
 หนา   ๑๗๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกุดยาลวน   
เรื่อง   สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร     

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบญัญตัิองคการบริหารสวนตาํบลกุดยาลวน  วาดวยสถานที่จําหนายอาหาร 

และสถานท่ีสะสมอาหารในเขตองคการบริหารสวนตําบลกุดยาลวน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๕๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหาร 

สวนตําบลกุดยาลวนโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลกุดยาลวนและนายอําเภอ

ตระการพืชผล  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกุดยาลวน  เรื่อง  สถานที่

จําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในองคการบริหารสวนตําบลกุดยาลวนตั้งแตวันท่ีไดประกาศไว 

โดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลกุดยาลวนแลวเจ็ดวัน 

ขอ ๓ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลกุดยาลวนเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “อาหาร”  หมายความวา  ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต  ไดแก 

  (๑) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน  ดื่ม  แตไมรวมถึงยา  วัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท 

หรือยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยการนั้น  แลวแตกรณี 



 หนา   ๑๗๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๒) วัตถุที่มุงหมาย  สําหรับใช  หรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร  รวมทั้งวัตถุ  

เจือปนอาหาร  สี  และเครื่องปรุงแตงกล่ินรส 

  “สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่

หรือทางสาธารณะ  ที่จัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จ  และจําหนายใหกับผูซื้อสามารถ

บริโภคไดทันที  ทั้งนี้  ไมวาจะเปนการจําหนาย  โดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค  ณ  ที่นั้น   

หรือนําไปบริโภคที่อื่นก็ตาม 

  “สถานท่ีสะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่ 

หรือทางสาธารณะ  ที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด   

ซึ่งผูซื้อตองนําไปทํา  ประกอบหรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง 

    “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน   

และประชาชนสามารถใชประโยชน  หรือใชสัญจรได 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “ราชการทองถิ่น”  หมายความวา  องคการบริหารสวนตําบลกุดยาลวน 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดยาลวน 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรี 

วาการกระทรวงสาธารณสุข  ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 

หมวด  ๒ 

สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

ขอ ๕ ผูใดจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใด 

ซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  

ถาสถานท่ีดังกลาวมีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตรตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือขอรับหนังสือรับรอง 

การแจงกอนการจัดตั้ง 



 หนา   ๑๗๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๖ ความในขอ  ๖  ไมใชบังคับแกการประกอบการ  ดังนี้ 

  (๑) การประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุภาพ 

  (๒) การขายของในตลาด 

  (๓) การจําหนายสินคาในที่  หรือทางสาธารณะ 

ขอ ๗ ผูจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารตองจัดสถานที่ใหถูกตอง 

ดวยสุขลักษณะและเงื่อนไขตามลักษณะของกิจการ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) สถานที่สะสมอาหาร 

   (๑.๑) ไมตั้งอยูในบริเวณที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ 

   (๑.๒) พ้ืนที่ทําดวยวัตถุถาวร  ทําความสะอาดงาย 

   (๑.๓) จัดใหมีระบบการระบายน้ําอยางเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ 

ตามเกณฑมาตรฐานที่เจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

   (๑.๔) จัดใหมีแสงสวางและทางระบายอากาศเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ

ตามเกณฑมาตรฐานที่เจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

   (๑.๕) จัดใหมีสวมจํานวนเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐาน

ที่เจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

   (๑.๖) จัดใหมีที่รองรับมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลท่ีถูกตองดวยสุขลักษณะและเพียงพอ 

   (๑.๗) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมท้ังระเบียบ  ขอบังคับ  และคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลกุดยาลวน 

  (๒) สถานที่จําหนายอาหาร 

   (๒.๑) จัดสถานท่ีสะสมอาหารตามที่กําหนดไวใน  (๑.๑)  -  (๑.๗) 

   (๒.๒) จัดใหมีโตะ  เกาอี้  หรือท่ีนั่งอยางอื่นซึ่งมีสภาพแข็งแรง  สะอาดและเปนระเบียบ 

