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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลเจริญผล 
เร่ือง   สถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร   

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเจริญผล  ว่าด้วยสถานที่จําหน่ายอาหาร
และสะสมอาหาร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร 
ส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
(ฉบับที่  ๕)  พ .ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๕๐  มาตรา  ๕๔   
มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   
พ .ศ .   ๒๕๓๕  องค์การบริหารส่วนตําบลเจริญผลโดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหาร 
ส่วนตําบลเจริญผลและนายอําเภอบรรพตพิสัย  จึงตราข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเจริญผล  เร่ือง  สถานที่
จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเจริญผลตั้งแต่วันที่ได้ประกาศไว้ 
โดยเปิดเผย  ณ  ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลเจริญผลแล้วเจ็ดวัน 

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว 
ในข้อบัญญัตินี้  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 
  “เจ้าพนกังานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเจริญผล   
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้ รับการแต่งตั้ ง 

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

  “อาหาร”  หมายความว่า  ของกินหรือเครื่องคํ้าจุนชีวิต  ได้แก่ 
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  (๑)  วัตถุทุกชนิดที่คนกิน  ดื่ม  อม  หรือนําเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ  หรือใน
รูปลักษณะใด ๆ  แต่ไม่รวมถึงยา  วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  หรือยาเสพติดให้โทษตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการนั้น  แล้วแต่กรณี 

  (๒)  วัตถุที่มุ่งหมายสําหรับใช้  หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร  รวมถึงวัตถุ 
เจือปนอาหาร  สี  และเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส 

  “สถานที่จําหน่ายอาหาร”  หมายความว่า  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใช่ที่
หรือทางสาธารณะ  ที่จัดไว้เพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถ
บริโภคได้ทันที  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะเป็นการจําหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้สําหรับบริโภค  ณ  ที่นั้น  หรือนําไป
บริโภคที่อื่นก็ตาม 

  “สถานที่สะสมอาหาร”  หมายความว่า  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใช่ที่
หรือทางสาธารณะ  ที่จัดไว้สําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือของแห้ง  หรืออาหาร 
ในรูปลักษณะอื่นใด  ซึ่งผู้ซื้อต้องนําไปทํา  ประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะมี 
การจําหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม   

  “สิ่งปฏิกูล”  หมายความว่า  อุจจาระหรือปัสสาวะ  และความหมายรวมถึงสิ่งอื่นใด 
ซึ่งเป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 

  “มูลฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  เศษวัตถุ
ถุงพลาสติก  ภาชนะที่ใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์หรือซากสัตว์  รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  
ตลาด  ที่เลี้ยงสัตว์  หรือที่อื่น  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย 
จากชุมชน 

  “อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สํานักงาน  
หรือสิ่งที่ก่อสร้างขึ้นอย่างอื่น  ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์  หรือใช้สัญจรได้ 

  “ตลาด”  หมายความว่า  สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจําหน่ายสินค้า
ประเภท  สัตว์  เนื้อสัตว์  ผัก  ผลไม้  หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด  ประกอบหรือปรุงแล้ว  หรือ 
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ของเสียง่าย  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะมีการจําหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม  และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่ง
จัดไว้สําหรับผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจําหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจํา  หรือเป็นคร้ังคราว   
หรือตามวันที่กําหนด 

ข้อ ๕ ผู้ใดจะจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมี
พื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาด  ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
ถ้าสถานที่ดังกล่าวมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อขอรับหนังสือ
รับรองการแจ้งตามมาตรา  ๔๘  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ก่อนการจัดตั้ง 

ข้อ ๖ ความในข้อ  ๕  ไม่ให้ใช้บังคับแก่การประกอบกิจการ  ดังนี้ 
  (๑) การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
  (๒) การขายของในตลาด 
  (๓) การจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
ข้อ ๗ ผู้ขอจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร  ซึ่งขอรับใบอนุญาตหรือ

หนังสือรับรองการแจ้ง  ผู้จําหน่าย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  หรือเก็บสะสมอาหารในสถานที่จําหน่ายอาหาร
หรือสถานที่สะสมอาหาร  ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขตามลักษณะของกิจการ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) สถานที่สะสมอาหาร 
 (๑.๑)  ไม่ตั้งอยู่ในบริเวณที่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 (๑.๒)  พื้นทาํด้วยวัตถุถาวร  ทําความสะอาดง่าย 
 (๑.๓)  จัดให้มีระบบระบายน้ําอย่างเพียงพอ  และถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามเกณฑ์

มาตรฐานที่องค์การบริหารส่วนตําบลเจริญผลกําหนด 
 (๑.๔)  จัดให้มีแสงสว่างและทางระบายอากาศเพียงพอ  และถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 

