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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ 
เรื่อง   สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร     

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ  วาดวยสถานที่จําหนายอาหาร 

และสะสมอาหาร   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ประกอบมาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๕๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ   

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลบานเกาะและนายอําเภอเมืองสมุทรสาคร   

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ  เรื่อง  สถานท่ี 

จําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานเกาะตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ   

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัต ิ ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้   

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “อาหาร”  หมายความวา  ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต  ไดแก 

  (๑)  วัตถุทุกชนดิที่คนกนิ  ดื่ม  อม  หรือนําเขาสูรางกายไมวาดวยวิธีใด ๆ   หรือในรูปลักษณะใด ๆ    

แตไมรวมถึงยา  วัตถุออกฤทธิต์อจิตและประสาท  หรือยาเสพตดิใหโทษตามกฎหมายวาดวยการนั้น  แลวแตกรณี 

  (๒)  วัตถุที่มุงหมายสําหรบัใชหรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร  รวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร   

สีและเครื่องปรุงแตงกล่ินรส 
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  “สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่บริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่ 

หรือทางสาธารณะท่ีจัดไวเพ่ือประกอบอาหาร  หรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถ 

บริโภคไดทันที  ทั้งนี้  ไมวา  จะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับบริโภค  ณ  ที่นั้น  หรือนําไป 

บริโภคท่ีอื่นก็ตาม 

  “สถานท่ีสะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานท่ีหรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่ 

หรือทางสาธารณะที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสด  หรือของแหง  หรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด   

ซึ่งประกอบหรือปรุงแลว  หรือของเสียงาย  ทั้งนี้  ไมวาจะมีการจําหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตาม   

และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไวสําหรับใหผูคาใชเปนท่ีชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคาประเภทดังกลาว   

หรือเปนครั้งคราวหรือตามวันที่กําหนด 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และความหมายรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ที่เปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  ถุงพลาสติก   

ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตวหรือซากสัตว  รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เล้ียงสัตว   

หรือที่อื่น 

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

หรือส่ิงที่กอสรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน 

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

  “องคการบริหารสวนตําบล”  หมายความวา  องคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ 

ขอ ๕ หามมิใหผูใดจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร  หรือพ้ืนที่ใด   

ซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตร  และมิใชเปนการขายของในตลาด  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น   

หรือหนังสือรับรองการแจงกอนการจัดตั้ง 
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ขอ ๖ ความในขอ  ๕  ไมใชบังคับแกการประกอบกิจการ  ดังนี้ 

  (๑)  การประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

    (๒)  การขายของในตลาด 

  (๓)  การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 

ขอ ๗ ผูขอจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหารซึ่งขอรับใบอนุญาต  หรือหนังสือรับรอง 

การแจงผูจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  หรือเก็บสะสมอาหารในสถานที่จําหนายอาหาร  หรือสถานท่ีสะสมอาหาร   

ตองปฏิบัติใหถกูตองตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอบัญญัต ิ เงื่อนไข  ประกาศ  คําส่ังที่กําหนดไวทายขอบญัญตันิี ้

ขอ ๘ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร  หรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคาร   

หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนที่ขายของในตลาดจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาต 

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓)  อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลประกาศกําหนด 

ขอ ๙ ผูไดรับใบอนุญาตหรือไดรับหนังสือรับรองการแจงใหจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร   

หรือสถานที่สะสมอาหารตองปฏิบัตติามหลักเกณฑ  วิธีการ  ขอกําหนด  และเงื่อนไขที่ท่ีกําหนดไวในใบอนุญาต   

หรือหนังสือรับรองการแจง 

ขอ ๑๐ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาต  หรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น   

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตอง  หรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง   

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน   

และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตอง   

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนบัแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตอง  หรือครบถวนตามท่ีกําหนด 

ในขอบัญญัตินี้   
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ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนเจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาต  หรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได   

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสอง  หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๑๑ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๑๒ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต   

และใหใชไดเพียงเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลเทานั้น 

การขอตอใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับไดเสีย

คาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตอใบอนุญาต 

การขอตอใบอนุญาต  และการอนญุาตใหตอใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข   

ที่กําหนดไวตามขอ  ๘  และขอ  ๙  โดยอนุโลม 

ขอ ๑๓ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต 

ส้ินอายุ  สําหรับกรณีที่เปนการขอตอใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น   

ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมอีกรอยละย่ีสิบของจํานวน 

คาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสีย 

คาธรรมเนียมครั้งตอไป 

กรณีที่ผูมีหนาที่เสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวาสองครั้ง   

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและคาปรับ   

จนครบจํานวน 

ขอ ๑๔ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหารสวนตําบล 

ขอ ๑๕ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินการตามขอบัญญัตินี้  จะพึงเรียกเก็บคาบริการ 

จากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัติ 
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ขอ ๑๖ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ ๑๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญใหผูไดรับใบอนุญาต 

ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  ตามแบบ 

ที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ   

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหายใหผูย่ืนคําขอรับใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจงความ 

ตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน 

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๑๘ ในกรณีท่ีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติ  หรือปฏิบัติไมถูกตอง   

ตามบทบัญญัตแิหงพระราชบญัญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ   

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว 

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนญุาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาต   

ภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๑๙ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไมปฏิบัติ  หรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้   

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไว  ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาต 

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตของประชาชน 



 หนา   ๑๑๗ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๕๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอ ๒๐ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ 

ใบอนุญาตทราบในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง 

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน 

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง 

แลวแตกรณี 

ขอ ๒๑ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน 

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๒๒ ผูใดประสงคจะขอตั้งสถานที่จําหนายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร   

หรือพ้ืนที่ใด  ซึ่งมีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตรและมใิชเปนการขายของในตลาดจะตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น   

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  รูปถายขนาด  ๑  นิ้ว  จํานวน  ๒  รูป 

  (๒)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๓)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๔)  ใบรับรองแพทยของผูประกอบการ 

  (๕)  อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนด 

เมื่อเจาพนักงานทองถิน่ไดรับแจง  ใหออกใบรับแจงแกผูแจงเพ่ือใชเปนหลักฐานในการประกอบกิจการ   

ไดชั่วคราวในระหวางเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นยังมิไดออกหนังสือรับรองการแจง  ใหเจาพนักงานทองถิ่น   

ตรวจการแจงใหถูกตองตามแบบที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง  ถาการแจงเปนไปโดยถูกตอง   

ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับแจง 

ในใบรับแจงหรือหนังสือรับรองการแจง  เจาพนักงานทองถิ่นจะกําหนดเงื่อนไขใหผูแจงหรือผูไดรับ 

หนังสือรับรองการแจงปฏิบัติเปนการเฉพาะรายได 

ในกรณีที่การแจงไมถูกตองหรือไมสมบูรณใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหผูแจงทราบภายในเจ็ดวัน 

ทําการนับแตวนัที่ไดรบัแจง  ถาผูแจงไมดําเนินการแกไขใหถกูตองภายในสิบหาวันทําการนับแตที่ไดรับแจง   

จากเจาพนักงานทองถิ่นใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหการแจงของผูแจงเปนอันส้ินผล  แตถาผูแจง   

ไดดําเนินการแกไขภายในเวลาท่ีกําหนดแลว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจง 

ภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับแจงซึ่งมีรายละเอียดถูกตองตามแบบที่กําหนดในขอบัญญัติตามวรรคหนึ่ง 



 หนา   ๑๑๘ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๕๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอ ๒๓ ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ 

ขอ ๒๔ ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ใหผูไดรับ 

หนังสือรับรองการแจงย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงภายในสิบหาวันนบัแตวันที่ไดรับทราบการสูญหาย   

ถูกทําลาย  หรือชํารุดตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรอง 

การแจงใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีหนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ใหผูย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจง  

นําสําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่หนังสือรับรองการแจงสูญหายมาแสดง 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีหนังสือรับรองการแจงถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ใหผูย่ืนขอรับ 

ใบแทนหนังสือรับรองการแจงนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๒๕ เมื่อผูแจงตามมาตรา  ๔๘  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ประสงคจะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินการใหบุคคลอื่นใหแจงเจาพนักงานทองถิ่นทราบดวย 

ขอ ๒๖ ในกรณีที่ผูดําเนินการใดดําเนินกิจการตามที่ระบุไวในขอบัญญัตินี้  โดยมิไดแจง 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นเพราะเหตุที่ฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นมาแลวครั้งหนึ่ง   

ยังฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตอไป  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้น 

หยุดดําเนินกิจการจนกวาจะไดดําเนินการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น  ถายังฝาฝนอีกใหเจาพนักงานทองถิ่น 

