
 หนา   ๑๖๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโคกแย 
เรื่อง   สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโคกแย  วาดวยสถานที่จําหนาย

อาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๕๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  

มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกแยและนายอําเภอหนองแค  จึงตราขอบัญญัติไว  

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโคกแย  เรื่อง  สถานท่ี

จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลโคกแย  ตั้งแตวันถัดจากวันที่ได

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับตําบล  เรื่อง  การควบคุมสถานท่ีจําหนายอาหาร  และสถานท่ี 

สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๔๑ 

บรรดาขอบัญญัติ  ขอบังคับ  กฎ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวซึ่งขัดหรือแยง

กับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “อาหาร”  หมายความวา  ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต  ไดแก 

  (๑)  วัตถุทุกชนิดที่คนกิน  ดื่ม  อม  หรือนําเขาสูรางกายหรือนําเขาสูรางกายไมวา 

ดวยวิธีใด ๆ  หรือในรูปลักษณะใด ๆ  แตไมรวมถึงยา  วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท  หรือยาเสพติด 

ใหโทษตามกฎหมาย  วาดวยการนั้นแลวแตกรณี 
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  (๒)  วัตถุท่ีมุงหมายสําหรบัใชหรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร  รวมถึงวัตถุเจือปน

อาหาร  สี  และเครื่องปรุงแตงกล่ินรส 

  “สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่

หรือทางสาธารณะท่ีจัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถบริโภค

ไดทันที  ท้ังนี้ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบรเิวณไวสําหรบัการบรโิภค  ณ  ที่นั้น  หรือนําไปบริโภค

ที่อื่นก็ตาม 

  “สถานที่สะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชท่ีหรือ  

ทางสาธารณะที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด  

ซึ่งผูซื้อตองนําไปทําประกอบหรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง 

  “ภัตตาคาร”  หมายความวา  รานอาหารที่มีขนาดใหญ  ๒  คูหาขึ้นไป  ที่รับประทาน

อยูภายในอาคาร  พนักงานแตงกายมีแบบฟอรม 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและ

ประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลโคกแย 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข  ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๕ ผูใดจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคาร  หรือพ้ืนที่ใด 

ซึ่งมีพ้ืนท่ีเกินสองรอยตารางเมตร  และมิใชเปนการขายของในตลาด  ตองไดรับใบอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่น  ถาสถานที่ดังกลาวมีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตร  ตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น

เพ่ือขอรับหนังสือรับรองการแจง  กอนการจัดตั้ง 

ขอ ๖ ประเภทสถานประกอบกิจการ 

  ๑)  สถานท่ีจําหนายอาหาร  แบงเปน  ๓  ประเภท  ไดแก   

   ๑.๑  ภัตตาคาร 
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   ๑.๒  รานอาหารทั่วไป  ทั้งที่มีที่นั่งและไมมีที่นั่ง 

   ๑.๓  รานเครื่องดื่ม  รานขนมหวาน  รานไอศกรีม 

  ๒) สถานที่สะสมอาหาร  แบงเปน  ๓  ประเภท  ไดแก 

   ๒.๑  รานขายของชํา 

   ๒.๒  รานมินิมารท 

   ๒.๓  ซูเปอรมารเก็ต 

ขอ ๗ ผูไดรับใบอนุญาตหรือไดรับหนังสือรับการแจงใหจัดตั้งสถานที่ จําหนายอาหาร 

หรือสถานที่สะสมอาหาร  ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  ก)  สถานที่จําหนายอาหาร 

   ๑.  ที่ตั้งตองหางจากสถานที่ที่สกปรก  หรือนารังเกียจ  หรือเปนอันตรายตอสุขภาพ 

   ๒.  พ้ืน  ผนัง  บริเวณที่เตรียม  ปรุง  ทําดวยวัตถุแข็งแรง  ไมชํารุด  ทําความสะอาดงาย 

   ๓.  ที่เตรียม  ปรุงอาหารบนโตะที่สูงจากพ้ืน  อยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร 

   ๔.  สถานที่ปรุง  หรือรับประทานอาหาร  ตองสะอาด  ถูกสุขลักษณะ 

   ๕.  จัดใหมีโตะ  เกาอี้  หรือท่ีนั่งอยางอื่น  ซึ่งมีสภาพแข็งแรง  สะอาด  และเปน

ระเบียบเรียบรอยอยูเสมอ 

   ๖.  จัดใหมีบริเวณและที่สําหรับทําความสะอาดภาชนะตลอดจนอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  

