
หนา   ๑๑๐ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๐๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสาคู 
เรื่อง   สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสาคู  วาดวยสถานท่ีจําหนายอาหาร

และสถานท่ีสะสมอาหาร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  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   

องคการบริหารสวนตําบลสาคูโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลสาคูและนายอําเภอพระแสง  

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรยีกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสาคู  เรื่อง  สถานที่จําหนาย

อาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลสาคูตั้งแตวันที่ไดติดประกาศไว 

โดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลสาคูแลวเจ็ดวัน 

ขอ ๓ บรรดา  ขอบัญญัต ิ ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้  

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ใหนายกองคการบรหิารสวนตาํบลสาคเูปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้  และใหมีอํานาจ

ออกระเบียบ  ประกาศหรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

ขอ ๕ ในขอบัญญัตินี้ 

“อาหาร”  หมายความวา  อาหารตามกฎหมายวาดวยอาหาร 



หนา   ๑๑๑ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๐๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

“สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานท่ีหรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่หรือ 

ทางสาธารณะที่จัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถบริโภค 

ไดทันที  ทั้งนี้  ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค  ณ  ที่นั้น  หรือนําไปบริโภค

ที่อื่นก็ตาม 

“สถานที่สะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานท่ีหรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชท่ีหรือทางสาธารณะ  

ที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด  ซึ่งผูซื้อ 

ตองนําไปทําประกอบหรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง 

“ตลาด”  หมายความวา  สถานที่ซึ่งปกติจัดไวใหผูคาใชเปนท่ีชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคาประเภท

สัตว  เนื้อสัตว  ผัก  ผลไม  หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด  ประกอบหรือปรุงแลว  หรือของเสียงาย  

ทั้งนี้  ไมวาจะมีการจําหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตาม  และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว

สําหรับใหผูคาใชเปนท่ีชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจําหรือครั้งคราวหรือตามวันท่ี

กําหนด 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลสาคู 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใดซึ่งเปนส่ิงโสโครก

หรือมีกล่ินเหม็น 

“มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุถุงพลาสติก  

ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตวซากสัตว  รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เล้ียงสัตว  

หรือที่อื่น 

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

อยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน 
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หมวด  ๒ 

การจัดตั้งสถานที่ตัง้จําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

ขอ ๖ ผูใดจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใด   

ซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงาน

ทองถิ่นตาม  และถาสถานที่ดังกลาวมีพ้ืนท่ีไมเกินสองรอยตารางเมตรตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น   

เพ่ือขอหนังสือรับรองการแจงกอนการจัดตั้ง 

ขอ ๗ ความในขอ  ๖  ไมใชบังคับแกการประกอบกิจการ  ดังตอไปนี้ 

(๑) การประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

(๒) การขายของในตลาด 

(๓) การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 

ขอ ๘ ผูขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงสถานท่ีการจําหนายอาหารและสถานที่

สะสมอาหารจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

(๑) สถานที่สะสมอาหาร 

   (๑.๑)  ไมตั้งอยูในบริเวณที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ 

   (๑.๒)  พ้ืนทําดวยวัสดุถาวร  ทําความสะอาดงาย  และไมสงกล่ินรบกวน 

 (๑.๓)  จัดใหมีระบบระบายน้ําอยางเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ  ตามเกณฑมาตรฐาน

ที่เจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

 (๑.๔)  จัดใหมีแสงสวางและทางระบายอากาศเพียงพอและถูกสุขลักษณะ  ตามเกณฑมาตรฐาน  

ที่เจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

 (๑.๕)  จัดใหมีสวมจํานวนเพียงพอและถูกสุขลักษณะ  ตามเกณฑมาตรฐานที่เจาพนักงาน

สาธารณสุขกําหนด 

 (๑.๖)  จัดใหมีที่รองรับมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลท่ีถูกตองดวยสุขลักษณะและเพียงพอ 

 (๑.๗)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

และตามคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมท้ังระเบียบ  ขอบัญญัติ  และคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลสาคู 
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(๒) สถานที่จําหนายอาหาร 

 (๒.๑) จัดสถานที่ตามที่กําหนดไวในขอ  ๑  (๑.๑) - (๑.๗) 

 (๒.๒) จัดใหมีโตะ  เกาอี้  หรือท่ีนั่งอยางอื่น  ซึ่งมีสภาพแข็งแรง  สะอาด  และเปนระเบียบ  

