่ประกอบการ...................ตารางเมตร จํานวนคนงาน...................คน ต้ังอยู่ ณ เลขท่ี..................... หมู่ที่................  
ตําบลไสไทย  อําเภอเมืองกระบ่ี   จังหวัดกระบ่ี   โทรศัพท์........................................  
           พร้อมคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่นํามาประกอบการพิจารณา ดังน้ี  
           ๑ .  สํา เนาบัตรประจํ า ตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรั ฐ วิสาหกิจ  และสํ า เนาทะเ บียนบ้าน             
ของผู้ขอรับใบอนุญาต  
           ๒. สําเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ใช้ประกอบการ และสําเนาหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ หรือสําเนาสัญญาเช่า
ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตมิได้เป็นเจ้าของสถานที่ที่ใช้ประกอบการ  
           ๓. สาํเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
               ๓.๑.…………………………………………………………………………………………………………….......................…………… 
           ๔. อ่ืน ๆ ตามที่องค์การบริหารสว่นตําบลไสไทย ประกาศกําหนด   
               ๔.๑ .……………………………………………………………………………………………………………......................…………… 
               ๔.๒ .………………………………………………………………………………………………………………......................………… 
               ๔.๓ .…………………………………………………………………………………………………………………......................………  
           ๕. .…………...................…………………………………………………………………………………………………………………….. 

๖. แผนที่ต้ังสถานประกอบการ  
แผนทีต่ั้งสถานทีป่ระกอบการพอสังเขป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  แบบ สอ. ๑  
 
ขอรับรองว่า  ข้อความในคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ  

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

 

ส่วนของเจ้าหน้าที่ 
ใบรับคําขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

เลขที่...............................ไดรั้บเร่ืองเมื่อวันที่...................เดือน.................................พ.ศ............................ 
ตรวจสอบแลว้ เอกสารหลักฐาน     ครบ     ไม่ครบ คือ  
          ๑. ........................................................................................................  
          ๒. ........................................................................................................  
          ๓. ........................................................................................................ 
  

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

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต 

ใบรับคําขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 
เลขที่...............................ไดรั้บเร่ืองเมื่อวันที่...................เดือน.................................พ.ศ............................ 
ตรวจสอบแลว้ เอกสารหลักฐาน      ครบ      ไม่ครบ คือ  
          ๑. .........................................................................................................  
          ๒. ........................................................................................................  
          ๓. ........................................................................................................  
ดังนั้น กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ไม่ครบทั้งหมดมาย่ืนต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน..............วัน นับตั้งแต่วันนี้ 
เป็นต้นไป  

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

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

                                                                                                 เจ้าพนักงานท้องถิ่น  



แบบ สอ. ๒  
 

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

คําขอรบั 
หนังสือรบัรองการแจ้งจัดตัง้สถานทีจํ่าหนา่ยอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหาร 

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

ข้าพเจ้า......................................... อายุ............ ปีสัญชาติ...............อยู่บ้านเลขที่......................... หมู่ที่.............
ตรอก/ซอย..............................ถนน.........................ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต..............................
จังหวัด...................................โทรศัพท์.............................................. 

ขอแจ้งการจัดต้ัง         สถานที่จําหน่ายอาหาร         สถานที่สะสมอาหาร เพ่ือขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง 
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลไสไทย  โดยใช้ช่ือสถานที่ประกอบกิจการว่า.............................................................
พ้ืนที่ประกอบการ...............................ตารางเมตร จํานวนคนงาน................คน  ต้ังอยู่ ณ เลขที่...................................  
หมู่ที่.........................ตําบลไสไทย   อําเภอเมืองกระบ่ี  จังหวัดกระบ่ี    โทรศัพท์................................................................  

พร้อมคําขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลกัฐานต่าง ๆ ทีนํ่ามาประกอบการพิจารณา ดังน้ี  
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอหนังสือ 

รับรองการแจ้ง  
๒. สําเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ใช้ประกอบการ และสําเนาหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ หรือสําเนา             

สัญญาเช่าในกรณีที่ผู้ขอหนังสือรับรองการแจ้งมิได้เป็นเจ้าของสถานที่ที่ใช้ประกอบการ 
๓. สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
    ๓.๑ ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
๔. อ่ืน ๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลไสไทย ประกาศกําหนด 
    ๔.๑ …………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ๔.๒ …………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ๔.๓ …………………………………………………………………………………………………………………………… 
๕. ……………………………………………………………………………………………………………………………….... 