มีอํานาจส่ังหามการดําเนินกิจการนั้นไวตามเวลาที่กําหนดซึ่งตองไมเกินสองปก็ได 

ขอ ๒๗ การแจงของเจาพนักงานทองถิ่น  และคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  ใหทําเปนหนังสือแจง   

ใหผูแจงหรือผูดําเนินการทราบ  ในกรณีที่ไมพบตัวหรือไมยอมรับหนังสือใหสงหนังสือการแจง  หรือคําส่ัง 

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือปดหนังสือนั้นไวโดยเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน 

ของผูท่ีตองรับหนังสือ  และใหถือวาผูนั้นไดทราบหนังสือดังกลาวแลว  ตั้งแตเวลาที่หนังสือไปถึง  หรือวันปดหนังสือ 

แลวแตกรณี 

ขอ ๒๘ ใหเจาพนักงานทองถิ่น  มีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนตําบลเพ่ือปฏิบัติหนาที่   

ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบญัญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตองคการบริหารสวนตําบล   

ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 



 หนา   ๑๑๙ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๕๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอ ๒๙ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ   

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๐ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบานเกาะเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

สุชีพ  คงศีล 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลบานเกาะ 

 



 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 

ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ 

เรื่อง  สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ลําดับ รายการ อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท)/ป 
 

 

 

 

 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

อัตราคาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงการจัดตั้งสถานท่ี

จําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนท่ีใดซ่ึงมีพ้ืนท่ี

ไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร  และมิใชเปนการขายของในตลาด 

 

พ้ืนท่ีประกอบการ ไมเกิน ๑๐ ตารางเมตร 

พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๑๐ ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร 

พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๕๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร 

พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 

 

 

 

 

 

 

๑๕๐ 

๒๐๐ 

๒๕๐ 

๓๐๐ 

 

 

 

 

 

๑ 

๒ 

อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร

หรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนท่ีใดซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกิน  

๒๐๐ ตารางเมตร  และมิใชเปนการขายของในตลาด 

 

พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๘๐๐  ตารางเมตร 

พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๘๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป                      

 

 

 

 

 

 

๕๐๐ 

๘๐๐ 

 

 



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

คําขอรบัใบอนุญาต 
จัดต้ังสถานท่ีจําหนา่ยอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 เขียนที่............................................................... 
 วันที่..............เดือน.......................................พ.ศ. .............. 
 ข้าพเจ้า.................................................................................อายุ....................ปี สัญชาติ.......................... 
อยู่บ้านเลขที่................หมู่ที่.................ตรอก/ซอย............................................ถนน..................................................... 
ตําบล/แขวง...........................................อําเภอ..............................................จังหวัด..................................................... 
โทรศัพท์...............................................................โทรสาร........................................................ 
 ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตจัดต้ัง     สถานที่จําหน่ายอาหาร      สถานที่สะสมอาหาร 
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  โดยใช้ช่ือสถานประกอบกิจการว่า........................................................................................... 
พ้ืนที่ประกอบการ.........................ตารางเมตร จํานวนคนงาน.................คน ต้ังอยู่ ณ เลขที่..................หมู่ที่...............
ตําบล..................................................อําเภอ.....................................................จังหวัด................................................. 
โทรศัพท์.....................................................โทรสาร................................................... 
 พร้อมคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ 
 ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้ขอรับใบอนุญาต 
 ๒. สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต    
 ๓. สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารของสถานประกอบการ 
 ๔. ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาต ผูช่้วยจําหน่ายอาหารและผู้ปรงุอาหาร 
 ๕. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย 
 ๕. ....................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
  
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
  (ลงช่ือ).........................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
                (.........................................................) 

แผนท่ีต้ังสถานประกอบการพอสังเขป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

คําขอรบัหนังสือรับรองการแจ้ง 
จัดต้ังสถานท่ีจําหนา่ยอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

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

 ข้าพเจ้า................................................................................อายุ....................ปี สัญชาติ........................... 
อยู่บ้านเลขที่....................หมู่ที่..............ตรอก/ซอย............................................ถนน.................................................... 
ตําบล/แขวง................................................อําเภอ...............................................เขต.................................................... 
โทรศัพท์...............................................................โทรสาร........................................................ 
 ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตจัดต้ัง     สถานที่จําหน่ายอาหาร      สถานที่สะสมอาหาร 
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  โดยใช้ช่ือสถานประกอบกิจการว่า........................................................................................... 
พ้ืนที่ประกอบการ.........................ตารางเมตร จํานวนคนงาน.................คน ต้ังอยู่ ณ เลขที่..................หมู่ที่...............
ตําบล..................................................อําเภอ.....................................................จังหวัด................................................. 
โทรศัพท์.....................................................โทรสาร................................................... 
 พร้อมคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ 
 ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง 
 ๒. สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง  
 ๓. สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารของสถานประกอบการ 
 ๔. ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง ผู้ช่วยจําหน่ายอาหาร และผู้ปรุงอาหาร 
 ๕. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย 
 ๖. ............................................................................................................................................................ 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
  
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
  (ลงช่ือ)......................................................ผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง 
             (.........................................................) 