เรียบรอยอยูเสมอ 

 (๒.๓) ผนังและบริเวณที่ปรุงอาหารตองมีพ้ืนผิวที่ทําความสะอาดงาย  และสูงจากพ้ืน   

๖๐  เซนติเมตร 

 (๒.๔) จัดใหมีภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  ท่ีใชในการประกอบ  ปรุง  เก็บ 

และการบริโภคอาหารไวใหเพียงพอ  ปลอดภัยและถูกตองดวยสุขลักษณะ  ตามเกณฑมาตรฐานท่ีองคการ

บริหารสวนตําบลสาคูกําหนด 

 (๒.๕) จัดใหมีบริเวณและที่สําหรับทําความสะอาดภาชนะ  ตลอดจนอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  

ใหเพียงพอและถูกสุขลักษณะ  เพ่ือใชในการนั้นโดยเฉพาะ 

 (๒.๖) จัดใหมีที่สําหรับลางมือพรอมอุปกรณจํานวนเพียงพอและสูงจากพ้ืนอยางนอย   

๖๐  เซนติเมตร 

 (๒.๗) จัดใหมีการปองกันอันตรายแกสุขภาพ  รวมท้ังปองกันไมใหเกิดเหตุรําคาญ  

เนื่องจากการจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  และเก็บอาหาร 

 (๒.๘) จัดใหมีระบบบําบัดนํ้าเสียตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  และคําส่ัง  

เจาพนักงานทองถิ่น 

 (๒.๙) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมถึงระเบียบ  ขอบังคับและคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลสาคู 

หมวด  ๓ 

การขออนญุาตและใบอนญุาต 

ขอ ๙ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคาร 

หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนขายของในตลาดจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาต

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
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  (๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

  (๓)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๔)  อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลสาคูประกาศกําหนด 

ขอ ๑๐ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) วางเก็บอาหารกอนปรุงในที่สะอาดถกูสุขลักษณะ  รวมทั้งจัดใหมีการปองกันสัตว

ที่เปนพาหะนําโรคในสถานที่นั้น 

  (๒) ใชอุปกรณปกปดอาหาร  รวมท้ังภาชนะอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  ที่ใชในการทํา  

ประกอบ  ปรุงอาหาร  เพ่ือปองกันฝุนละอองและส่ิงท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพตลอดจนรักษาเครื่องปกปดนั้น

ใหสะอาดและใชการไดดีอยูเสมอ 

  (๓) น้ําแข็งสําหรับใชบริโภค  ตองจัดเก็บไวในภาชนะที่ถูกสุขลักษณะ  สามารถปองกัน

ส่ิงปนเปอน  และหามนําอาหารหรือส่ิงของอื่นใดแชหรือรวมไวดวยกัน 

  (๔) การทุบ  การบดน้ําแข็ง  ตองปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะ  และสะอาดอยูเสมอ

รวมทั้งปองกันมิใหมีเสียงอันเปนเหตุรําคาญแกผูอื่น 

  (๕) ในกรณีท่ีมีผาเช็ดหนาใหบริการ  ตองทําความสะอาดและผานความรอนฆาเชื้อโรค  

หรือกรรมวิธีอื่นใดใหถูกตองสุขลักษณะ 

  (๖) จัดใหมีน้ําสะอาดไวใหเพียงพอ 

  (๗) ใชภาชนะหรือวัตถุที่สะอาดปลอดภัยสําหรับปรุง  ใส  หรือหออาหาร  หรือ

น้ําแข็ง  โดยรักษาใหสะอาดอยูเสมอ 

  (๘) ผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหาร  และผูใหบริการตองแตงกายใหสะอาดและ

ปฏิบัติงานใหถูกตองสุขลักษณะอยูเสมอ 

  (๙) ปฏิบัติอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบัญญัติ  และคําส่ังองคการบริหารสวนตําบลสาคู 

ขอ ๑๑ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวา  คําขอดังกลาวไมถูกตอง  หรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการหรือเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจ าพนักงานทองถิ่นรวบรวม 

ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขอรับใบอนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณ
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ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต  ก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้ง 

แจงความไมถูกตอง  หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาต  หรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลให 

ผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอ  ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาต  หรือยังไมอาจมีคําส่ัง 

ไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกิน

สิบหาวัน  แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผู ขออนุญาตทราบกอน 

ส้ินกําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๑๒ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลสาคูเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๑๐  และขอ  ๑๑  โดยอนุโลม 