ตามเกณฑ์มาตรฐานที่องค์การบริหารส่วนตําบลเจริญผลกําหนด 
 (๑.๕)  จัดให้มีส้วมจํานวนเพียงพอ  และถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ที่องค์การบริหารส่วนตําบลเจริญผลกําหนด 
 (๑.๖)  จัดให้มีที่รองรับขยะมูลฝอย  และสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะและเพียงพอ 
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 (๑.๗)  ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  
และคําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบังคับ  และคําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลเจริญผล 

(๒) สถานที่จําหน่ายอาหาร 
 (๒.๑)  จัดสถานที่ตามที่กําหนดไว้ใน  (๑.๑)  -  (๑.๖) 
 (๒.๒)  จัดให้มีโต๊ะ  เก้าอี้  หรือที่นั่งอย่างอื่น  ซึ่งมีสภาพแข็งแรง  สะอาด  และเป็น

ระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ 
 (๒.๓)  ผนังและบริเวณที่ปรุงอาหารต้องมีพื้นผิวที่ทําความสะอาดง่าย 
 (๒.๔)  จัดให้มีภาชนะและอุปกรณ์  เคร่ืองใช้ต่าง ๆ  ที่ใช้ในการทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บ  

และการบริโภคอาหารไว้ให้เพียงพอ  ปลอดภัย  และถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลเจริญผลกําหนด 

 (๒.๕)  จัดให้มีบริเวณและที่สําหรับทําความสะอาดภาชนะตลอดจนอุปกรณ์  เคร่ืองใช้ต่าง ๆ   
ให้เพียงพอ  และถูกด้วยสุขลักษณะเพื่อใช้ในการนั้นโดยเฉพาะ 

 (๒.๖)  จัดให้มีที่สําหรับล้างมือ  พร้อมอุปกรณ์จํานวนเพียงพอ 
 (๒.๗)  จัดให้มีการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ  รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรําคาญเนื่องจาก

การจําหน่าย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  และเก็บอาหาร 
 (๒.๘)  จัดให้มีระบบบําบัดน้ําเสียตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและคําสั่ง 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 (๒.๙)  ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและ

คําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบังคับ  และคําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลเจริญผล 
ข้อ ๘ อาคารที่ใช้เป็นสถานที่ประกอบการ  ต้องมีหลักฐานแสดงว่าสามารถใช้ประกอบการนั้น

ได้โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
ข้อ ๙ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจผ่อนผันให้ผู้ขอรับใบอนุญาต  ผู้ขอรับหนังสือรับรอง 

การแจ้ง  งดเว้นการปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในข้อ  ๗  และข้อ  ๘  เพียงเท่าที่เห็นสมควร  หรือ
เปลี่ยนแปลงอย่างใดเพื่อให้เหมาะสมแก่กิจการซึ่งให้ควบคุมนั้น  ทั้งนี้  การผ่อนผันนั้นต้องไม่เป็นเหตุ
กระทบกระเทือนถึงสุขภาพอนามัยของประชาชน   
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ข้อ ๑๐ ผู้ใดประสงค์จะขอจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคาร
หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นขายของในตลาด  จะต้องย่ืนคําขอรับใบอนุญาต
ตามแบบ  สอ.๑  ที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  (๒) สําเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ประกอบการ  หรือสําเนาหนังสือรับรอง 

การจดทะเบียนนิติบุคคล 
  (๓) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  (๔) อื่น  ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลเจริญผลประกาศกําหนด 
  ในกรณีที่สถานที่ตามวรรคหนึ่งมีพื้นที่ ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร  ให้แจ้งต่อ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อขอรับหนังสือรับรองการแจ้งตามแบบ  สอ.๒  พร้อมหลักฐานต่าง ๆ  ตามที่
กําหนดไว้ในวรรคหน่ึงก่อนขอตั้ง  เม่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้ง  ให้ออกใบรับรองการแจ้งการจัดตั้ง
สถานที่ให้แก่ผู้แจ้งตามแบบ  สอ.๓  เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประกอบกิจการตามท่ีแจ้งไว้เป็น 
การชั่วคราว  ในระหว่างที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังมิได้ออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ตามที่ขอ 

ข้อ ๑๑ ผู้ได้รับใบอนุญาต  หรือผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งให้จัดตั้งสถานท่ีจําหน่ายอาหาร
หรือสถานที่สะสมอาหาร  ต้องดูแลรักษาสถานที่นั้นให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  รักษาสถานท่ีให้สะอาดอยู่เสมอ  รวมทั้งจัดให้มีการป้องกันและกําจัดสัตว์นําโรค 
  (๒)  ต้องมีการดูแลรักษาความสะอาดที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลไม่ให้เป็นที่