          ๖. แผนที่ต้ังสถานประกอบการ  
แผนทีต่ั้งสถานทีป่ระกอบการพอสังเขป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สอ. ๒  

ขอรับรองว่า  ข้อความในคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ  
 

(ลงชื่อ)........................................................ผู้แจ้ง  
                                                                              (.................................................)  

 

 

ส่วนของเจ้าหน้าที่ 
ใบรับแจ้งจัดตั้งสถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 
เลขที่.............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.................เดือน..................................พ.ศ. ............................           
ตรวจสอบแล้วเอกสารหลักฐาน          ครบ       ไม่ครบ คือ  
 

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

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

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ส่วนของผู้แจ้ง 

ใบรบัแจ้งจัดตัง้สถานทีจํ่าหน่ายอาหารหรอืสถานทีส่ะสมอาหาร 
 

เลขที่............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.................เดือน......................................พ.ศ............................          
ตรวจสอบแล้วเอกสารหลักฐาน    ครบ     ไม่ครบ คือ  

๑. ........................................................................................................  
๒. ........................................................................................................  
๓. ........................................................................................................  
ดังน้ัน กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ไม่ครบทัง้หมดมายย่ืนต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน……........วัน นับต้ังแต่วันน้ี 

เป็นต้นไป  
 

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

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



แบบ สอ. ๓  

 
 ใบอนุญาต 

จัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

 

เล่มที่..................เลขที่..................ปี..................  
อนุญาตให้.................................................................อายุ...................................ปี สัญชาติ................................                

อยู่บ้านเลขที่......................หมู่ที่..............ตรอก/ซอย........................ถนน.........................  ตําบล/แขวง.........................
อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด.................................. โทรศัพท์................................................  

ข้อ ๑. จัดต้ัง        สถานที่จําหน่ายอาหาร           สถานที่สะสมอาหาร  
ประเภท...............................................................................................พ้ืนที่ประกอบ.....................................ตารางเมตร 
ค่าธรรมเนียม...................................บาท ใบเสร็จรับเงินเล่มที่.........................................เลขที่...........................................
ลงวันที่..........เดือน......................... พ.ศ......................โดยใช้ช่ือสถานประกอบกิจการว่า................................................
จํานวนคนงาน......................คน ต้ังอยู่ ณ เลขที่.......................................หมู่ที่..............ตําบลไสไทย  อําเภอเมืองกระบ่ี 
จังหวัดกระบ่ี โทรศัพท์........................................................ 

ข้อ ๒. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังต่อไปน้ี  
                    (๑) ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลไสไทย เรื่อง สถานที่จําหน่ายอาหาร และสถานที่
สะสมอาหารพ.ศ. ............... 
                    (๒) …………………………………………………………………………………………………………………… 

ข้อ ๓. ใบอนุญาตฉบับน้ีให้ใช้ได้จนถึงวันที่.............เดือน..............................พ.ศ..........................  
 

ออกให้ ณ วันที่................เดือน................................พ.ศ....................  
 

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

                                                                  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไสไทย  
                                                                                         เจ้าพนักงานท้องถิ่น  
 

คําเตือน  (๑) ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ   สถานที่ที่ได้รับใบอนุญาต  
  (๒) ต้องต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ มิฉะน้ันต้องชําระค่าปรับเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒๐  
 



แบบ สอ. ๓  
 

วัน/เดือน/ป ี
 ที่ออก 

ใบอนญุาต 

วัน/เดือน/ป ี        
ทีส่ิ้นอายุ 

 ใบอนญุาต 

ใบเสร็จรบัเงนิ (ลงชื่อ) 
เจ้าพนกังานทอ้งถ่ิน เล่มที ่ เลขที ่ วัน/เดือน/ป ี

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สอ. ๔  

 
หนังสือรับรองการแจ้ง 

จัดตั้งสถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 
 

เล่มที่...............เลขที่..............ปี............. 