เรียบรอยอยูเสมอ 

    (๒.๓) ผนังและบริเวณที่ปรุงอาหารตองมีพ้ืนที่ทําความสะอาดงาย 

   (๒.๔) จัดใหมีภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  ที่ใชในการทํา  ประกอบ  ปรุง  

เก็บ  และการบริโภคอาหารไวใหเพียงพอ  ปลอดภัย  และถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐาน 

ที่องคการบริหารสวนตําบลกุดยาลวนกําหนด 



 หนา   ๑๘๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๒.๕) จัดใหมีบริเวณและที่สําหรับทําความสะอาดภาชนะ  ตลอดจนอุปกรณ 

เครื่องใชตาง ๆ  ใหเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ  เพ่ือใชในการนั้นโดยเฉพาะ 

   (๒.๖) จัดใหมีที่สําหรับลางมือพรอมอุปกรณจํานวนเพียงพอ 

   (๒.๗) จัดใหมีการปองกันอันตรายตอสุขภาพ  รวมท้ังปองกันไมใหเกิดเหตุรําคาญ 

เนื่องจากการจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  และเก็บอาหาร 

   (๒.๘) จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข   

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมท้ังระเบียบ  ขอบังคับ  และคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลกุดยาลวน 

   (๒.๙) ปฏิบัติการอื่นใดเกีย่วดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบังคับ  และคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลกุดยาลวน 

ขอ ๘ ผูรับใบอนุญาตหรือผูรับหนังสือรับรองการแจง  ตองดูแลรักษาสถานท่ีจําหนายอาหาร

หรือสถานที่สะสมอาหารใหถูกตองดวยสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) รักษาสถานที่ใหสะอาดอยูเสมอ  รวมทั้งจัดใหมีการปองกันและกําจัดสัตวนําโรค 

  (๒) ตองมีการดูแลรักษาความสะอาดที่รองรับขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลไมใหเปน 

ที่เพาะพันธุแมลงและสัตวนําโรคได  และตองมีการกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลที่ถูกตองดวยสุขลักษณะ 

  (๓) รักษาสวมใหถูกตองดวยสุขลักษณะอยูเสมอ 

  (๔) จัดส่ิงของเครื่องใชและอุปกรณใหเปนระเบียบเรียบรอยและรักษาใหสะอาดอยูเสมอ 

  (๕) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบังคับ  และคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลกุดยาลวน 

ขอ ๙ ผูรับใบอนุญาตหรอืผูรับหนงัสือรบัรองการแจง  จัดตั้งสถานทีจํ่าหนายอาหารตองปฏิบัติ

ใหถูกตองตามหลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร  กรรมวธิีจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บรักษาอาหาร   

ตลอดจนสุขลักษณะของภาชนะอุปกรณ  น้ําใช  และของใชอื่น ๆ  รวมท้ังสุขลักษณะสวนบุคคล 

ของผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหารและผูใชบริการ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) วาง  เก็บอาหารกอนปรุงในท่ีสะอาดถูกสุขลักษณะ  รวมท้ังจัดใหมีการปองกัน 

สัตวนําโรคในสถานที่นั้น 



 หนา   ๑๘๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

    (๒) ใชเครื่องปกปดอาหาร  รวมท้ังภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  ที่ใชในการทํา   

ประกอบ  ปรุง  เก็บอาหาร  เพ่ือปองกันฝุนละอองและส่ิงท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ตลอดจนรักษา 

เครื่องปกปดนั้น  ใหสะอาดและใชการไดดีอยูเสมอ 

  (๓) น้ําแข็งสําหรับการใชบริโภคตองจัดเก็บไวในภาชนะท่ีถูกสุขลักษณะสามารถ

ปองกันส่ิงปนเปอนไดและหามนําอาหารหรือส่ิงของอื่นใดแชหรือเก็บรวมไวดวยกัน 

  (๔) การทุบ  บดน้ําแข็ง  ตองปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะและสะอาดอยูเสมอ  รวมทั้ง

ปองกันมิใหมีเสียงอันเปนเหตุรําคาญแกผูอื่น 

  (๕) ในกรณีที่มีผาเช็ดหนาใหบริการตองทําใหสะอาดและผานความรอนฆาเชื้อโรค 

หรือกรรมวิธีอื่นใดใหถูกตองดวยสุขลักษณะ 

  (๖) จัดใหมีน้ําสะอาดไวใหเพียงพอ 

  (๗) ใชภาชนะหรือวัตถุที่สะอาด  ปลอดภัย  สําหรับปรุง  ใส  หรือหออาหาร  หรือน้ําแข็ง 