เพาะพันธุ์แมลงและสัตว์นําโรค  และต้องมีการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 
  (๓)  รักษาส้วมให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอยู่เสมอ 
  (๔)  จัดสิ่งของเคร่ืองใช้และอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและรักษาให้สะอาดอยู่เสมอ 
  (๕)  ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

และคําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบังคับ  และคําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลเจริญผล 
ข้อ ๑๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งให้จัดจั้งสถานที่จําหน่ายอาหาร

หรือสถานที่สะสมอาหาร  ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับสุขลักษณะของอาหาร  กรรมวิธี
การจําหน่าย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บ  รักษาอาหารตลอดจนสุขลักษณะของภาชนะ  อุปกรณ์  น้ําใช้  
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และของใช้อื่น ๆ  รวมท้ังสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้จําหน่ายอาหาร  ผู้ปรุงอาหาร  และผู้ให้บริการ  
ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  วาง  เก็บอาหารก่อนปรุงในที่สะอาดถูกสุขลักษณะ  รวมทั้งจัดให้มีการป้องกัน
แมลงและสัตว์นําโรคในสถานที่นั้น 

  (๒)  ใช้เคร่ืองปกปิดอาหารรวมทั้งภาชนะและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ  ที่ใช้ในการทํา
ประกอบ  ปรุง  เก็บอาหาร  เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

  (๓)  น้ําแข็งสําหรับใช้บริโภค  ต้องจัดเก็บไว้ในภาชนะที่ถูกสุขลักษณะ  สามารถ
ป้องกันสิ่งปนเป้ือนได้  และห้ามนําอาหารหรือสิ่งของอื่นใดแช่หรือเก็บรวมไว้ด้วยกัน 

  (๔)  การทุบ  บดน้ําแข็ง  ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะและสะอาดอยู่เสมอ  
รวมทั้งป้องกันมิให้มีเสียงอันเป็นเหตุรําคาญแก่ผู้อื่น 

  (๕)  ในกรณีที่มีผ้าเช็ดหน้าให้บริการ  ต้องทําความสะอาดและผ่านความร้อน  ฆ่าเชื้อโรค
หรือกรรมวิธีอื่นใดให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 

  (๖)  จัดให้มีน้ําสะอาดไว้ใหเ้พียงพอ 
  (๗)  ใช้ภาชนะหรือวัตถุที่สะอาด  ปลอดภัยสําหรับปรุง  ใส่  หรือห่ออาหาร  หรือ

น้ําแข็งโดยรักษาให้สะอาดอยู่เสมอ 
  (๘)  ผู้จําหน่ายอาหาร  ผู้ปรุงอาหาร  และผู้ให้บริการต้องแต่งกายให้สะอาดและ  

ปฏิบัติตนให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะส่วนบุคคล 
  (๙)  ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

และคําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบังคับ  และคําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลเจริญผล 
ข้อ ๑๓ ผู้ได้ รับใบอนุญาต  หรือผู้ได้ รับหนังสือรับรองการแจ้ง  ต้องไม่เป็นโรคติดต่อ   

และไม่จ้างหรือใช้บุคคลที่ป่วยหรือมีเหตุควรเชื่อว่าเป็นโรคติดต่อ  จําหน่าย  ทํา  ประกอบ  ปรุง   
เก็บอาหาร   

ข้อ ๑๔ เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาต  คําขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง  หรือคําขอต่อใบอายุ
ใบอนุญาต  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอนั้น  ถ้าปรากฏว่าคําขอ
ดังกล่าวถูกต้องตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดไว้  ให้ออกใบอนุญาตตามแบบ  สอ.๔   
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หรือแบบ  สอ.๕  หรือออกหนังสือรับรองการแจ้งตามแบบ  สอ.๖  หรือแบบ  สอ.๗  หรือออกใบต่ออายุ
ใบอนุญาตตามแบบ  สอ.๘  แล้วแต่กรณี 

หากปรากฏว่าคําขอรับใบอนุญาต  คําขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง  หรือคําขอต่อใบอายุ
ใบอนุญาตไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์วิธีการ  หรือเง่ือนไขที่ กําหนดในข้อบัญญัตินี้   
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด  และแจ้งให้ผู้ขออนุญาต
แก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอให้ผู้ขออนุญาต   
ก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ผู้นั้นทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วัน 
ได้รับคําขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาต  หรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาต  พร้อมด้วยเหตุผลให้
ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามท่ี
กําหนดในข้อบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเป็น  ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต  หรือยังไม่อาจมีคําสั่ง 
ไม่อนุญาตได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองคร้ัง  คร้ังละไม่เกิน 
สิบห้าวัน  แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละคร้ังให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้น
กําหนดเวลาตามวรรคสอง  หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๕ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 
การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
ให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ ๑๖ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลเจริญผลเท่านั้น 