ใหเพียงพอ  และถูกตองดวยสุขลักษณะ  เพ่ือใชในการนั้นโดยเฉพาะ 

   ๗.  จัดใหมีที่สําหรับลางมือ  พรอมอุปกรณจํานวนเพียงพอ 

   ๘.  ภาชนะอุปกรณที่ใชในการประกอบอาหารตองสะอาด  ปลอดภัย  ถูกสุขลักษณะ 

   ๙.  จัดใหมีระบบระบายน้ําอยางเพียงพอ  กรณีที่มีน้ําเสียตองจัดใหมีการดักเศษอาหาร  

ดักไขมัน  กอนระบายน้ําท้ิง 
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   ๑๐.  จัดใหมีแสงสวางและทางระบายอากาศเพียงพอ  บริเวณที่ปรุงอาหารตองมี

เครื่องดูดควัน  พัดลม  ปลองระบายควันสูงเพียงพอ  ไมกอใหเกิดเหตุรําคาญ 

   ๑๑.  จัดใหมีสวมจํานวนเพียงพอ  และถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐาน

ของกรมอนามัย 

   ๑๒.  จัดใหมีการปองกันอันตรายตอสุขภาพ  รวมท้ังปองกัน ไมให เกิดเหตุรําคาญ

เนื่องจากการจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  และเก็บอาหาร 

   ๑๓.  จัดใหมีที่รองรับขยะมูลฝอย  และส่ิงปฏิกูลที่ถูกตองดวยสุขลักษณะและเพียงพอ 

   ๑๔.  จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขและ

คําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น 

   ๑๕.  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบังคับ  และคําส่ังองคการบริหารสวนตําบลโคกแย 

  ข)  สถานที่สะสมอาหาร 

   ๑.  ที่ตั้งตองหางจากสถานท่ีที่สกปรก  หรือนารังเกียจ  หรือเปนอันตราตอสุขภาพ 

   ๒.  อาคารตองมีความมั่นคง  แข็งแรง  พ้ืน  ผนัง  เพดาน  มีสภาพดี  สะอาด 

   ๓.  มีช้ันวางสินคา  ทําดวยเศษวัสดุที่ทําความสะอาดงาย  มีสภาพแข็งแรง   

ชั้นลางสุด  มีความสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๑๕  เซนติเมตร  มีลักษณะโปรง  เพ่ือใหสามารถทําความสะอาด

ใตชั้นวางสินคาได  ยกเวนกรณีบริเวณที่วางสินคาที่มีน้ําหนักมาก  อาจใชชั้นที่มีลักษณะทึบ 

   ๔.  หากมีการเตรยีมอาหาร  สถานที่เตรียมอาหารตองสะอาด  มีแสงสวางเพียงพอ  

มีการระบายอากาศที่เหมาะสม  ที่เตรียมอาหารตองสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร  และมี 

การระบายน้ําไดดี 

   ๕.  จัดใหมีระบบระบายน้ําอยางเพียงพอ  กรณีท่ีมีน้ําเสียตองจัดใหมีการดักเศษ

อาหาร  ดักไขมันกอนระบายน้ําทิ้ง 

   ๖.  จัดใหมีแสงสวางท่ีเพียงพอตอการประกอบกิจการ  มีระบบระบายอากาศ 

ที่เหมาะสม  ไมอับชื้น 
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  ๗.  จัดใหมีสวมจํานวนเพียงพอ  และถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐานของ

กรมอนามัย 

  ๘.  จัดใหมีที่รองรับขยะมูลฝอย  และส่ิงปฏิกูลที่ถูกตองดวยสุขลักษณะและเพียงพอ 

ขอ ๘ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารที่มีพ้ืนที่ 

เกินสองรอยตารางเมตร  มิใชเปนการขายของในตลาดจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไว

ทายขอบัญญัตินี้พรอมหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  ๑.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่น ๆ  ระบ ุ

  ๒.  สําเนาทะเบียนบานผูขอ 

  ๓.  สําเนาทะเบียนบานที่ตั้งของสถานประกอบกิจการหรือเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ 

ในสถานท่ีที่ขออนุญาตประกอบกิจการ 

  ๔.  แผนที่สังเขปแสดงสถานท่ีตั้งสถานประกอบการ 

  ๕.  เอกสารแสดงสิทธิ์ในการครอบครองที่ดิน  อาคาร  สถานที่ 

  ๖.  สําเนาแบบกอสรางของอาคารที่ไดรับอนุญาตจากเจาพนักงาทองถิ่น 

  ๗.  ใบรับรองการตรวจสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการที่มีผลการตรวจไมเกิน   