ออกหนังสือรับรองการแจ้งให้............................................................. อายุ...................ปี สัญชาติ.....................      
อยู่บ้านเลขที่…………..........หมู่ที่................ ตรอก/ซอย.....................................ถนน........................................................
ตําบล/แขวง..............................อําเภอ/เขต............................จังหวัด............................โทรศัพท์....................................   

ข้อ ๑. จัดต้ัง       สถานที่จําน่ายอาหาร          สถานที่สะสมอาหาร  
ประเภท.............................................................................................พ้ืนที่ประกอบการ................................ตารางเมตร 
ค่าธรรมเนียม.............................บาท ใบเสร็จรับเงินเล่มที่.......................................เลขที่................................................              
ลงวันที่...........เดือน............................พ.ศ....................  โดยใช้ช่ือสถานประกอบกิจการว่า............................................
จํานวนคนงาน................คน   ต้ังอยู่   ณ   เลขที่..........................หมู่ที่.........................ตําบลไสไทย  อําเภอเมืองกระบ่ี  
จังหวัดกระบ่ี  โทรศัพท์.................................................  

ข้อ ๒. ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องปฏับัติตามเง่ือนไข ดังต่อไปน้ี  
          (๑) ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลไสไทย เรื่อง สถานที่จําหน่ายอาหาร และสถานที่

สะสมอาหาร พ.ศ..........................   
          (๒) ................................................................................................................................... 
 
ข้อ ๓. หนังสือรับรองการแจ้งฉบับน้ีให้ใช้ได้จนถึงวันที่.........เดือน...........................พ.ศ…............ 
       

ออกให้ ณ วันที่................เดือน................................พ.ศ....................  
  

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

                                                                                 นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไสไทย  
                                                                                                    เจา้พนักงานท้องถิ่น 

 
 
 
คําเตือน  (๑) ต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งน้ีไว้ที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ได้รับหนังสือรับรองควรแจ้ง 
            (๒) ต้องเสียค่าธรรมเนียมภายใน ๓๐ วัน ก่อนหนังสือรับรองการแจ้งสิ้นอายุ  มิฉะน้ันต้องชําระ 
                    ค่าปรับเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒๐  

 



แบบ สอ. ๔ 
 

วัน/เดือน/ป ี
 ที่ออกหนงัสือ 
รบัรองการแจ้ง 

วัน/เดือน/ป ี
 ทีส่ิ้นอาย ุ

 หนงัสือรบัรอง 
การแจ้ง 

ใบเสร็จรบัเงนิ (ลงชื่อ) 
เจ้าพนกังานทอ้งถ่ิน เล่มที ่ เลขที ่ วัน/เดือน/ป ี

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบ สอ. ๕ 
 เลขที่................ 

เลขที่รับ............../..................  
คําขอต่ออายุ 

ใบอนญุาตจัดตั้งสถานทีจํ่าหน่ายอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหาร 
เขียนที่.......................................................... 

วันที่..............เดือน..................................พ.ศ……..................... 
ข้าพเจ้า...............................................................................อายุ.............. ปี สัญชาติ............... อยู่บ้านเลขที่...................            
หมู่ที่...................ตรอก/ซอย..............................ถนน.......................................ตําบล/แขวง............................................. 
อําเภอ/เขต......................................จังหวัด........................................โทรศัพท์.......................................... 

ขอย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตจัดต้ัง         สถานที่จําหน่ายอาหาร         สถานที่สะสมอาหาร  
ประเภท...........................................................................................................ต่อนายกองค์การบริหารสว่นตําบลไสไทย 
โดยใช้ช่ือสถานที่ประกอบกิจการว่า....................................................................พ้ืนที่ประกอบการ...............ตารางเมตร 
จํานวนคนงาน.....................คน ต้ังอยู่ ณ เลขท่ี..................หมู่ที่...............ตําบลไสไทย อําเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี 
โทรศัพท์................................................................  