ขอ ๑๓ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๑๔ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวนัทีม่ารับใบอนญุาตสาหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนญุาตครั้งแรกหรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดาเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระเวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 
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ขอ ๑๕ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลสาคู 

ขอ ๑๖ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บ

คาบริการจากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๗ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๑๘ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหายถูกทําลาย   

หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทาลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคญั  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๑๙ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง

ตามบทบัญญัตแิหงพระราชบญัญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๐ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุ ท่ีจะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

  (๒) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



หนา   ๑๑๗ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๐๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

  (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัตไิมถูกตองตามบทบญัญตัิแหงพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข

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

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของ

ประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๒๑ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาวใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปด

คําส่ังแลวแตกรณี 

ขอ ๒๒ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

หมวด  ๔ 

การแจงและหนังสือรับรองการแจง 

ขอ ๒๓ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร

หรือพ้ืนท่ีใดซึ่งมีพ้ืนท่ีไมเกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดจะตองแจงตอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

  (๓)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๔)  อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลสาคูประกาศกําหนด 

เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับแจง  ใหออกใบรับแกผูแจงเพ่ือใชเปนหลักฐานในการประกอบกิจการ

ตามที่แจงไดชั่วคราวในระหวางเวลาท่ีเจาพนักงานทองถิ่นยังมิไดออกหนังสือรับรองการแจงใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจการแจงใหถูกตองตามแบบที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง  ถาการแจงเปนไปโดยถูกตอง 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับแจง 
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ในใบรับแจงหรือหนังสือรับรองการแจง  เจาพนักงานทองถิ่นจะกําหนดเงื่อนไขใหผูแจง 

หรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได 

ในกรณีที่การแจงไมถูกตองหรือไมสมบูรณใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหผูแจงทราบภายในเจ็ดวัน

ทําการนับแตวันที่ไดรับแจง  ถาผูแจงไมดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันท่ีไดรับแจง

จากเจาพนักงานทองถิ่น  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหการแจงของแจงเปนอันส้ินผล  แตถาผูแจง 

ไดดําเนินการแกไขภายในเวลาที่กําหนดแลว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจง

ภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันท่ีไดรับการแจงซึ่งมีรายละเอียดถูกตองตามแบบที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ตามวรรคหนึ่ง 

ขอ ๒๔ ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผย 

และเห็นไดงาย  ณ  สถานที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ 

ขอ ๒๕ ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ   

ใหผูไดรับหนังสือรับรองการแจงย่ืนขอรบัใบแทนหนังสือรับรองการแจงภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบ

ถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีหนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ใหผูย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรอง 

การแจงนําสําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย 

มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีหนังสือรับรองการแจงถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญใหผูย่ืน

ขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงนําใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

ขอ ๒๖ เมื่อผูแจงแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ประสงคจะเลิกกิจการ

หรือโอนการดําเนินกิจการใหแกบุคคลอื่นใหแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบดวย 

ขอ ๒๗ ในกรณีที่ผูดําเนินกิจการใดดําเนินกิจการตามท่ีระบุไวในขอบัญญัตินี้โดยมิไดแจงตอ

เจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา  และเคยไดรับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

เพราะเหตุท่ีฝาฝนดําเนินกิจการ  โดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นมาแลวครั้งหนึ่ง  ยังฝาฝนดําเนินกิจการ



หนา   ๑๑๙ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๐๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

โดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตอไป  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการไว 

จนกวาจะไดดําเนินการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น  ถายังฝาฝนอีกใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจ 

ส่ังหามการดําเนินกิจการนั้นไวตามเวลาท่ีกําหนดซึ่งตองไมเกินสองปก็ได 

ขอ ๒๘ การแจงของเจาพนักงานทองถิ่นและคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นใหทําเปนหนังสือแจง

ใหผูแจงหรือผูดําเนินการทราบ  ในกรณีที่ไมพบตัวหรือไมยอมรับหนังสือใหสงหนังสือการแจงหรือคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือปดหนังสือนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูท่ีตองรับหนังสือ  และใหถือวาผูนั้นไดทราบหนังสือดังกลาวแลวตั้งแตเวลาที่หนังสือไปถึงหรือวันปด

หนังสือแลวแตกรณี 

หมวด  ๕ 

การแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นตามมาตรา  ๔๔ 

แหงพระราชบญัญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๒๙ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือให

ปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลสาคู  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

หมวด  ๖ 

บทกําหนดโทษ 

ขอ ๓๐ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘  

นําพล  ฉิมเรือง 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลสาค ู



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมแนบทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสาคู 

เรื่อง  สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 

 

ลําดับท่ี รายการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท/ป) 

๑ หนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

(๑) สถานท่ีใชประกอบการคา  มีพ้ืนท่ีไมเกิน ๑๐ ตารางเมตร 

(๒) สถานท่ีใชประกอบการคา  มีพ้ืนท่ีตั้งแต ๑๑ - ๕๐ ตารางเมตร 

(๓) สถานท่ีใชประกอบการคา  มีพ้ืนท่ีตั้งแต ๕๑ - ๑๐๐ ตารางเมตร 

(๔) สถานท่ีใชประกอบการคา  มีพ้ืนท่ีตั้งแต ๑๐๑ - ๒๐๐ ตารางเมตร 

 

๕๐ 

๑๐๐ 

๑๕๐ 

๒๐๐ 

๒ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

(๑) สถานท่ีใชประกอบการคา  มีพ้ืนท่ีไมเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร 

(๒) สถานท่ีใชประกอบการคา  มีพ้ืนท่ีตั้งแต ๕๐๑ - ๑,๐๐๐ ตารางเมตร 

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

(๔) สถานท่ีใชประกอบการคา  มีพ้ืนท่ีตั้งแต ๒,๐๐๑ ตารางเมตร 

 

๒๕๐ 

๕๐๐ 

๗๕๐ 

๑,๕๐๐ 



 

  

 

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

        วันท่ี……….เดือน…………………..พ.ศ………… 

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

อยูบานเลขท่ี…………….....หมูท่ี……………ตรอก/ซอย……………………..........ถนน……………………………….................... 

แขวง/ตําบล……………..…….เขต/อําเภอ………………………………เทศบาล/อบต……………...........................................

จังหวัด…………………………........หมายเลขโทรศัพท………………………………… 

 ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 

 (  )  สถานท่ีจําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร  ประเภท………………………………………………....................... 

       โดยมีพ้ืนท่ีประกอบการ………………………………..............ตารางเมตร 

 (  )   กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ประเภท………………………………………………………......................... 

                 มีคนงาน………………….คน  ใชเครื่องจักรขนาด…………………………………..…...แรงมา 

 (  )  กิจการตลาด  ท่ีมีการจําหนาย.....................................(เปนประจํา/เปนครั้งคราว/ตามวันนัด) 

 (  )  กิจการจําหนายสินคาในท่ี/ทางสาธารณะ จําหนายสินคาประเภท…………………………….................. 

                 ณ  บริเวณ………………………………………..โดยวิธีการ……………………………………................................ 

 (  )   กิจการรับทําการเก็บ  ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ  ประเภท 

  เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหลงจํากัดท่ี………………………………………………………........................ 

  เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล  โดยมีระบบกําจัดอยูท่ี……………………………………….................. 

  เก็บขนมูลฝอย  โดยมีแหลงกําจัดท่ี………………………………………………………....................... 

  เก็บขนและกําจัดมูลฝอย  โดยมีระบบกําจัดท่ี………………………………………........................ 

ตอ (เจาพนักงานทองถ่ิน)…………………………………………พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย  

ดังนี้คือ 

๑. สําเนาบัตรประจําตัว………………………………(ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 

๒. สําเนาทะเบียนบาน 

๓. หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  คือ 

๓.๑…………………………………………………………………………………………………......................... 

๓.๒…………………………………………………………………………………………….......................……... 

๓.๓…………………………………………………………………………………………….......................……... 

๔. ……………………………………………………………………………………………………...........................… 

 

 

 

 

แบบคําขอรับใบอนุญาต 
แบบ  สอ.๑ 



 

 

 
                                          แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 
 

 
 
 

 
 
 

   
 
  ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอรับใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

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

 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

 (   )  เห็นสมควรอนุญาต  และควรกําหนดเง่ือนไข  ดังนี้………………………………………….............................. 
……………………………………………………………………………………………………………………..................................................
................................................................................................................................................................................... 

 (   )  เห็นสมควรไมอนุญาต  เพราะ……………………………………………………………......................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………….................................................. 
 

 
      (ลงชื่อ)……………………………เจาพนักงานสาธารณสุข 
                   (…………………………….) 