๖  เดือน  (กรณีการตออายุใบอนุญาต) 

  ๘.  ใบรับรอง  หรือวุฒิบัตรหรือหลักฐานอื่นใด  ที่แสดงวาผูขอรับใบอนุญาต  มีความรู

ดานสุขาภิบาลอาหาร  โดยออกจากสวนราชการหรือทองถิ่น  สําหรับผูขอใบอนุญาตที่เปนสถานที่จําหนายอาหาร 

  ๙.  ใบรับรองแพทย  ของผูประกอบกิจการ  และผูปรุง  ออกใหไมเกิน  ๖  เดือน 

  ๑๐.  หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมายพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ

ผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ  (กรณีผูประกอบการไมสามารถมาย่ืนคําขอดวยตนเอง) 

  ๑๑.  ใบอนุญาตการจําหนายอาหารและสะสมอาหาร  ฉบับที่ ยังไมหมดอายุ   

(กรณีตอใบอนุญาต) 

  ๑๒.  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  ๑๓.  อื่น ๆ  ตามความจําเปนแลวแตกรณี 

ขอ ๙ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองใหความรวมมือ  และเขารวมการอบรมดานสุขาภิบาลอาหาร  

ตามท่ีหนวยงานราชการหรือทองถิ่นจัด  ท้ังหลักสูตรของผูประกอบการและผูสัมผัสอาหาร 
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ขอ ๑๐ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวา  คําขอดังกลาวไมถูกตอง  หรือไมสมบูรณ  

ตามหลักเกณฑ  วิธีการหรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวม 

ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นท้ังหมดและแจงใหผูขอรับใบอนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณ 

ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต  ก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้ง 

แจงความไมถูกตอง  หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาต  หรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน 

ตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาต  หรือยังไมอาจมีคําส่ัง 

ไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกิน 

สิบหาวัน  แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ิน

กําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๑๑ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๑๒ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต

และใหใชเพียงในเขตองคการบริหารสวนตําบลโคกแยเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาต  จะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลว  ใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๗  และขอ  ๘  โดยอนุโลม 

ขอ ๑๓ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาต  สําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอน

ใบอนุญาตส้ินอายุ  สําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้นถามิได 
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เสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม 

ที่คางชําระ  เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียม 

ครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  คางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๑๔ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลโคกแย 

ขอ ๑๕ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการ 

จากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๖ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๑๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวัน  นับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย

หรือชํารุดตามที่แบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีที่ใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับ 

ใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ในกรณีที่ปรากฏวา  ผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้   ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทบัญญัตแิหงพระราชบญัญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ  

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว
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เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาท่ีเห็นสมควร  แตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๑๙ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไป  และมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถกูตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

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

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๒๐ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว   

ใหสงคําส่ังโดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือปดหนังสือนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือ 

สํานักทําการงานของผูที่ตองรับหนังสือ  และใหถือวาผูนั้นไดรับหนังสือดังกลาวแลว  ตั้งแตเวลาท่ีหนังสือ

ไปถึงหรือวันปดหนังสือ  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๑ ผูถูก ส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการ 

ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๒๒ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร  หรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคาร

หรือพ้ืนท่ีใดซึ่งมีพ้ืนท่ีไมเกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดจะตองแจงตอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้พรอมเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้   

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓)  อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลโคกแย  ประกาศกําหนด 
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เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับแจงใหออกใบรับแกผูแจง  เพ่ือใชเปนหลักฐานในการประกอบ

กิจการตามท่ีแจงไดชั่วคราวในระหวางเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นยังมิไดออกหนังสือรับรองการแจง 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจการแจงใหถูกตองตามแบบท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง  

ถาการแจงเปนไปโดยถูกตอง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการ 

นับแตวันที่ไดรับแจง 

ในใบรับแจงหรือหนังสือรับรองการแจง  เจาพนักงานทองถิ่นจะกําหนดเงื่อนไขใหผูแจงหรือ 

ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได 

ในการกรณีท่ีการแจงไมถูกตองหรือไมสมบูรณ  ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหผูแจงทราบภายใน

เจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับการแจง  ถาผูแจงไมดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันทําการ 

นับแตวันที่ไดรับแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหการแจงของผูแจง   