แผนท่ีต้ังสถานประกอบการพอสังเขป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สอ. ๕ 
                                                                                     เลขที่รับ................../.................. 
  

คําขอต่ออายุใบอนุญาต 
จัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรอืสถานที่สะสมอาหาร 

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

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

 ข้าพเจ้า...................................................................................อายุ......................ปี สัญชาติ...................... 
อยู่บ้านเลขที่................หมู่ที่...................ตรอก/ซอย...........................................ถนน.................................................... 
แขวง/ตําบล....................................เขต/อําเภอ......................................เทศบาล//อบต................................................ 
จังหวัด..................................................โทรศัพท์................................................. 
 
 ขอย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตจัดต้ัง     สถานที่จําหน่ายอาหาร     สถานที่สะสมอาหาร 
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ..................................................................... โดยใช้ช่ือสถานที่ประกอบกิจการว่า................... 
................................................................ พ้ืนที่ประกอบการ............................ตารางเมตร จํานวนคนงาน..............คน 
ต้ังอยู่ ณ เลขที.่.................หมู่ที่...............ตําบล................................................อําเภอ................................................... 
จังหวัด...................................................โทรศัพท์.............................................โทรสาร.................................................. 
  
 พร้อมคําขอน้ี  ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารต่าง ๆ  มาด้วย ดังน้ี 
 ๑.  ใบอนญุาตเดิม 
 ๒.  ใบรับรองแพทย์ของผู้ได้รับอนุญาต  ผูช่้วยจําหน่าย  และผู้ปรุงอาหาร 
 ๓.  ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม เก็บ ขน มลูฝอย 
 ๔.  .......................................................................................................................................................... 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
  (ลงช่ือ).........................................................ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 
                     (.........................................................) 
 
  



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

 
คําขอรบัใบแทนใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจําหนา่ยอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร  

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

 
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................................................................  
� เป็นบุคคลธรรมดา อายุ..................................ปี สัญชาติ....................................... เลขหมายประจําตัว

ประชาชนเลขที่ � ���� ����� �� � อยู่บ้าน/สํานักงานเลขที.่....................หมู่ที.่........................  
ตรอก/ซอย.............................ถนน.............  ...........ตําบล/แขวง.......................... อําเภอ/เขต.................................. 
จังหวัด..............................โทรศัพท์..............................โทรสาร..........................................  

� เป็นนิติบุคคลประเภท....................................................จดทะเบียนเมื่อ.......................................................  
มีสํานักงานอยู่เลขที่....................หมู่ที่........................ตรอก/ซอย................................ถนน.............................................  
ตําบล/แขวง .............................................อําเภอ/เขต................................................จังหวัด.........................................
โทรศัพท์....................................... โทรสาร........................................ ผู้มีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขอแจ้งมี  ดังน้ี  

๑. .........................................................อยู่บ้านเลขที.่................หมู่ที่........ตรอก/ซอย......................................
ถนน......................................ตําบล/แขวง...........................................................อําเภอ/เขต...........................................
จังหวัด..............................................โทรศัพท์................................................โทรสาร......................................................  
ได้ขออนุญาตจัดต้ัง  � สถานที่จําหน่ายอาหาร   � สถานที่สะสมอาหาร  ใบอนุญาต เล่มที.่......................................
เลขที.่.......................ปี......................... โดยใช้ช่ือสถานประกอบการว่า...........................................................................
สถานที่ต้ังเลขที่..................หมู่ที.่................... ตรอก/ซอย......................................ถนน.................................................
ตําบล...............................................อําเภอ................................................ จังหวัด.......................................................... 
โทรศัพท.์..........................................โทรสาร...........................................  
 