      ตําแหนง………………………………..... 
      วันท่ี…….../……..…./…….….. 

 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

   (   )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 
   (   )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

      (ลงชื่อ)……………………………..............เจาพนักงานทองถ่ิน 
              (………………………...........……) 
              ตําแหนง………………………………........... 

(ดานหลังคําขอรับใบอนุญาต)  



 

 

เลขท่ี…...../………...... 
    เขียนท่ี…………………………………… 

      วันท่ี………เดือน……………………..พ.ศ. ……………… 
  
 ขาพเจา……………………………………………......................อายุ…………….ป  สัญชาติ………………………........ 
อยูบานเลขท่ี……………..........หมูท่ี…………ตรอก/ซอย………………………...................ถนน…………………....…………. 
ตําบล/แขวง…………………….......... อําเภอ/เขต…………………… จังหวัด…………………………………......................... 
หมายเลขโทรศัพท…………………………………………………….. 
 ๑)  ขอยื่นคําขอหนังสือรับรองการแจงเพ่ือประกอบกิจการ ประเภท…………………………………............. 
……………………………………………(สถานท่ีจําหนายอาหาร/สะสมอาหาร)………………………ชื่อสถานประกอบการ
......................................ตั้งอยูบานเลขท่ี………......หมูท่ี………ตรอก/ซอย……………..ถนน………………..................
ตําบล/แขวง…………….จังหวัด………………………………..ตอ……………………..(เจาพนักงานทองถ่ิน)…………………… 
 ๒)  ขาพเจาจะปฏิบัติตามขอกําหนดดานสุขลักษณะตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสาคู      
เรื่อง........................................พรอมคําขอนี้  ไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวยแลวดังนี้  คือ 

๒.๑ สําเนาบัตรประจําตัว………………………..………..(ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
๒.๒ สําเนาทะเบียนบาน 
๒.๓ หลักฐานอ่ืน ๆ……………………………………………………………………………………… 

๒.๓.๑……………………………………………………………………………………………….. 
๒.๓.๒……………………………………………………………………………………………….. 
๒.๓.๓……………………………………………………………………………………………….. 

๒.๔ …………………………………………………………………………………………………….. 
ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอหนังสือรับรองการแจงนี้เปนความจริงทุกประการ 
       

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………...........................ตําแหนง……………………………………... 
กลุมงาน/ฝาย/สวน....................................……………..องคการบริหารสวนตําบลสาคูโทรศัพท………………………… 
ไดรับคําขอหนังสือรับรองการแจง  เลขท่ี……/………จาก (นาย/นาง/นางสาว)………………………………….............. 
 
 
 
 
 

แบบคําขอหนังสือรับรองการแจง 

(ลงชื่อ)……………………………………………… 

          (…………………………………………..) 
ตําแหนง……………………………………………. 

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

ใบรับแจง 

(แบบ สอ.๒) 



 
 

 

 

ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ....................................................................... 
เลมท่ี................./เลขท่ี ................../..................... 
 (๑) เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให.......................................................................................................... 
สัญชาติ...................ตั้งอยูบานเลขท่ี.................หมูท่ี...........ตําบล/แขวง...................อําเภอ/เขต.......................... 
จังหวัด.......................................................หมายเลขโทรศัพท................................................... 
 ชื่อสถานประกอบกิจการ..............................................................................ประเภท.............................. 
ตั้งอยูบานเลขท่ี............... หมูท่ี............. ตําบล/แขวง...............อําเภอ/เขต................ จังหวัด............................. 
หมายเลขโทรศัพท.....................................................  
 เสียคาธรรมเนียมใบอนุญาต.........................บาท (...................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน 
เลมท่ี......................เลขท่ี................ลงวันท่ี............................................ 
 (๒) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอบัญญัติองคการบริหาร
สวนตําบลสาคู เรื่อง สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 (๓) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  
โดยมิอาจแกไข  เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 
 (๔) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ 
      ๔.๑ .................................................................................................................................. 
      ๔.๒ ................................................................................................................................. 
      ๔.๓ ................................................................................................................................. 
 (๕) ใบอนุญาตฉบับนี้  ออกใหเม่ือวันท่ี................เดือน....................พ.ศ.......................... 
 (๖) ใบอนุญาตฉบับนี้  สิ้นสุดวันท่ี........................เดือน....................พ.ศ.......................... 

 

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

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

      ตําแหนง......................................................... 