เปนอันส้ินผล  แตถาผูแจงไดดําเนินการแกไขภายในเวลาที่กําหนดแลว  ใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับการแจง  ซึ่งมีรายละเอียดถูกตอง

ตามแบบที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง 

ขอ ๒๓ ผูไดรับหนังสือรับรองการแจง  ตองแสดงหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผยและ 

เห็นไดงาย  ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๒๔ ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ 

ใหผูไดรับหนังสือรับรองการแจงย่ืนคําขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงภายในสิบหาวัน  นับแตวันที่ไดทราบ

ถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดตามที่แบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจง  ใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจงสูญหายใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนหนังสือรับรอง

การแจงนําสําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย 

มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 



 หนา   ๑๗๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๒)  ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจงถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูย่ืน 

คําขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

ขอ ๒๕ เมื่อผูแจงประสงคจะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินกิจการใหแกบุคคลอื่นใหแจง 

เจาพนักงานทองถิ่นทราบดวย 

ขอ ๒๖ ในกรณีที่ผูดําเนินกิจการใดดําเนินกิจการตามท่ีระบุไวในขอบัญญัตินี้  โดยมิไดแจงตอ

เจาพนักงานทองถิ่น  และเคยไดรับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เพราะเหตุ 

ที่ฝาฝนดําเนินกิจการ  โดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นมาแลวครั้งหนึ่งยังฝาฝนดําเนินกิจการ 

โดยมิไดแจงตอ  เจาพนักงานทองถิ่นตอไป  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดกิจการไว 

จนกวาจะไดดําเนินการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น  ถายังฝาฝนอีกใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังหาม

การดําเนินกิจการนั้นไวตามเวลาที่กําหนด  ซึ่งไมเกินสองปก็ได 

ขอ ๒๗ การแจงของเจาพนักงานทองถิ่นและคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นใหทําเปนหนังสือแจง

ใหผูแจงหรือผูดําเนินการทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ัง

ดังกลาว  ใหสงคําส่ังโดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือปดหนังสือนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนา

หรือสํานักทําการงานของผูท่ีตองรับหนังสือ  และใหถือวาผูนั้นไดรับหนังสือดังกลาวแลวตั้งแตเวลา 

ที่หนังสือไปถึงหรือวันปดหนังสือ  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๘ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือให

ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลโคกแยในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ ๒๙ ผู ใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้   ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไว 

ในบทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



 หนา   ๑๗๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๓๐ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลโคกแยเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศหรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๕  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

พิชัย  บุญบรรดาลชัย 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลโคกแย 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารสถานท่ีสะสมอาหาร 
แนบทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโคกแย 

เรื่อง สถานท่ีจําหนายอาหารและสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ลําดับ ประเภท 
คาธรรมเนียม 

ฉบับละ 
(บาทตอป) 

1. การออกหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสม 
อาหาร 
ก.  พ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน ๑๐ ตารางเมตร 
ข.  พ้ืนท่ีประกอบการเกินกวา ๑๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๒๕ ตารางเมตร 
ค.  พ้ืนท่ีประกอบการเกินกวา ๒๕ ตารางเมตร แตไมเกิน ๕๐ ตารางเมตร 
ง.  พ้ืนท่ีประกอบการเกินกวา ๕๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร 
จ.  พ้ืนท่ีประกอบการเกินกวา ๑๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 
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2. การออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 
ก.  พ้ืนท่ีประกอบการเกินกวา ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร 
ข.  พ้ืนท่ีประกอบการเกินกวา ๓๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป  
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คําขอรับใบอนุญาต 
จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 
เขียนท่ี…….................................................... 