ข้อ ๑๗ เม่ือผู้ได้รับใบอนุญาต  หรือผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้ง  ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตจะต้องย่ืนคําขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  เม่ือได้ย่ืนคําขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้ว 
ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่อใบอนุญาต 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ
และเง่ือนไขที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๑๐  และข้อ  ๑๔  โดยอนุโลม 
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ข้อ ๑๘ หากผู้ได้รับใบอนุญาต  หรือผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งประสงค์จะแก้ไขรายการ 
ในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง  ให้ย่ืนคําร้องขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ  สอ.๙   

ข้อ ๑๙ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตคร้ังแรก  หรือก่อนใบอนุญาต
สิ้นอายุ  สําหรับกรณีที่เป็นการขอต่อใบอนุญาต  และหากตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถ้ามิได้เสีย
ค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ให้ชําระค่าปรับเพิ่มอีกร้อยละย่ีสิบของจํานวนค่าธรรมเนียม 
ที่ ค้างชําระ  เว้นแต่ผู้ได้ รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสีย
ค่าธรรมเนียมคร้ังต่อไป 

กรณีที่ผู้มีหน้าที่เสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง  
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
จนครบจํานวน 

ข้อ ๒๐ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้  ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลเจริญผล 

ข้อ ๒๑ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ดําเนินการตามข้อบัญญัตินี้  จะพึงเรียกเก็บค่าบริการจาก
ผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๒๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ดําเนินการตามข้อบัญญัตินี้  ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ 
โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการนั้น 

ข้อ ๒๓ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตย่ืนคําขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ  สอ.๑๐  เพื่อขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน  
นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด   

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและ
เง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ให้ผู้ ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 
การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกอบด้วย 
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  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่  มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ ๒๔ การออกใบแทนใบอนุญาต  หรือใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งใหม่  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ดําเนินการตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  การออกใบแทนใบอนุญาต  หรือใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งให้ใช้แบบ  สอ.๔   
แบบ  สอ.๕  แบบ  สอ.๖  แบบ  สอ.๗  แล้วแต่กรณี  โดยประทับตราสีแดงคําว่า  “ใบแทน”  กํากับ 
ไว้ด้วย  และให้ลงวันเดือนปีที่ออกใบแทน  พร้อมทั้งลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ได้รับมอบหมาย
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน 

  (๒)  บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งเดิม  ระบุสาเหตุ 
การสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาต  หรือหนังสือรับรองการแจ้งเดิม  แล้วแต่กรณี  
และเล่มที่  เลขที่  วันเดือนปี  ของใบแทนใบอนุญาต  หรือใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งที่ออก 
ให้ใหม่ 

ข้อ ๒๕ ให้ใช้แบบพิมพ์ต่าง ๆ  ที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  คําขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารให้ใช้

แบบ  สอ.๑ 
  (๒)  คําขอรับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร

ให้ใช้แบบ  สอ.๒ 
  (๓)  ใบรับแจ้งการจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารให้ใช้แบบ  สอ.๓ 
  (๔)  ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารให้ใช้แบบ  สอ.๔ 
  (๕)  ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่สะสมอาหารให้ใช้แบบ  สอ.๕ 
  (๖)  หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารให้ใช้แบบ  สอ.๖ 
  (๗)  หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่สะสมอาหารให้ใช้แบบ  สอ.๗ 
  (๘)  คําขอต่ออายุใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้งเพื่อจัดตั้ง

สถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารให้ใช้แบบ  สอ.๘ 
  (๙)  คําร้องขออนุญาตการต่าง ๆ  ให้ใช้แบบ  สอ.๙ 
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  (๑๐)  คําขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบ  สอ.๑๐ 
ข้อ ๒๖ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ  
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้
เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้
ใบอนุญาตภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ ๒๗ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  เม่ือปรากฏว่าผู้ รับ
ใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกสั่งพักใบอนุญาตตั้งแต่สองคร้ังขึ้นไป  และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้  
ใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   
พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓ )   ไ ม่ปฏิ บัติ   หรือปฏิบัติ ไ ม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามท่ี
ได้ รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตราย 
อย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่ เหมาะสมกับ 
การดํารงชีวิตของประชาชน 

ข้อ ๒๘ คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต  หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว  ให้ส่งคําสั่ง
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ  หรือให้ปิดคําสั่งไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน
ของผู้รับใบอนุญาตและให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตน้ันได้รับทราบคําสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คําสั่งไปถึง  หรือวันปิด
คําสั่ง  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒๙ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูก 
เพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
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ข้อ ๓๐ ผู้ใดประสงค์จะขอตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร 
หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาด  จะต้องแจ้งต่อ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  (๒) สําเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ประกอบการ  หรือสําเนาหนังสือรับรอง 