             

 
คําเตือน  (๑) ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานท่ีประกอบกิจการ 
                 ตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ  หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน ๕๐๐ บาท 
  (๒) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

(มีตอดานหลัง) 

แบบ  สอ.๓ 



 

รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม 

 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีส้ินอายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงช่ือ)  

เจาพนักงานทองถิ่น เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

(ดานหลัง)  



 

 

 

 

หนังสือรับรองการแจง 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร 

เลมท่ี................./เลขท่ี ................../..................... 

 (๑) เจาพนักงานทองถ่ินออกหนังสือรับรองให........................................................................................ 
สัญชาติ...................ตั้งอยูบานเลขท่ี.........................หมูท่ี...........ตําบล......................อําเภอ................................ 
จังหวัด.......................................................หมายเลขโทรศัพท................................................... 
 ชื่อสถานประกอบกิจการ..............................................................................ประเภท.............................. 
มีพ้ืนท่ี...................ตารางเมตร   ตั้งอยูบานเลขท่ี............... หมูท่ี............. ตําบล...............อําเภอ.......................... 
จังหวัด.................................หมายเลขโทรศัพท.....................................................  
 เสียคาธรรมเนียมใบอนุญาต.........................บาท (...................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน 
เลมท่ี......................เลขท่ี................ลงวันท่ี............................................ 
 (๒) ผูรับหนังสือรับรองการแจงตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนตําบลสาคู เรื่อง สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 (๓) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ 
      ๓.๑ .................................................................................................................................. 
      ๓.๒ ................................................................................................................................. 
      ๓.๓ ................................................................................................................................. 
 (๔) หนังสือรับรองการแจงฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี................เดือน....................พ.ศ.......................... 
  

 

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

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

      ตําแหนง......................................................... 

           

 
คําเตือน  (๑) ผูรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานท่ี 
       ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ  หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน ๕๐๐ บาท 
  (๒) ผูรับหนังสือรับรองการแจงตองเสียคาธรรมเนียมตอราชการสวนทองถ่ินทุกป  ตามกําหนดเวลา   
       หากฝาฝนจะตองเสียคาปรับเพ่ิมอีกรอยละ ๒๐ ของคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ 

(มีตอดานหลัง) 

แบบ  สอ.๔ 



รายการเสียคาธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจง 

 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีชําระคาธรรมเนียม 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงช่ือ)  

เจาพนักงานทองถิ่น เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

(ดานหลัง) 
 



         

เขียนท่ี…………………………………… 

      วันท่ี………….เดือน……………………พ.ศ. ……………. 
 ขาพเจา………………………………………………………อายุ…………………….…...ป  สัญชาติ………………………… 
อยูบานเลขท่ี………………หมู ท่ี……………ตรอก/ซอย………………………………….ถนน………………..………………………. 
ตําบล/แขวง………………อําเภอ/เขต………………จังหวัด……………………หมายเลขโทรศัพท…………………………..... 
 ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ  ประเภท……………………………............................................. 
……………………………………………………………………………………………. .ตามใบอนุญาตเลมท่ี…………เลขท่ี……./..…..   
ออกใหเม่ือวันท่ี……..เดือน………………… พ.ศ. ………... ตอ (เจาพนักงานทองถ่ิน) ……………………………………………. 

 พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย  ดังนี้คือ 
๑) สําเนาบัตรประจําตัว....................................................ฉบับ 
๒) สําเนาทะเบียนบาน......................................................ฉบับ 
๓) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  คือ 

๓.๑………………………………………………………………………………………….................................... 
๓.๒…………………………………………………………………………………………..................................... 
๓.๓.......................................................................................................................................... 

๔) ……………………………………………………………………………………………..........................................
................................................................................................................................................. 

ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอตออายุใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 
     (ลงชื่อ)…………………………….……………ผูขอตออายุใบอนุญาต 
                                (……………………………..………...) 
 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 
 

คําส่ังของพนักงานทองถิ่น 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
    (   )  เห็นสมควรตอใบอนุญาต 
    (   )  เห็นสมควรไมอนุญาต  เพราะ……………........... 
………………………………………………………..........................
........................................................................................ 
(ลงชื่อ)…………………..……………เจาพนักงานสาธารณสุข 
        (…………………………………) 
ตําแหนง………………………………… 
       วันท่ี……..เดือน……..…………พ.ศ............. 
 