พร้อมคําขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลกัฐานต่าง ๆ ทีนํ่ามาประกอบการพิจารณา ดังน้ี  
๑. ใบอนุญาตเดิม 
๒. ............................................................................................................................................... 

ขอรับรองว่า  ข้อความในคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ  
 

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

 
 ส่วนของเจ้าหน้าที่ 

ใบรบัคําขอต่ออายุใบอนญุาตจัดตั้งสถานที่จําหนา่ยอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหาร 

เลขที่...............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่...................เดือน..........................................พ.ศ...................           
ตรวจสอบแล้วเอกสารหลักฐาน          ครบ          ไม่ครบ คือ  
          ๑. ........................................................................................................  
          ๒. ........................................................................................................  
          ๓. ........................................................................................................  

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

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

                                                                                                           เจ้าพนักงานท้องถิ่น  
 



แบบ สอ. ๕ 
ส่วนของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 

ใบรบัคําขอต่ออายุใบอนญุาตจัดตั้งสถานที่จําหนา่ยอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหาร 

เลขที่...............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่...................เดือน......................................พ.ศ. ....................           
ตรวจสอบแล้วเอกสารหลักฐาน          ครบ        ไมค่รบ      คือ  

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

ดังน้ัน กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ไม่ครบทั้งหมดมาย่ืนต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน......................วัน นับต้ังแต่วันน้ี  
เป็นต้นไป  

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

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

                                                                                                            เจ้าพนักงานท้องถิ่น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สอ. ๖  
เลขที่................ 

เลขที่รับ............../..................  
 

คําขอชําระค่าธรรมเนียมประจําปี 
หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

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

ข้าพเจ้า.........................................................อายุ.............ปี สัญชาติ............... อยู่บ้านเลขที่..................... หมู่ที่.............
ตรอก/ซอย............................ถนน.............................ตําบล/แขวง........................... อําเภอ/เขต....................................
จังหวัด.....................................โทรศัพท์............................................. 

ขอย่ืนคําขอชําระค่าธรรมเนียมประจําปีหนังสือรับรองการแจ้งจัดต้ัง       สถานที่จําหน่ายอาหาร                             
     สถานที่สะสมอาหาร  ประเภท................................................................ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลไสไทย  
โดยใช้ช่ือสถานที่ประกอบกิจการว่า...............................................................................พ้ืนที่ประกอบการ
.............................ตารางเมตร จํานวนคนงาน.....................คน ต้ังอยู่ ณ เลขที่..................................หมู่ที่...................
ตําบลไสไทย อําเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี โทรศัพท์................................................... 

พร้อมคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่นํามาประกอบการพิจารณา ดังน้ี  
๑. หนังสือรับรองการแจ้งเดิม 
๒. .................................................................................................................................................... 

ขอรับรองว่า ข้อความในคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ  
 

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

 

ส่วนของเจ้าหน้าที่ 
ใบรบัคําขอชําระคา่ธรรมเนยีมประจําป ี

หนังสือรบัรองการแจ้งจัดตัง้สถานทีจํ่าหนา่ยอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหาร 
เลขที่...............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่...................เดือน............................พ.ศ. .....................                 
ตรวจสอบแล้วเอกสารหลักฐาน         ครบ          ไมค่รบ คือ  

๑. .........................................................................................................  
   ๒. ........................................................................................................  

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

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

                                                                                                   เจา้พนักงานท้องถิ่น  



แบบ สอ. ๖  
 

ส่วนของผู้แจ้ง 

ใบรบัคําขอชําระคาธรรมเนยีมประจําป ี
หนังสือรบัรองการแจ้งจัดตัง้สถานทีจํ่าหนา่ยอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหาร 

เลขที่...............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่...................เดือน............................พ.ศ. .....................                 
ตรวจสอบแล้วเอกสารหลักฐาน         ครบ          ไมค่รบ คือ  

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

ดังน้ัน กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ไม่ครบทัง้หมดมาย่ืนต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน...................วัน นับต้ังแต่วันน้ี    
เป็นต้นไป  

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

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



แบบ สอ. ๗  
เลขที่................ 