การจดทะเบียนนิติบุคคล 
  (๓) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  (๔) อื่น ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลเจริญผลกําหนด 
เม่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้ง  ให้ออกใบรับแจ้งแก่ผู้แจ้งเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประกอบ

กิจการได้ชั่วคราวในระหว่างเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังมิได้ออกหนังสือรับรองการแจ้ง 
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจการแจ้งให้ถูกต้องตามแบบที่กําหนดในข้อบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง 

ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้งภายในเจ็ดวันทําการ  
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง   

ในใบรับแจ้งหรือหนังสือรับรองการแจ้ง  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะกําหนดเง่ือนไขให้ผู้แจ้งหรือ 
ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายได้ 

ในกรณีที่การแจ้งไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้ผู้แจ้งทราบภายใน 
เจ็ดวันทําการนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  ถ้าผู้แจ้งไม่ดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในสิบห้าวันทําการนับแต่ 
ที่ได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอํานาจสั่งให้การแจ้งของผู้แจ้งเป็นอันสิ้นผล  
แต่ถา้ผู้แจ้งได้ดําเนินการแก้ไขภายในเวลาที่กําหนดแล้ว  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้ง
ให้ผู้แจ้งภายในเจ็ดวันทําการนับแต่วันที่ได้รับแจ้งซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องตามแบบที่กําหนดในข้อบัญญัติ
ตามวรรคหน่ึง 

ข้อ ๓๑ ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งไว้โดยเปิดเผยและ  
เห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ 
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ข้อ ๓๒ ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ 
ให้ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้ง  ย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้
รับทราบการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ
และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย  ให้ผู้ย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรอง 
การแจ้ง  นําสําเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย 
มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

  (๒)  ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ให้ผู้ย่ืน
ขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งนําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่  มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกอบด้วย 

ข้อ ๓๓ เม่ือผู้ได้รับอนุญาต  หรือผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้ง  ไม่ประสงค์จะประกอบการต่อไป  
ให้ย่ืนคําร้องบอกเลิกการดําเนินกิจการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ  สอ.๙  ที่กําหนดไว้ท้าย  
ข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๓๔ ในกรณีที่ผู้ดําเนินการใด  ดําเนินกิจการตามที่ระบุไว้ในข้อบัญญัตินี้โดยมิได้แจ้งต่อ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา  ๔๘  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และเคยได้รับโทษ
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เพราะเหตุที่ฝ่าฝืนดําเนินกิจการโดยมิได้แจ้ง 
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาคร้ังหนึ่ง  และยังฝ่าฝืนดําเนินกิจการโดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นต่อไป  
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดดําเนินกิจการจนกว่าจะได้ดําเนินการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามมาตรา  ๔๘  ดังกล่าว  ถ้ายังฝ่าฝืนอีกให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งห้ามการดําเนินกิจการนั้นไว้
ตามเวลาที่กําหนดซึ่งต้องไม่เกินสองปีก็ได้ 

ข้อ ๓๕ การแจ้งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ให้ทําเป็น 
หนังสือแจ้งให้ผู้แจ้งหรือผู้ดําเนินการทราบ  ในกรณีที่ไม่พบตัวหรือไม่ยอมรับหนังสือให้ส่งหนังสือการแจ้ง
หรือคําสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือปิดหนังสือนั้นไว้โดยเปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานัก 



 หน้า   ๑๑๖ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๑๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ทําการงานของผู้ที่ต้องรับหนังสือและให้ถือว่าผู้นั้นได้ทราบหนังสือดังกล่าวแล้ว  ตั้งแต่เวลาที่หนังสือไปถึง
หรือวันปิดหนังสือ  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๓๖ ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ิน  มีอํานาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนตําบลท้องถ่ิน
เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามาตรา  ๔๔  วรรคหน่ึงแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเจริญผล  ในเรื่องใดหรือทุกเร่ืองก็ได้ 

ข้อ ๓๗ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ ๓๘ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเจริญผลเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  
และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

วสุธร  พานทอง 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเจริญผล 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเจริญผล 

เรื่อง สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 

ลําดับท่ี 

 

 

รายการ 

 

 

อัตราคาธรรมเนียมตอป 

 (บาท) 

๑ การออกหนังสือรับรองการแจงการจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ี

สะสมอาหาร ในอาคารหรือพ้ืนท่ีใดซ่ึงมีพ้ืนท่ี ไมเกินสองรอย ตารางเมตรและ

มิใชเปนการขายของในตลาด 

 