      (   )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 
      (   )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ   
 
 
             (ลงชื่อ)……………………………………… 
                      (……………………………….….) 
               ตําแหนง……………………………… 
            วันท่ี……..เดือน……..…………พ.ศ............. 

 

แบบคําขอตออายุใบอนุญาต 
แบบ  สอ.๕ 



 

 

 

 

              

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

                   วันท่ี………….เดือน……………………พ.ศ. ……………. 

 ขาพเจา   นาย/นาง/นางสาว…………………………………………...............……………อายุ…………………….…...ป 

สัญชาติ…………………………อยูบานเลขท่ี………………หมูท่ี……………ตรอก/ซอย………………ถนน………………..…………. 

ตําบล/แขวง……………………อําเภอ/เขต…………………………จังหวัด………………………หมายเลขโทรศัพท………………… 

 ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต/ใบแทนหนังสือรับรองการแจง  จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร 

หรือสถานท่ีสะสมอาหารตอเจาพนักงานทองถ่ิน  ดังตอไปนี้ 

 (๑) ขาพเจาไดรับใบอนุญาต/ใบแทนหนังสือรับรองการแจง จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ี

สะสมอาหาร  โดยใชชื่อสถานท่ีประกอบการกิจการ............................พ้ืนท่ีประกอบการ...................... ตารางเมตร  

จํานวนคนงาน…………คน  ตั้งอยู ณ เลขท่ี.................หมูท่ี..................ตรอก/ซอย............... ถนน...........................

ตําบล/แขวง......................อําเภอ/แขวง.................จังหวัด...........................หมายเลขโทรศัพท................................

ตามใบอนุญาต    เลมท่ี............  เลขท่ี........../.............ออกใหเม่ือวันท่ี.............เดือน.................พ.ศ............. 

 (๒) ใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจง  ไดสูญหาย/ถูกทําลาย/ชํารุด เม่ือวันท่ี.........เดือน.........พ.ศ........... 

 (๓) พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ 

      (  ) เอกสารแจงความตอสถานีตํารวจ กรณีสูญหายหายหรือถูกทําลาย 

      (  ) ใบอนุญาตเดิม/หนังสือรับรองการแจงเดิม กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

 ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

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

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

                                   ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต/ใบแทนหนังสือรับรองการแจง 

คําขอรับใบแทนใบอนุญาต/ใบแทนหนังสือรับรองการแจง 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

แบบ  สอ.๖  



 

 

 

 

ใบแทนใบอนุญาต/ใบแทนหนังสือรับรองการแจง 

ประกอบกิจการ....................................................................... 

เลมท่ี................./เลขท่ี ................../..................... 

 (๑ )  เ จ า พนั ก ง านท อ ง ถ่ิ น ไ ด ออก ใบแทน ใบอนุญ าต / ใบแทนหนั ง สื อ รั บ ร องก า รแจ ง ใ ห  

นาย/นาง/นางสาว.................................................. ตั้งอยูบานเลขท่ี.................หมูท่ี.........................................

ตรอก/ซอย..............................ตําบล/แขวง...................อําเภอ/เขต................................จังหวัด..................

หมายเลขโทรศัพท.............................................. 

 (๒) ผูรับใบแทนใบอนุญาต/ใบแทนหนังสือรับรองการแจง ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไข

ท่ีกําหนดในขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสาคู เรื่อง สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร      

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 (๓) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  โดยมิอาจแกไข  

เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาต/ใบแทนหนังสือรับรองการแจงนี้ได 

 (๔) ผู รับ ใบแทนใบอนุญาต/ใบแทนหนังสือรับรองการแจ ง  ตองปฏิบัติตามเ ง่ือนไขเฉพาะ            

ดังตอไปนี้อีกดวย คือ 

      ๔.๑).................................................................................................................................. 

      ๔.๒)................................................................................................................................. 

      ๔.๓).................................................................................................................................. 

      ๔.๔)................................................................................................................................. 

 

 (๕) ใบแทนใบอนุญาต/ใบแทนหนังสือรับรองการแจงฉบับนี้  ออกให 

  เม่ือวันท่ี................เดือน....................พ.ศ.......................... 

 (๖) ใบแทนใบอนุญาต/ใบแทนหนังสือรับรองการแจงฉบับนี้  สิ้นสุด 

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

 

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

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

      ตําแหนง......................................................... 

             เจาพนักงานทองถ่ิน 

แบบ  สอ.๗ 



       


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู
	เรื่อง   สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
	พ.ศ.  ๒๕๕๘