โดยรักษาใหสะอาดอยูเสมอ 

  (๘) ผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหารและผูใหบริการตองแตงกายใหสะอาด  และปฏิบัติตน

ใหถูกตองสุขลักษณะสวนบุคคล 

  (๙) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบังคับ  และคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลกุดยาลวน 

ขอ ๑๐ อาคารที่ใชเปนสถานที่ประกอบการตองมีหลักฐานแสดงวาสามารถใชประกอบการได  

โดยถูกตองตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

 

หมวด  ๓ 

หลักเกณฑ  วธิีการ  และเงือ่นไขในการขอและออกใบอนุญาต 

ขอ ๑๑ ผูรับใบอนุญาตหรือผูรับหนังสือรับรองการแจงตองไมเปนโรคติดตอและไมจาง 

หรือใชบุคคลท่ีปวยหรือมีเหตุควรเชื่อวาเปนโรคติดตอ  จําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บอาหาร 

ขอ ๑๒ ผูใดประสงคจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรอืสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนทีใ่ด  

ซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตรใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ  สอ. ๑  ตอเจาพนักงานทองถิ่น 

พรอมกับหลักฐานตาง ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลกุดยาลวนกําหนด 



 หนา   ๑๘๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ในกรณีสถานที่ตามวรรคหนึ่ง  มีพ้ืนท่ีไมเกินสองรอยตารางเมตร  ใหย่ืนคําขอรับหนังสือรับรองการแจง  

ตามแบบ  สอ. ๒  ตอเจาพนักงานทองถิ่น  พรอมหลักฐานตาง ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลกุดยาลวน

กําหนด 

ขอ  ๑๓  เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของคําขออนุญาต

หรือคําขอรับหนังสือรับรองการแจงแลว  ปรากฏวาถูกตองตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดไว 

ใหออกใบอนุญาตตามแบบ  สอ. ๓  หรือหนังสือรับรองการแจงตามแบบ  สอ. ๔  แลวแตกรณี 

ผูไดรับอนุญาตหรือผูไดรับการรับรองการแจงตองมารับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง  

พรอมกับชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทายขอบัญญัตินี้ภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง

จากเจาพนักงานทองถิ่น  หากมิไดมารับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง  และชําระคาธรรมเนียม  

ภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ  ๑๔  เมื่อผูรับใบอนุญาตผูใดประสงคขอตออายุใบอนุญาต  ใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น

ตามแบบ  สอ. ๕  กอนใบอนุญาตส้ินอายุเมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับชําระคาธรรมเนียมแลว  ใหประกอบกิจการ

ตอไปจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต  หากมิไดชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  

จะตองชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ 

ขอ  ๑๕  ผูรับหนังสือรับรองการแจงตองเสียคาธรรมเนียมเปนประจําทุกป  ตลอดระยะเวลา 

ที่ยังดําเนินกิจการนั้น  โดยย่ืนคําขอชําระคาธรรมเนียมประจําปตามแบบ  สอ. ๖  ตอเจาพนักงานทองถิ่น 

พรอมหลักฐานตาง ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลกุดยาลวนกําหนด  และใหชําระคาธรรมเนียม 

กอนครบรอบในแตละป  หากมิไดชําระคาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนดจะตองชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีก 

รอยละย่ีสิบของคาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแตผูแจงจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนด 

การเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ขอ  ๑๖  ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลกุดยาลวน   

ขอ  ๑๗  เมื่อผูไดรับใบอนุญาตหรือผูรับหนังสือรับรองการแจง  ไมประสงคจะประกอบการตอไป

ใหย่ืนคําขอบอกเลิกการดําเนินกิจการตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  สอ. ๗ 



 หนา   ๑๘๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๑๘ หากผูรับใบอนญุาตหรอืผูรับหนังสือรับรองการแจง  ประสงคการแกไขรายการในใบอนุญาต

หรือหนังสือรับรองการแจงใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  สอ. ๗ 

ขอ ๑๙ หากปรากฏวาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุด 

ในสาระสําคัญ  ผูรับใบอนุญาตหรือผูรับหนังสือรับรองการแจงแลวแตกรณีจะตองย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตหรือใบแทนหนังสือรับรองการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  สอ. ๗  ภายในสิบหาวัน  

นับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญแลวแตกรณี  พรอมหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑) เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ  กรณีสูญหายหรือถูกทําลาย 

  (๒) ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

ขอ ๒๐ การออกใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหเจาพนักงานทองถิ่น

ดําเนินการตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  ดังนี้ 

  (๑) การออกใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบ  สอ. ๓  หรือการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจง   

ใหใชแบบ  สอ. ๔  โดยประทับตราสีแดงคําวา  “ใบแทน”  กํากับไวดวย  และใหมีวัน  เดือน  ป   

ที่ออกใบแทนพรอมทั้งลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่น  หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่น

ในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

  (๒) ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิม 

  (๓) บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม  หรือตนขั้วหนังสือรับรองการแจงเดิมระบุ 

สาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมหรือหนังสือรับรองการแจงเดิม 

แลวแตกรณี  และลงเลมที่  เลขที่  ป  ของใบแทน 

ขอ ๒๑ ผูรับใบอนุญาตหรือผูรับหนังสือรับรองการแจง  ใหจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร 

หรือสถานท่ีสะสมอาหารตองแสดงใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

 

หมวด  ๔ 

แบบพิมพ 

ขอ ๒๒ ใหใชแบบพิมพตาง ๆ  ตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ดังตอไปนี้ 



 หนา   ๑๘๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๑) คําขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารใหใช

แบบ  สอ. ๑ 

  (๒) คําขอรับหนังสือรับรองการแจงสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร

ใหใชแบบ  สอ. ๒ 

  (๓) ใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารใหใชแบบ  สอ. ๓ 

  (๔) หนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

ใหใชแบบ  สอ. ๔ 

  (๕) คําขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

ใหใชแบบ  สอ. ๕ 

  (๖) คําขอชําระคาธรรมเนียมประจําป  หนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนาย

อาหารหรือสถานที่สะสมอาหารใหใชแบบ  สอ. ๖ 

  (๗) คําขออนุญาตการตาง ๆ  ใหใชแบบ  สอ. ๗ 

 

หมวด  ๕ 

บทกําหนดโทษ 

ขอ ๒๓ ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรอืสถานท่ีสะสมอาหารไมปฏิบัติหรือปฏิบัติ

ไมถูกตองตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไวคราวหนึ่งไมเกินสิบหาวัน 

กรณีถูกส่ังพักใชใบอนุญาตมาแลวสองครั้ง  และมีเหตุ ท่ีจะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาต 

หรือเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได 

ขอ ๒๔ ผูใดฝาฝนขอบัญญัตนิี้ตองระวางโทษตามบทกาํหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๓๐  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

วาที่รอยตร ี ชัชวาล  พุทธแกว 

ปลัดองคการบริหารสวนตาํบล  ปฏิบัตหินาท่ี 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลกดุยาลวน 



 
บัญชีอัตราคา่ธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลกุดยาลวน 

เรื่อง สถานทีจํ่าหนา่ยอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
ลําดับที ่                                  รายการ อัตราคา่ธรรมเนียมต่อปี   

  (บาท) 

๑ อัตราคา่ธรรมเนียมในการออกหนังสือรบัรองการแจ้งการจัดต้ัง 
 สถานทีจํ่าหนา่ยอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหารในอาคาร  
 หรือพื้นที่ใดซ่ึงมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่ 
 เป็นการขายของในตลาด 
 ๑.๑  พ้ืนที่ประกอบการไม่เกิน ๑๐ ตารางเมตร  ๕๐ 