เลขที่รับ............../..................  
คําขอรับ 

ใบแทนใบอนญุาตจัดตั้งสถานท่ีจาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
 

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

ข้าพเจ้า.........................................................อายุ.............ปี สัญชาติ............... อยู่บ้านเลขที่..................... หมู่ที่.............
ตรอก/ซอย............................ถนน.............................ตําบล/แขวง........................... อําเภอ/เขต....................................
จังหวัด.....................................โทรศัพท์............................................. 

ขอย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตจัดต้ัง       สถานที่จําหน่ายอาหาร        สถานที่สะสมอาหาร   

ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลไสไทย เน่ืองจาก.............................................................. โดยใช้ช่ือสถานที่ประกอบ
กิจการว่า......................................................พ้ืนที่ประกอบการ....................ตารางเมตร จํานวนคนงาน....................คน 
ต้ังอยู่ ณ เลขที.่...................หมู่ที่................ตําบลไสไทย  อําเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี โทรศัพท์...............................  

พร้อมคําขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลกัฐานต่าง ๆ ทีนํ่ามาประกอบการพิจารณา ดังน้ี  
๑. สําเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (กรณีสูญหาย)  
๒. ใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ (กรณีถูกทาลายหรือชํารุด)  
๓. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจและสําเนาทะเบียนบ้านของ 
 ผู้ขอรับใบอนุญาต  
๔. สําเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ใช้ประกอบการ และหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ หรือสําเนาสัญญาเช่า      

 ในกรณีทีผู่้ขอรบัใบอนุญาตมิได้เป็นเจ้าของสถานที่ที่ใช้ประกอบอาหาร  
๕. สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
    ๕.๑……………………………………………………………………………………………………………………………. 
๖. อ่ืน ๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลไสไทย ประกาศกําหนด   
    ๖.๑ .………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    ๖.๒ .………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    ๖.๓ .………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๗. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ขอรับรองว่า  ข้อความในคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ   
 
 

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



แบบ สอ. ๘  
 

 
ใบแทนใบอนญุาต 

จัดตั้งสถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 
 

เล่มที่..................เลขที่..................ปี..................  
อนุญาตให้.................................................................อายุ.............ปี สัญชาติ.............อยู่บ้านเลขที่...................        

หมู่ที่..................ตรอก/ซอย..............................ถนน........................................ตําบล/แขวง........................................... 
อําเภอ/เขต...................................จังหวัด.......................................โทรศัพท์..............................................  

ข้อ ๑. จัดต้ัง       สถานที่จําหน่ายอาหาร        สถานทีส่ะสมอาหาร  
ประเภท.............................................................พ้ืนที่ประกอบการ...................ตารางเมตร ค่าธรรมเนียม................บาท 
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่......................เลขที่................................ลงวันที่..................เดือน...........................พ.ศ.....................           
โดยใช้ช่ือสถานประกอบกิจการว่า......................................................................................จํานวนคนงาน..................คน      
ต้ังอยู่ ณ เลขที.่..................... หมู่ที่............ ตําบลไสไทย อําเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี  โทรศัพท์.............................  

ข้อ ๒. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังต่อไปน้ี  
          (๑) ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลไสไทย เรื่อง สถานที่จําหน่ายอาหาร และสถานที่

สะสมอาหารพ.ศ. ............ 
                    (๒)……………………………………………………………………………………………………………………. 

ข้อ ๓. ใบแทนอนุญาตฉบับน้ีให้ใช้ได้จนถึงวันที่..............เดือน..........................พ.ศ……….............  
 

ออกให้ณ วันที.่.............เดือน.....................................พ.ศ. ...................  
 

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

                                                              นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไสไทย  
                                                                                      เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
 
 
 



แบบ สอ. ๙  
เลขที่................ 

เลขที่รับ............../..................  
คําขอรับ 

ใบแทนหนังสอืรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร  
 

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

ข้าพเจ้า..........................................อายุ........................ปี สัญชาติ..........................อยู่บ้านเลขที่........................        
หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย...........................ถนน......................................ตําบล/แขวง............................................... 
อําเภอ/เขต.................................. จังหวัด.....................................โทรศัพท์................................................  