 ๑.๑ พ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน     ๑๐ ตารางเมตร ๑๐๐ 

 ๑.๒ พ้ืนท่ีประกอบการเกินกวา   ๑๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๒๕   ตารางเมตร ๓๐๐ 

 ๑.๓ พ้ืนท่ีประกอบการเกินกวา   ๒๕ ตารางเมตร แตไมเกิน ๕๐   ตารางเมตร ๕๐๐ 

 ๑.๔ พ้ืนท่ีประกอบการเกินกวา   ๕๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ๘๐๐ 

 ๑.๕ พ้ืนท่ีประกอบการเกินกวา ๑๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ๑,๐๐๐ 

๒ การออกใบอนุญาตการจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

ในอาคารหรือพ้ืนท่ีใดซ่ึงมีพ้ืนท่ี เกินสองรอย ตารางเมตรและมิใชเปนการขาย

ของในตลาด 

 

 ๒.๑ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร ๑,๕๐๐ 

 ๒.๒ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๕๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป ๒,๐๐๐ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สอ.๑ 

แบบคําขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 

 

เขียนท่ี................................................... 

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

  ขาพเจา (   ) บุคคลธรรมดา (   ) นิติบุคคล  ชื่อ........................................................................

อายุ.................ป สัญชาติ.......................เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี.................................................................. 

อยูบานเลขท่ี/สํานักงานเลขท่ี.......................หมูท่ี...........ตรอก/ซอย..............................ถนน...............................

แขวง/ตําบล.......................................เขต/อําเภอ..........................................จังหวัด.............................................

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

  ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร   

ประเภท (ระบุชนิดหรือประเภทของอาหาร) ....................................................................ตอเจาพนักงานทองถ่ิน  

รายละเอียดดังนี้ 

  ๑. สถานท่ีชื่อ.................................................................เพ่ือจําหนายอาหารพรอมสะสมอาหาร 

(ระบุชนิดหรือประเภทของอาหาร)......................................................................................................................... 

  ๒. สถานท่ีตั้งเลขท่ี.............................หมูท่ี................ตรอก/ซอย...............................................

ถนน........................................แขวง/ตําบล.............................................เขต/อําเภอ............................................. 

จังหวัด.............................โทรศัพท.....................................จาํนวนพ้ืนท่ีประกอบอาหาร.....................ตารางเมตร 

  ๓. ผูจัดการสถานท่ีแหงนี้ คือ...........................................................................อายุ.................ป 

สัญชาติ.....................อยูบานเลขท่ี..........................หมูท่ี....................ตรอก/ซอย..................................................

ถนน............................................แขวง/ตําบล.......................................เขต/อําเภอ............................................... 

จังหวัด............................................โทรศัพท............................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําขอเลขท่ี........./......... 

(เจาหนาท่ีกรอก) 



 

 

  ๔. พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารประกอบการขอรับใบอนุญาตมาดวย ดังนี้ 

  ๔.๑ สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/บัตรขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ 

            ระบุ.........................................................................) 

  ๔.๒ สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร หนังสือใหความเห็นชอบ 

            การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม  หรือใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีจําเปน 

  ๔.๓ สําเนาทะเบียนบานของสถานท่ีประกอบการ  
  ๔.๔ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเปนนิติบุคคล) 
  ๔.๕ หลักฐานแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
  ๔.๖ ใบมอบอํานาจ (กรณีเจาของไมสามารถยื่นคําขอดวยตนเองได ใหผูรับมอบอํานาจนํา 

            หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมายพรอมบัตรประจําตัวของผูมอบอํานาจและ

                     ผูรับมอบอํานาจมาแสดง)  

  ๔.๗ ใบรับรองแพทย  
  ๔.๘ แผนท่ีสังเขปแสดงสถานท่ีตั้งสถานประกอบการ 
  ๔.๙ เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลเจริญผลประกาศกําหนด

   (๑) ............................................................................................................... 
   (๒) ............................................................................................................... 

 

แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบการโดยสังเขป 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความและเอกสารในแบบคําขอรับใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

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

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

 

 

-

 

(หนาหลัง) 



สวนของเจาหนาท่ี 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต 

เลขท่ี................./...................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี...............เดือน..........................................พ.ศ............................ 

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน   ครบ 

               ไมครบ  คือ 

(๑) ...................................................................... 
(๒) ...................................................................... 
(๓) ...................................................................... 

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

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

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

 

สวนของผูขอรับใบอนุญาต 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต  

เลขท่ี................./...................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี...............เดือน..........................................พ.ศ............................ 

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน   ครบ 

               ไมครบ  คือ 

(๑) ...................................................................... 
(๒) ...................................................................... 
(๓) ...................................................................... 