 ๑.๒  พ้ืนที่ประกอบการเกิน ๑๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร ๑๐๐ 
 ๑.๓  พ้ืนที่ประกอบการเกิน ๕๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ๒๐๐ 
 ๑.๔  พ้ืนที่ประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ๓๐๐ 
๒ อัตราคา่ธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจําหนา่ย 
 อาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร ในอาคารหรือพื้นที่ใด ซ่ึงมีพื้นทีเ่กิน  
 สองร้อยตารางเมตรและมิใช่เปน็การขายของในตลาด 
 ๒.๑  พ้ืนที่ประกอบการเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๘๐๐ ตารางเมตร ๔๐๐ 
 ๒.๒  พ้ืนที่ประกอบการเกิน ๘๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป  ๕๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

คําขอรบั 
ใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

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

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

  ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตจัดต้ัง   สถานที่จาํหน่ายอาหาร    สถานที่สะสมอาหาร  
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลกุดยาลวน โดยใช้ช่ือสถานที่ประกอบกิจการว่า...............................................  
มีพ้ืนที่ประกอบการ..................ตารางเมตร จํานวนคนงาน.............คน ต้ังอยู่ ณ เลขที่.............. หมู่ที่............
ตําบลกุดยาลวน  อําเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี  โทรศัพท์.............................................. 

  พร้อมคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ 
  ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้รบัใบอนุญาต 
  ๒. สําเนาทะเบียนบ้านของผู้รับใบอนุญาต 
  ๓. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

ของผู้แทนนิติบุคคล  (ถ้ามี) 
  ๔.  หนังสือมอบอํานาจ 
  ๕. สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารของสถานประกอบการ (ถ้ามี) 
  ๖. ใบรับรองแพทย์ของผู้รับใบอนุญาต และผู้ช่วยจําหน่าย และผู้ปรุงอาหาร 
  ๗. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บ ขน มลูฝอย 
  ๘. ................................................................................................... 
 
 
 

 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคําขอรับใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ และจะปฏิบัติ 
ตามกฎหมายข้อบัญญัติ หรือเง่ือนไขอ่ืนใดที่องค์การบริหารส่วนตําบลกุดยาลวนกําหนดไว้ทุกประการ 

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

     แบบ สอ. ๑

แผนทีต่ั้งสถานทีป่ระกอบการพอสงัเขป 

 



                       
เลขที่รับ........./.............                 เลขท่ี..................... 

คําขอรบั 
หนังสือรับรองการแจ้งการจัดต้ังสถานท่ีจําหนา่ยอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 
   เขียนที่............................................ 

   วันที่...........เดือน……....................พ.ศ............... 
 ข้าพเจ้า.................................................................อายุ..................ปี สัญชาติ............................... 

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

ขอย่ืนคําขอรับหนังสือรับรองการแจ้งการจัดต้ัง   สถานที่จําหน่ายอาหาร  สถานที่สะสม              
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลกุดยาลวน โดยใช้ช่ือสถานที่ประกอบกิจการว่า............................................. 
มีพ้ืนที่ประกอบการ....................ตารางเมตร จํานวนคนงาน...........คน ต้ังอยู่ ณ เลขที่................ หมู่ที่..............
ตําบลกุดยาลวน  อําเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี  โทรศัพท์................................. 

  พร้อมคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ 
  ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้รบัใบอนุญาต 
  ๒. สําเนาทะเบียนบ้านของผู้รับใบอนุญาต 
  ๓. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

ของผู้แทนนิติบุคคล  (ถ้ามี) 
  ๔.  หนังสือมอบอํานาจ 
  ๕. สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารของสถานประกอบการ (ถ้ามี) 
  ๖. ใบรับรองแพทย์ของผู้รับใบอนุญาต และผู้ช่วยจําหน่าย และผู้ปรุงอาหาร 
  ๗. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บ ขน มลูฝอย 
  ๘. ................................................................................................... 

 
 
 

 
 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอหนังสือรับรองน้ีเป็นความจริงทุกประการ   
และจะปฏิบัติตามกฎหมายข้อบัญญัติ หรือเง่ือนไขอ่ืนใดที่องค์การบริหารส่วนตําบลกุดยาลวนกําหนดไว้ทุกประการ 

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

     แบบ สอ. ๒

 

แผนทีต่ั้งสถานทีป่ระกอบการพอสงัเขป 



 
 

                                                

 
ใบอนุญาต 

จัดต้ังสถานท่ีจําหนา่ยอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 
 

เล่มที่................เลขที่...............ปี..................                  สาํนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลกุดยาลวน 
  อนุญาตให้     บุคคลธรรมดา    นิติบุคคล  ช่ือ ...............................................................  