ขอย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตดังกล่าวข้างต้นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเน่ืองจาก    
 
�  สูญหาย           
�  ถกูทําลาย           
�  ชํารุดในสาระสําคัญ 
 
 

 



-๒- 
 

พร้อมทั้งได้แนบหลักฐานที่นํามาประกอบการพิจารณา ดังน้ี  
 
� ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต  
� ๒. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แทน  
        นิติบุคคล (กรณีผู้ขอรบัใบแทนใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล)  
� ๓. หนังสือมอบอํานาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ 
        และผู้รบัมอบอํานาจ (กรณีผู้ประกอบการไม่สามารถมาย่ืนคําขอด้วยตนเอง)  
� ๔. สําเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหาย กรณีใบอนุญาตเดิม 
        สูญหาย 

          � ๕. ใบอนุญาตเดิม กรณีที่ชํารุดในสาระสําคญั  
          � ๖. อ่ืน ๆ………………………………………………………………………………………………………………………………….   
                  ...........................................................................................................................................................  

 
          ขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ  

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

                                                                         (.............................................)  
                                                                                       ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต 
 
               คาํสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
                 � อนุมัติออกใบแทนใบอนุญาตได้ 
                 � ไม่อนุมัติออกใบแทนใบอนุญาต 
 
 
                                                                   (ลงช่ือ)................................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น  

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



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

คําขอรบัใบแทนหนงัสือรับรองการแจ้งจัดต้ังสถานท่ีจําหนา่ยอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 
                                                                       

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

 
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).............................................................................................................................  
� เป็นบุคคลธรรมดา อายุ..................................ปี สัญชาติ.............................................. เลขหมายประจําตัว

ประชาชนเลขที่ � ���� ����� �� � อยู่บ้าน/สํานักงานเลขที.่..........................หมู่ที่.........................  
ตรอก/ซอย.............................ถนน.............  ...........ตําบล/แขวง.......................... อําเภอ/เขต....................................... 
จังหวัด..............................โทรศัพท์..............................โทรสาร..........................................  

� เป็นนิติบุคคลประเภท....................................................จดทะเบียนเมื่อ.......................................................  
มีสํานักงานอยู่เลขที่....................หมู่ที่........................ตรอก/ซอย...............................ถนน.............................................  
ตําบล/แขวง .............................................อําเภอ/เขต.................................................จังหวัด.........................................
โทรศัพท์....................................... โทรสาร....................................... ผู้มีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขอแจ้งมี  ดังน้ี  

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

ได้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้งจัดต้ัง         �    สถานทีจ่ําหน่ายอาหาร          �    สถานทีส่ะสมอาหาร   
หนังสือรับรอง  เล่มที.่.............เลขที่..........ปี.............โดยใช้ช่ือสถานประกอบการว่า.......................................................
สถานที่ต้ังเลขที่..................หมู่ที.่................... ตรอก/ซอย.......................................ถนน.................................................
ตําบล...............................................อําเภอ................................................ จังหวัด.......................................................... 
 โทรศัพท.์..........................................โทรสาร...........................................  
 

ขอย่ืนคําขอรับใบแทนใบรับรองการแจง้จัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารและสะสมอาหารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
เน่ืองจาก            

                     �  สญูหาย           
�  ถกูทําลาย           
�  ชํารุดในสาระสําคัญ 

 
 
 



-๒- 
 

พร้อมทั้งได้แนบหลักฐานที่นํามาประกอบการพิจารณา ดังน้ี  
� ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง  
� ๒. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แทน  
        นิติบุคคล (กรณีผู้ขอรบัใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งเป็นนิติบุคคล) 
� ๓. สําเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย กรณี 
        หนังสือรับรองการแจ้งเดิมสูญหาย 

           � ๔. หนังสือมอบอํานาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ 
         และผู้รบัมอบอํานาจ (กรณีผู้ประกอบการไม่สามารถมาย่ืนคําขอด้วยตนเอง)  
 � ๕. หนังสือรับรองการแจ้งเดิม กรณีทีชํ่ารุดในสาระสําคัญ  

           � ๖.  อ่ืน ๆ………………………………………………………………………………………………………………………………….   
                  ...........................................................................................................................................................  

 
           ขอรบัรองว่า  ข้อความในแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ  

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

                                                                         (.............................................)  
                                                                              ผูข้อรบัใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง 
 
               คาํสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
                 � อนุมัติออกใบแทนใบหนังสือรับรองการแจ้ง 
                 � ไม่อนุมัติออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง 
 
 
                                                                   (ลงช่ือ)................................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น  

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