ดังนั้น กรุณานําเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน..........วัน นับตั้งแตวันนี้

เปนตนไป 

 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สอ.๒ 

แบบคําขอรับหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 

 

เขียนท่ี................................................... 

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

  ขาพเจา (   ) บุคคลธรรมดา (   ) นิติบุคคล  ชื่อ........................................................................

อายุ.................ป สัญชาติ.......................เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี.................................................................. 

อยูบานเลขท่ี/สํานักงานเลขท่ี.......................หมูท่ี...........ตรอก/ซอย..............................ถนน...............................

แขวง/ตําบล.......................................เขต/อําเภอ..........................................จังหวัด.............................................

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

  ขอยื่นคําขอรับหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร   

ประเภท (ระบุชนิดหรือประเภทของอาหาร).................................................................... ตอเจาพนักงานทองถ่ิน 

รายละเอียดดังนี้ 

  ๑. สถานท่ีชื่อ.................................................................เพ่ือจําหนายอาหารพรอมสะสมอาหาร 

(ระบุชนิดหรือประเภทของอาหาร)......................................................................................................................... 

  ๒. สถานท่ีตั้งเลขท่ี.............................หมูท่ี................ตรอก/ซอย...............................................

ถนน........................................แขวง/ตําบล.............................................เขต/อําเภอ............................................. 

จังหวัด.............................โทรศัพท.....................................จาํนวนพ้ืนท่ีประกอบอาหาร.....................ตารางเมตร 

  ๓. ผูจัดการสถานท่ีแหงนี้ คือ...........................................................................อายุ.................ป 

สัญชาติ.....................อยูบานเลขท่ี..........................หมูท่ี....................ตรอก/ซอย..................................................

ถนน............................................แขวง/ตําบล.......................................เขต/อําเภอ............................................... 

จังหวัด............................................โทรศัพท............................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําขอเลขท่ี........./......... 

(เจาหนาท่ีกรอก) 



 

 

  ๔. พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารประกอบการขอรับใบอนุญาตมาดวย  ดังนี้  

๔.๑ สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/บัตรขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ 

 ระบุ ..................................) 

๔.๒ สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร หนังสือใหความเห็นชอบ 

 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีจําเปน 

๔.๓ สําเนาทะเบียนบานของสถานท่ีประกอบการ  

๔.๔ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเปนนิติบุคคล) 

๔.๕ หลักฐานแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

๔.๖ ใบมอบอํานาจ (กรณีเจาของไมสามารถยื่นคําขอดวยตนเองได ใหผูรับมอบอํานาจนํา 

 หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมายพรอมบัตรประจําตัวของผูมอบอํานาจและ 

 ผูรับมอบอํานาจมาแสดง)  

๔.๗ ใบรับรองแพทย  

๔.๘ แผนท่ีสังเขปแสดงสถานท่ีตั้งสถานประกอบการ 

๔.๙ เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลเจริญผลประกาศกําหนด  

(๑) ………………………………………………………………………………………………………………. 

(๒) ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบการโดยสังเขป 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความและเอกสารในแบบคําขอรับหนังสือรับรองการแจงนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

 

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

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

 

-

 

(หนาหลัง) 



สวนของเจาหนาท่ี 

ใบรบัคําขอรับหนังสือรับรองการแจง 

เลขท่ี................./...................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี...............เดือน..........................................พ.ศ............................ 

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน   ครบ 

               ไมครบ  คือ 

(๑) ...................................................................... 
(๒) ...................................................................... 
(๓) ...................................................................... 

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

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

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

 

สวนของผูขอรับใบอนุญาต 

ใบรบัคําขอรับหนังสือรับรองการแจง 

เลขท่ี................./...................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี...............เดือน..........................................พ.ศ............................ 

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน   ครบ 

               ไมครบ  คือ 

(๑) ...................................................................... 
(๒) ...................................................................... 
(๓) ...................................................................... 

ดังนั้น กรุณานําเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน..........วัน นับตั้งแตวันนี้

เปนตนไป 

 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบ สอ.๓ 

 

   

 

ใบรับแจงการจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 

ท่ี ........................../........................... 

สํานักงาน.............................................................. 

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

ขาพเจา........................................................................ตําแหนง เจาพนักงานทองถ่ิน ไดรับแจง

จาก........................................................................................... สถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร

ชื่อสถานท่ี.............................................................ตั้งอยูเลขท่ี......................ตรอก/ซอย........................................

ถนน.....................................................ตําบล.................................................อําเภอ..............................................

จังหวัด.............................................เพ่ือขอรับหนังสือรับรองการแจง การจําหนายอาหาร/การสะสมอาหารแลว 

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

 

 

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

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

    นายกองคการบริหารสวนตําบลเจริญผล 

 

สวนราชการ................................ 