วันท่ี..........เดือน............................พ.ศ....................... 
  ขาพเจา ( ) บุคคลธรรมดา ( ) นิติบุคคล ชื่อ.............................................................................. 
อาย.ุ.................ป สัญชาติ............................เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี........................................................... 
อยูบานเลขท่ี/สํานักงานเลขท่ี.............................ตรอก/ซอย....................ถนน................................ หมูท่ี............. 
แขวง/ตําบล……………………………เขต/อําเภอ..............................จังหวัด........................โทรศัพท......................... 
ขอยื่นใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร................................................................ 
ตอเจาพนักงานทองถ่ิน ดังตอไปนี้ 
  ๑. สถานท่ีชื่อ................................................................เพ่ือจําหนายอาหารพรอมสะสมอาหาร 
(ระบุชนิดหรือประเภทของอาหาร)........................................................................................................................ 
  ๒. สถานท่ีตั้งเลขท่ี....................ตรอก/ซอย..............................ถนน......................................... 
หมูท่ี..........ตําบล..........................อําเภอ............................จังหวัด...........................โทรศัพท............................... 
จํานวนพ้ืนท่ีประกอบอาหาร................................................ตารางเมตร 
  ๓. ผูจัดการสถานท่ีแหงนี้คือ........................................................................อายุ.....................ป 
สัญชาติ...........................อยูบานเลขท่ี......................ตรอก/ซอย.............................ถนน...................................... 
หมูท่ี.......................แขวง/ตําบล.................................เขต/อําเภอ...........................จังหวดั................................... 
โทรศัพท........................................... 
  ๔. พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ 
 ๔.๑ สําเนาทะเบียนบานของสถานท่ีประกอบการ หากเปนนิติบุคคลใหนําสําเนา 
       หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลมาประกอบดวย 
 ๔.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอรับใบอนุญาต 
 ๔.๓ หลักฐานแสดงวาอาคารนั้นสามารถใชประกอบการไดโดยถูกตองตามกฎหมาย 
            วาดวยการควบคุมอาคาร 
 ๔.๔ กรณีเจาของไมสามารถยื่นคําขอดวยตนเองได ใหผูรับมอบอํานาจนําหนังสือมอบ 
            อํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมายพรอมบัตรประจําตัวของผูมอบอํานาจและผูรับมอบ 
            อํานาจมาแสดง 
 ๔.๕ แผนท่ีสังเขปแสดงสถานท่ีตั้งสถานประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ สอ. 1 



-2- 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนท่ีสังเขปแสดงท่ีตั้งสถานประกอบการ 



คําขอรับหนังสือรับรองการแจง 
จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 
เขียนท่ี…….................................................... 

วันท่ี..........เดือน............................พ.ศ....................... 
  ขาพเจา ( ) บุคคลธรรมดา ( ) นิติบุคคล ชื่อ.............................................................................. 
อาย.ุ.................ป สัญชาติ............................เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี........................................................... 
อยูบานเลขท่ี/สํานักงานเลขท่ี.............................ตรอก/ซอย....................ถนน................................ หมูท่ี............. 
แขวง/ตําบล……………………………เขต/อําเภอ..............................จังหวัด........................โทรศัพท......................... 
ขอยื่นคําขอรับหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารตอเจาพนักงานทองถ่ิน    
ดังตอไปนี้ 
  ๑. สถานท่ีชื่อ................................................................เพ่ือจําหนายอาหารพรอมสะสมอาหาร 
(ระบุชนิดหรือประเภทของอาหาร)........................................................................................................................ 
  ๒. สถานท่ีตั้งเลขท่ี....................ตรอก/ซอย..............................ถนน......................................... 
หมูท่ี..........ตําบล..........................อําเภอ............................จังหวัด...........................โทรศัพท............................... 
จํานวนพ้ืนท่ีประกอบอาหาร................................................ตารางเมตร 
  ๓. ผูจัดการสถานท่ีแหงนี้คือ........................................................................อายุ.....................ป 
สัญชาติ...........................อยูบานเลขท่ี......................ตรอก/ซอย.............................ถนน...................................... 
หมูท่ี.......................แขวง/ตําบล.................................เขต/อําเภอ...........................จังหวดั................................... 
โทรศัพท........................................... 
  ๔. พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ 
 ๔.๑ สําเนาทะเบียนบานของสถานท่ีประกอบการ หากเปนนิติบุคคลใหนําสําเนา 
       หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลมาประกอบดวย 
 ๔.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอรับใบอนุญาต 
 ๔.๓ หลักฐานแสดงวาอาคารนั้นสามารถใชประกอบการไดโดยถูกตองตามกฎหมาย 
            วาดวยการควบคุมอาคาร 
 ๔.๔ กรณีเจาของไมสามารถยื่นคําขอดวยตนเองได ใหผูรับมอบอํานาจนําหนังสือมอบ 
            อํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมายพรอมบัตรประจําตัวของผูมอบอํานาจและผูรับมอบ 
            อํานาจมาแสดง 
 ๔.๕ แผนท่ีสังเขปแสดงสถานท่ีตั้งสถานประกอบการ 
 
 
 
 
 

 
 

แบบ สอ. 2 
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 ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนท่ีสังเขปแสดงท่ีตั้งสถานประกอบการ 



 

 

 

   ใบรับแจงการจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร หรือ สถานท่ีสะสมอาหาร 

ท่ี …........... /………..…      สํานักงานสวน................................................... 
 