อายุ..............ปี สัญชาติ....................... เลขประจําตัวประชาชนเลขที่ ................................................................   
อยู่บ้าน/สํานักงาน เลขที่.......................... ตรอก/ซอย...................................ถนน......................................... 
หมู่ที่..............ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต................................จังหวัด.....................................         
โทรศัพท์.............................................  

ข้อ ๑ จัดต้ัง  สถานที่จําหน่ายอาหาร  สถานที่สะสมอาหาร ประเภท............................... 
สถานที่ช่ือ ................................................................มีพ้ืนที่ประกอบการ...........................ตารางเมตร  
  ข้อ ๒ ต้ังอยู่เลขที่ ……................ ตรอก/ซอย.............................ถนน……............................. 
หมู่ที่.................ตําบล/แขวง.............................อําเภอ/เขต..................................จังหวัด................................... 
โทรศัพท์..................................... 
  ข้อ ๓ ค่าธรรมเนียมฉบับละ……….....................บาทต่อปี  ใบเสร็จรับเงินเล่มที่..........................               
เลขที่...................... ลงวันที่….............. เดือน........................ พ.ศ.................... 

  ข้อ ๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังต่อไปน้ี 
 (๑) ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลกุดยาลวน เรื่อง สถานที่จําหน่ายอาหาร 

และสถานที่ สะสมอาหาร  พ .ศ .  ๒๕๕๙  และปฏิบั ติการ อ่ืนใดเ ก่ียวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนํา 
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข คําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และคําสั่งขององค์การบริหาร 
ส่วนตําบลกุดยาลวน 

 (๒) .................................................................................................. 
 
 ออกให้ ณ วันที่........เดือน.................พ.ศ.......... สิ้นอายุวันที่ วันที่........เดือน..............พ.ศ. ......... 
 
         ลงช่ือ.................................................. 
                      (...................................................) 
                      นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกุดยาลวน 

     แบบ สอ. ๓

 



 

                                                     
หนังสือรับรองการแจ้ง 

จัดต้ังสถานท่ีจําหนา่ยอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 
 

เล่มที่................เลขที่...............ปี..............              สํานักงาน องค์การบริหารส่วนตําบลกุดยาลวน 

  ออกหนังสือรับรองการแจ้งให้  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล ช่ือ ……....................................  
อายุ................ปี สัญชาติ........................ เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี .............................................................   
อยู่บ้าน/สํานักงาน เลขที่...................... ตรอก/ซอย..................................ถนน.............................................. 
หมู่ที่..............ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต.............................จังหวัด....................................                
โทรศัพท์......................................  

ข้อ ๑ จัดต้ัง  สถานที่จําหน่ายอาหาร  สถานที่สะสมอาหาร ประเภท............................... 
สถานที่ช่ือ ..........................................พ้ืนที่ประกอบการ…................................ตารางเมตร  
  ข้อ ๒ ต้ังอยู่เลขที่ ……................. ตรอก/ซอย............................ถนน................................... 
หมู่ที่.................ตําบล/แขวง...............................อําเภอ/เขต..................................จังหวัด................................... 
โทรศัพท์..................................... 
  ข้อ ๓ ค่าธรรมเนียมฉบับละ...............................บาทต่อปี ใบเสร็จรับเงินเล่มที่..........................               
เลขที่...................... ลงวันที่….............. เดือน.................................. พ.ศ............... 

  ข้อ ๔ ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังต่อไปน้ี 
 (๑) ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลกุดยาลวน เรื่อง สถานที่จําหน่ายอาหาร 

และสถานที่ สะสมอาหาร  พ .ศ .  ๒๕๕๙  และปฏิบั ติการ อ่ืนใดเ ก่ียวด้วยสุขลักษณะตามคํ าแนะนํา 
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข คําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และคําสั่งขององค์การบริหาร 
ส่วนตําบลกุดยาลวน 

 (๒) .................................................................................................. 