ขอย่ืนคําขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง  จัดต้ัง       สถานที่จําหน่ายอาหาร        สถานที่สะสมอาหาร     
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลไสไทย เน่ืองจาก............................................................. โดยใช้ช่ือสถานที่ประกอบ
กิจการว่า............................................. พ้ืนที่ประกอบการ..........................ตารางเมตร  จํานวนคนงาน...................คน 
ต้ังอยู่ ณ เลขที่.................หมู่ที่..................ตําบลไสไทย อําเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี โทรศัพท์...............................  

พร้อมคําขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลกัฐานต่าง ๆ ทีนํ่ามาประกอบการพิจารณา ดังน้ี  
๑. สําเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (กรณีสูญหาย)  
๒. หนังสือรับรองการแจ้งเดิมเท่าที่เหลืออยู่ (กรณีถูกทําลายหรือชํารุด)  
๓. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง 
๔. สําเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ใช้ประกอบการ และสําเนาหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ หรือสําเนาสัญญเช่า

 ในกรณีที่ผู้แจ้งมิได้เป็นเจ้าของสถานที่ที่ใช้ประกอบการ  
๕. สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง   
    ๕.๑ .………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๖. อ่ืน ๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลไสไทย ประกาศกําหนด  
    ๖.๑ .………………………………………………………………………………………………………………………….. 

               ๖.๒ .………………………………………………………………………………………………………………………….. 
               ๖.๓ .………………………………………………………………………………………………………………………….. 
          ๗. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
              ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ขอรับรองว่า  ข้อความในคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ  
 

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

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



แบบ สอ. ๑๐  

 
ใบแทนหนังสอืรับรองการแจ้ง 

จัดตั้งสถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 
 

เล่มที่..................เลขที่..................ปี..................  
 
ออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งให้........................................................อายุ...............ปี สัญชาติ...................  

อยู่บ้านเลขที่....................หมู่ที่........................ตรอก/ซอย............................................ ถนน..........................................        
ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต............................... จังหวัด................................. โทรศัพท์...........................  

ข้อ ๑. จัดต้ัง        สถานที่จําหน่ายอาหาร          สถานที่สะสมอาหาร  
ประเภท...............................................................พ้ืนที่ประกอบการ.................ตารางเมตร ค่าธรรมเนียม...............บาท 
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่................เลขที่................ลงวันที่...............เดือน...........................พ.ศ.................. โดยใช้ช่ือสถานท่ี
ประกอบกิจการว่า..............................................................จํานวนคนงาน..................คน  ต้ังอยู่ ณ เลขท่ี...................... 
หมู่ที่................ตําบลไสไทย อําเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี  โทรศัพท์........................................................  

ข้อ ๒. ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังต่อไปน้ี  
         (๑) ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลไสไทย เรื่อง สถานที่จําหน่ายอาหาร และสถานที่

สะสมอาหาร  พ.ศ. ......................  
(๒) .................................................................................................................................... 

          ข้อ ๓. ใบแทนหนังสอืรับรองการแจ้งฉบับน้ีให้ใช้ได้จนถึงวันที่.......เดือน...................พ.ศ……….... 
 

ออกให้ ณ วันที่..............เดือน.....................................พ.ศ. .....................  
                                  

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

                                                                              นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไสไทย  
                                                                             เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 
 
 
 
 



แบบ สอ. ๑๑  
คําขอบอกเลิกกิจการ 

สถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 
 

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

ข้าพเจ้า..................................................... อายุ..............ปี สัญชาติ...............อยู่บ้านเลขที่......................................          
หมู่ที่.............ตรอก/ซอย.........................ถนน..............................ตําบล/แขวง......................................................................             
อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด.........................................โทรศัพท์..................................................................  

  ได้รับ         ใบอนุญาต     หนังสือรับรองการแจ้งจัดต้ัง      สถานที่จําหน่ายอาหาร      สถานทีส่ะสมอาหาร 
เล่มที่................เลขที่....................ปี..................ประเภท............................................................. โดยใช้ช่ือสถานประกอบ
กิจการว่า...............................................................................ต้ังอยู่ ณ   เลขท่ี........................ หมู่ที่..................ตําบลไสไทย 
อําเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี โทรศัพท์....................................   