         วันท่ี…………..เดือน………………..พ.ศ………… 
 
  ขาพเจา…………………...…………………………………………….…….เจาพนักงานทองถ่ินไดรับการแจง 
จาก...............................................................................สถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร สถานท่ี 
ชื่อ………………………………..………………….……เลขท่ี………………….ตรอก/ซอย......................ถนน……………..………. 
ตําบล………………………….…..อําเภอ………………………..จังหวัด……………………………… 
 
 
      ลงชื่อ………………………..……………………………………. 
                     (……………….…………………………………..) 
                             เจาพนักงานทองถ่ิน 

 

 

 

 

 

สวนราชการ ............................ 
โทร ........................................... 

 

 

 

แบบ สอ. 3 



 

 

 

  ใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร 

เลมท่ี…………...เลขท่ี…………/……………..            สํานักงานสวน………....................... 

อนุญาตให   (  ) บุคคลธรรมดา     (  ) นิติบุคคล 

ชื่อ................................................................................อายุ.........................ป สัญชาติ…………………….................. 
เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี...........................................อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี…………...ตรอก/ซอย............... 
ถนน.............................หมูท่ี…………แขวง/ตําบล……………..…..……เขต/อําเภอ……………….……จังหวัด………..…… 
โทรศัพท…………………………………… 
  ๑. จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารประเภท.................................................................................. 
สถานท่ีชื่อ................................................................................พ้ืนท่ีประกอบการ...............................ตารางเมตร 
  ๒. ตั้งอยูบานเลขท่ี…………..…..ตรอก/ซอย.................................ถนน........................................ 
หมูท่ี…………ตําบล……..……….………อําเภอ………………………..จังหวัด…….……………โทรศัพท…………….…………….. 
  ๓. คาธรรมเนียมฉบับละ……………………..บาท/ป ใบรับเงินเลมท่ี..................เลขท่ี.................... 
วันท่ี………………เดือน…………….………………พ.ศ. ……………… 
 ๔. ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 
  4.1  ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโคกแย วาดวยสถานท่ีจําหนาย
อาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร และปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงาน
สาธารณสุข คําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน รวมท้ัง ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลโคกแย 

  4.2 ...................................................................................................................................... 

 ออกให ณ วันท่ี..............................เดือน....................................พ.ศ. ............................สิ้นอายุ 
วันท่ี.....................เดือน...........................................พ.ศ. .................... 
 
 
      ลงชื่อ………………………..……………………………………. 
                       (……………….…………………………………..) 
                                 เจาพนักงานทองถ่ิน 
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รายการตออายุใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 
อนุญาต 

วัน/เดือน/ป 
สิ้นอายุ 

ใบรับเงิน (ลงชื่อ) 
เจาพนักงานทองถ่ิน เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

คําเตือน แสดงใบอนุญาตนี้ไวในท่ีเปดเผย ณ สถานท่ีท่ีไดรับอนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

     ใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีสะสมอาหาร 

เลมท่ี…………...เลขท่ี…………/……………..            สํานักงานสวน………....................... 

อนุญาตให   (  ) บุคคลธรรมดา     (  ) นิติบุคคล 

ชื่อ................................................................................อายุ.........................ป สัญชาติ…………………….................. 
เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี.............................................................อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี………………...
ตรอก/ซอย..........................ถนน ...............................หมูท่ี……………แขวง/ตําบล………………….………..…..……
เขต/อําเภอ………….……….……จังหวัด………………...……โทรศัพท…………………………………… 
  ๑. จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารประเภท.................................................................................. 
สถานท่ีชื่อ................................................................................พ้ืนท่ีประกอบการ...............................ตารางเมตร 
  ๒. ตั้งอยูบานเลขท่ี…………..…..ตรอก/ซอย.................................ถนน........................................ 
หมูท่ี…………ตําบล……..……….………อําเภอ………………………..จังหวัด…….……………โทรศัพท…………….…………….. 
  ๓. คาธรรมเนียมฉบับละ……………………..บาท/ป ใบรับเงินเลมท่ี..................เลขท่ี.................... 
วันท่ี………………เดือน…………….………………พ.ศ. ……………… 
 ๔. ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 
  4.1  ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโคกแย วาดวยสถานท่ีจําหนาย
อาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร และปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงาน
สาธารณสุข คําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน รวมท้ังระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลโคกแย 

  4.2 ...................................................................................................................................... 