 ออกให้ ณ วันที่.........เดือน................พ.ศ.......... สิ้นอายุวันที่ วันที่..........เดือน.............พ.ศ. .... 
 
           ลงช่ือ.................................................. 
                     (...................................................) 
                          นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกุดยาลวน 

     แบบ สอ. ๔

 



        
 
 
 เลขที่รับ............/............                            เลขท่ี...................... 

คําขอต่ออายุ 
ใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหาร หรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

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

   วันที่...........เดือน…..................พ.ศ............. 
 
 ข้าพเจ้า.................................................................อายุ................ปี สัญชาติ................................. 

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

 
ขอย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาต จัดต้ัง    สถานที่จําหน่ายอาหาร     สถานที่สะสมอาหาร 

ประเภท...........................................................................................ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลกุดยาลวน 
โดยใช้ช่ือสถานที่ประกอบกิจการว่า.....................................................................................................................  
มีพ้ืนที่ประกอบการ.................ตารางเมตร จํานวนคนงาน…..............คน ต้ังอยู่ ณ เลขที…่..............หมู่ที่............ 
ตําบลกุดยาลวน  อําเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี   โทรศัพท์........................................ 

พร้อมคําขอน้ี ข้าพเจ้า ได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ 
   ๑. ใบอนุญาตเดิม 
   ๒. ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาต และผู้ช่วยจําหน่าย และผู้ปรุงอาหาร 
   ๓. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย 
  ๔. .................................................................................................... 
 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอต่ออายุใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ  
และจะปฏิบัติตามกฎหมายข้อบัญญัติ หรือเง่ือนไขอ่ืนใดที่องค์การบริหารส่วนตําบลกุดยาลวนกําหนดไว้ทุกประการ 

 
 

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

     แบบ สอ. ๕



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

คําขอชําระคา่ธรรมเนียมประจําป ี
หนังสือรับรองการแจ้งจัดต้ังสถานทีจํ่าหนา่ยอาหาร หรอืสถานท่ีสะสมอาหาร 

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

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

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

 
ขอย่ืนคําขอชําระคา่ธรรมเนียมประจําปีหนังสือรับรองการแจ้งจัดต้ัง     สถานที่จําหน่ายอาหาร      

 สถานที่สะสมอาหาร ประเภท.................................................ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลกุดยาลวน 
โดยใช้ช่ือสถานที่ประกอบกิจการว่า.....................................................................................................  
มีพ้ืนที่ประกอบการ.................ตารางเมตร จํานวนคนงาน.................คน ต้ังอยู่ ณ เลขที.่.................หมู่ที่........... 
ตําบลกุดยาลวน  อําเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์.......................................... 

 พร้อมคําขอน้ี ข้าพเจ้า ได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ 
  ๑. ใบอนุญาตเดิม 
  ๒. ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาต และผู้ช่วยจําหน่าย และผู้ปรุงอาหาร 
  ๓. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บ ขน มลูฝอย (ถ้ามี) 
  ๔. .................................................................................................... 
 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอหนังสือรับรองน้ีเป็นความจริงทุกประการ  
และจะปฏิบัติตามกฎหมายข้อบัญญัติ หรือเง่ือนไขอ่ืนใดที่องค์การบริหารส่วนตําบลกุดยาลวนกําหนดไว้ทุกประการ 

 
 

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

     แบบ สอ. ๖



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

คําขออนุญาตการต่าง ๆ 
เก่ียวกับสถานที่จําหนา่ยอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร 

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

วันที่...........เดือน................................พ.ศ............ 
 
 ข้าพเจ้า..................................................................อายุ..................ปี สัญชาติ.............................. 

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

 โดยใช้ช่ือสถานที่ประกอบกิจการว่า..............................................................................................  
มีพ้ืนที่ประกอบการ................ตารางเมตร จํานวนคนงาน.................คน ต้ังอยู่ ณ เลขที.่...............หมู่ที่.............. 
ตําบลกุดยาลวน  อําเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี  โทรศัพท์.................................. 

 
  ขอย่ืนคําขอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลกุดยาลวน   ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์ 
                  ............................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................. 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในใบคําขอนี้เป็นจริงทุกประการ 

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