ขอแจ้งเลิกการดําเนินกิจการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้ังแต่ วันที่..................เดือน..............................พ.ศ...............  
พร้อมคําขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลกัฐานต่าง ๆ ทีนํ่ามาประกอบการพิจารณา ดังน้ี  
๑.     ใบอนุญาต      หนังสอืรับรองการแจ้งจัดต้ัง        สถานที่จําหน่ายอาหาร       สถานที่สะสมอาหาร   

เล่มที่....................เลขที่.......................ปี.......................  
๒. ใบแทน      ใบอนุญาต      หนังสือรับรองการแจ้งจัดต้ัง      สถานที่จาํหน่ายอาหาร     สถานทีส่ะสมอาหาร 

เล่มที่...................เลขที่.......................ปี....................... (ถ้ามี)  
๓. สําเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ต้ังประกอบกิจการ  
๔. สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบกิจการ  
๕. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้ประกอบกิจการ  
๖. หนังสือมอบอํานาจ พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รบัมอบอํานาจ     

(กรณีผู้ประกอบกิจการไม่สามารถมาย่ืนคําขอด้วยตนเอง)  
๗. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสาํเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แทนนติิบุคคล 

(กรณีผู้ขอเลกิการดําเนินกิจการเป็นนิติบุคคล)  

ขอรับรองว่า  ข้อความในคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ  
 
 

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

                                                                 ผู้รบัใบอนุญาต / หนังสือรับรองการแจ้ง  
 
 
 
 
 



แบบ สอ .๑๒  
คําขอโอนการดําเนินกิจการ 

สถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 
 

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

ข้าพเจ้า.........................................อายุ.............. ปี สัญชาติ............................. อยู่บ้านเลขที่..............................            
หมู่ที่...................ตรอก/ซอย............................................ถนน.................................ตําบล/แขวง..................................... 
อําเภอ/เขต............................................จังหวัด.....................................โทรศัพท์.......................................   

ได้รับ       ใบอนุญาต       หนังสือรับรองการแจ้งจัดต้ัง     สถานที่จําหน่ายอาหาร      สถานทีส่ะสมอาหาร 
เล่มที่............เลขที่..............ปี..............ประเภท................................................................................................ โดยใช้ช่ือ 
สถานประกอบการว่า................................................................................. ต้ังอยู่ ณ เลขที.่...................... หมู่ที่................
ตําบลไสไทย อําเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี โทรศัพท์............................................. ขอย่ืนคําขอโอนการดําเนินกิจการ
ให้แก่............................................................อายุ...............ปี สัญชาติ................... อยู่บ้านเลขที่................ หมู่ที่.............
ตรอก/ซอย................................................. ถนน......................................... ตําบล/แขวง................................................ 
อําเภอ/เขต...................................  จังหวัด................................................. โทรศัพท์.................................................  

พร้อมคําขอน้ีผู้โอนและผู้รับโอนได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่นามาประกอบการพิจารณา ดังน้ี  
๑.     ใบอนุญาต       หนังสอืรับรองการแจ้งจัดต้ัง       สถานที่จําหน่ายอาหาร      สถานที่สะสมอาหาร    

เล่มที่....................เลขที่.......................ปี.......................  
๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านเจ้าของผู้โอนและผู้รับโอน  
๓. สําเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ต้ังประกอบกิจการ และหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ หรือสําเนาสัญญาเช่า 
 ในกรณีที่ผู้รับโอนมิได้เป็นเจ้าของสถานทีที่ใช้ประกอบกิจการ 
๔. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล 

(กรณีผู้โอนหรือผู้รับโอนเป็นนิติบุคคล)  
๕ . หนังสือมอบอํานาจ พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ            

(กรณีผู้โอนหรือผู้รับโอนไม่สามารถมาย่ืนคําขอด้วยตนเอง)  

ขอรับรองว่า  ข้อความในคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ  
 
 

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

         ผู้รับใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง                           ผู้รบัโอนการดําเนินกิจการ 
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