 ออกให ณ วันท่ี..............................เดือน....................................พ.ศ. ............................สิ้นอายุ 
วันท่ี.....................เดือน...........................................พ.ศ. .................... 
 
 
      ลงชื่อ………………………..……………………………………. 
                       (……………….…………………………………..) 
                                 เจาพนักงานทองถ่ิน 
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รายการตออายุใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 
อนุญาต 

วัน/เดือน/ป 
สิ้นอายุ 

ใบรับเงิน (ลงชื่อ) 
เจาพนักงานทองถ่ิน เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

คําเตือน แสดงใบอนุญาตนี้ไวในท่ีเปดเผย ณ สถานท่ีท่ีไดรับอนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

       หนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร 

เลมท่ี…………...เลขท่ี…………/……………..            สํานักงานสวน………....................... 

อนุญาตให   (  ) บุคคลธรรมดา     (  ) นิติบุคคล 

ชื่อ................................................................................อายุ.........................ป สัญชาติ…………………….................. 
เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี..................................................................อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี……..………...
ตรอก/ซอย..................ถนน ...............................หมูท่ี……..……แขวง/ตําบล………………………….………..…..……
เขต/อําเภอ………….……….……จังหวัด………………...……โทรศัพท…………………………………… 
  ๑. จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารประเภท.................................................................................. 
สถานท่ีชื่อ................................................................................พ้ืนท่ีประกอบการ...............................ตารางเมตร 
  ๒. ตั้งอยูบานเลขท่ี…………..…..ตรอก/ซอย.................................ถนน........................................ 
หมูท่ี…………ตําบล……..……….………อําเภอ………………………..จังหวัด…….……………โทรศัพท…………….…………….. 
  ๓. คาธรรมเนียมฉบับละ……………………..บาท/ป ใบรับเงินเลมท่ี..................เลขท่ี.................... 
วันท่ี………………เดือน…………….………………พ.ศ. ……………… 
 ๔. ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 
  4.1  ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโคกแย วาดวยสถานท่ีจําหนาย
อาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร และปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงาน
สาธารณสุข คําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน รวมท้ัง ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลโคกแย 

  4.2 ...................................................................................................................................... 

 ออกให ณ วันท่ี..............................เดือน....................................พ.ศ. ............................สิ้นอาย ุ
วันท่ี.....................เดือน...........................................พ.ศ. .................... 
 
 
      ลงชื่อ………………………..……………………………………. 
                       (……………….…………………………………..) 
                                 เจาพนักงานทองถ่ิน 
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รายการตออายุใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 
อนุญาต 

วัน/เดือน/ป 
สิ้นอายุ 

ใบรับเงิน (ลงชื่อ) 
เจาพนักงานทองถ่ิน เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

คําเตือน แสดงใบอนุญาตนี้ไวในท่ีเปดเผย ณ สถานท่ีท่ีไดรับอนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

         หนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีสะสมอาหาร 

เลมท่ี…………...เลขท่ี…………/……………..            สํานักงานสวน………....................... 

อนุญาตให   (  ) บุคคลธรรมดา     (  ) นิติบุคคล 

ชื่อ................................................................................อายุ.........................ป สัญชาติ…………………….................. 
เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี................................................................อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี……………...
ตรอก/ซอย..................ถนน ................................หมูท่ี……………แขวง/ตําบล…………………………..……..…..……
เขต/อําเภอ……………..…….……จังหวัด…………………..……โทรศัพท…………………………………… 
  ๑. จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารประเภท.................................................................................. 
สถานท่ีชื่อ................................................................................พ้ืนท่ีประกอบการ...............................ตารางเมตร 
  ๒. ตั้งอยูบานเลขท่ี…………..…..ตรอก/ซอย.................................ถนน........................................ 
หมูท่ี…………ตําบล……..……….………อําเภอ………………………..จังหวัด…….……………โทรศัพท…………….…………….. 
  ๓. คาธรรมเนียมฉบับละ……………………..บาท/ป ใบรับเงินเลมท่ี..................เลขท่ี.................... 
วันท่ี………………เดือน…………….………………พ.ศ. ……………… 
 ๔. ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 
  4.1  ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโคกแย วาดวยสถานท่ีจําหนาย
อาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร และปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงาน
สาธารณสุข คําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน รวมท้ังระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลโคกแย 

  4.2 ...................................................................................................................................... 

 ออกให ณ วันท่ี..............................เดือน....................................พ.ศ. ............................สิ้นอายุ 
วันท่ี.....................เดือน...........................................พ.ศ. .................... 
 
 
      ลงชื่อ………………………..……………………………………. 
                       (……………….…………………………………..) 
                                 เจาพนักงานทองถ่ิน 
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รายการตออายุใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 
อนุญาต 

วัน/เดือน/ป 
สิ้นอายุ 

ใบรับเงิน (ลงชื่อ) 
เจาพนักงานทองถ่ิน เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

คําเตือน แสดงใบอนุญาตนี้ไวในท่ีเปดเผย ณ สถานท่ีท่ีไดรับอนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
   คําขอตออายุใบอนุญาตหรือขอตออายุหนังสือรับรองการแจง 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 
เขียนท่ี…….................................................... 

วันท่ี..........เดือน............................พ.ศ....................... 
  ขาพเจา ( ) บุคคลธรรมดา ( ) นิติบุคคล ชื่อ.............................................................................. 
อาย.ุ.................ป สัญชาติ............................เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี........................................................... 
อยูบานเลขท่ี/สํานักงานเลขท่ี.............................ตรอก/ซอย.............................ถนน........................................ 
หมู ท่ี ..............แขวง /ตํ าบล……………………………เขต /อํา เภอ ...............................จั งหวัด ...........................
โทรศัพท................................ขอยื่นคําขอตออายุ...................................จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือ
สถานท่ีสะสมอาหารตอเจาพนักงานทองถ่ิน ดังตอไปนี้ 
  ๑. สถานท่ีชื่อ.................................................................เพ่ือจําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร 
(ระบุชนิดหรือประเภทของอาหาร)........................................................................................................................ 
  ๒. ตั้งอยูบานเลขท่ี....................ตรอก/ซอย..............................ถนน......................................... 
หมูท่ี..........ตําบล..........................อําเภอ............................จังหวัด...........................โทรศัพท............................... 
จํานวนพ้ืนท่ีประกอบอาหาร................................................ตารางเมตร 
  ๓. ผูจัดการสถานท่ีแหงนี้คือ........................................................................อายุ.....................ป 
สัญชาติ...........................อยูบานเลขท่ี......................ตรอก/ซอย.............................ถนน...................................... 
หมูท่ี.......................แขวง/ตําบล.................................เขต/อําเภอ...........................จังหวดั................................... 
โทรศัพท........................................... 
  ๔. พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ 
 ๔.๑ สําเนาทะเบียนบานของสถานท่ีประกอบการ หากเปนนิติบุคคลใหนําสําเนา 
       หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลมาประกอบดวย 
 ๔.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอรับใบอนุญาต 
 ๔.๓ หลักฐานแสดงวาอาคารนั้นสามารถใชประกอบการไดโดยถูกตองตามกฎหมาย 
            วาดวยการควบคุมอาคาร 
 ๔.๔ กรณีเจาของไมสามารถยื่นคําขอดวยตนเองได ใหผูรับมอบอํานาจนําหนังสือมอบ 
            อํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมายพรอมบัตรประจําตัวของผูมอบอํานาจและผูรับมอบ 
            อํานาจมาแสดง 
 ๔.๕ แผนท่ีสังเขปแสดงสถานท่ีตั้งสถานประกอบการ 
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 ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
  

 (ลงชื่อ).......................................................... ผูขอตออายุใบอนุญาต 
        (.......................................................) หรือผูขอตออายุหนังสือรับรองการแจง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนท่ีสังเขปแสดงท่ีตั้งสถานประกอบการ 



คํารองขออนุญาตตาง ๆ 
 

เขียนท่ี.................................................... 
วันท่ี..........เดือน....................................พ.ศ. .................. 

  ขาพเจา (  ) บุคคลธรรมดา (  ) นิติบุคคล ชื่อ........................................................................... 
..................................................................อาย.ุ.....................ป สัญชาติ..........................เลขประจําตัวประชาชน 
เลขท่ี..................................................อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี...................ตรอก/ซอย......................................... 
ถนน.......................................หมูท่ี.............แขวง/ตําบล..................................เขต/อําเภอ................................... 
จังหวัด...................................... โทรศัพท...............................................ขอยื่นคํารองตอเจาพนักงานทองถ่ิน……. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
  ดวย............................................................................................................................................ 
  จึงมีความประสงค...................................................................................................................... 
 
  ขอรับรองวา ขอความตามคํารองนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 
    (ลงชื่อ)...........................................................................ผูขออนุญาต 
            (......................................................................) 
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	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้
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