โทร............................................. 

 

 

 
 

หมายเหตุ  ๑. กรณีคําขอไมถูกตองหรือไมสมบูรณ เอกสารไมครบถวน เจาพนักงานทองถ่ินจะตองแจงผล 

         การพิจารณาใหผูแจงทราบภายใน ๑๕ วันนับแตท่ีไดรับคําขอ 

     ๒. จัดทํา ๒ ฉบับ มอบผูแจงหนึ่งฉบับ เก็บไวเปนหลักฐานหนึ่งฉบบั 

 

 

 



 

          แบบ สอ.๔ 

 

 
  

ใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร 

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

  เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล 

ชื่อ..........................................................................................อายุ..............ป สัญชาติ.......................................... 

เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี.................................................................อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี.........................

ตรอก/ซอย......................................ถนน...............................หมูท่ี...........แขวง/ตําบล..........................................

เขต/อําเภอ......................................จังหวัด.......................................โทรศัพท...................................................... 

  ๑.  จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารประเภท (ระบุชนิดหรือประเภทของอาหาร).......................... 

สถานท่ีชื่อ................................................................................พ้ืนท่ีประกอบการ................................ตารางเมตร 

  ๒.  ตั้งอยูเลขท่ี................ตรอก/ซอย............................ถนน..................................หมูท่ี........... 

ตําบล.................................อําเภอ.....................................จังหวัด...................................โทรศัพท......................... 

  ๓.  คาธรรมเนียมฉบับละ.........................บาท/ป ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี............เลขท่ี........... 

ลงวันท่ี.................เดือน...............................พ.ศ....................... 

  ๔.  ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 

   ๔.๑  ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเจริญผล เรื่อง สถานท่ี

จําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๘ และปฏิบัติการอ่ืนใดอันเก่ียวดวยสุขลักษณะตาม

คําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข คําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน รวมท้ังระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งองคการ

บริหารสวนตําบลเจริญผล 

   ๔.๒  หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้ขัดตอกฎหมาย

อ่ืนท่ีเก่ียวของโดยมิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 

   ๔.๓  ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ 

    (๑) ............................................................................................ 

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

   ๔.๔  ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี...........เดือน............................. พ.ศ................ 

๔.๕  ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันท่ี.................เดือน..............................พ.ศ................ 

  (ลงชื่อ)………………………………………………………….. 

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

 นายกองคการบริหารสวนตําบลเจริญผล 

 เจาพนักงานทองถ่ิน 

  



(หนาหลัง) 

 

รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีส้ินอายุ

ใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงช่ือ) 

เจาพนักงานทองถิ่น 
เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

  

คําเตือน  (๑) ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานท่ีประกอบกิจการ 

      ตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับ ๕๐๐ บาท 

  (๒) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       แบบ สอ.๕ 

 

 

ใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีสะสมอาหาร 

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

  เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล 

 ชื่อ................................................................................................อายุ..............ป สัญชาติ.................................... 

เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี.................................................................อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี.........................

ตรอก/ซอย......................................ถนน...............................หมูท่ี...........แขวง/ตําบล..........................................

เขต/อําเภอ......................................จังหวัด.......................................โทรศัพท...................................................... 

  ๑.  จัดตั้งสถานท่ีสะสมอาหารประเภท (ระบุชนิดหรือประเภทของอาหาร)............................... 

สถานท่ีชื่อ................................................................................พ้ืนท่ีประกอบการ................................ตารางเมตร 

  ๒.  ตั้งอยูเลขท่ี................ตรอก/ซอย............................ถนน..................................หมูท่ี........... 

ตําบล.................................อําเภอ.....................................จังหวัด...................................โทรศัพท......................... 

  ๓.  คาธรรมเนียมฉบับละ.........................บาท/ป ใบเสร็จรบัเงินเลมท่ี................เลขท่ี.............. 

ลงวันท่ี.................เดือน...............................พ.ศ....................... 

  ๔.  ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 

   ๔.๑  ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเจริญผล เรื่อง สถานท่ี

จําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๘ และปฏิบัติการอ่ืนใดอันเก่ียวดวยสุขลักษณะตาม

คําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข คําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน รวมท้ังระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งองคการ

บริหารสวนตําบลเจริญผล 

   ๔.๒  หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้ขัดตอกฎหมาย

อ่ืนท่ีเก่ียวของโดยมิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 

   ๔.๓  ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ 

    (๑) ............................................................................................ 

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

   ๔.๔  ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี...........เดือน............................. พ.ศ................ 

๔.๕  ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันท่ี.................เดือน..............................พ.ศ................ 

  (ลงชื่อ)………………………………………………………….. 

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

 นายกองคการบริหารสวนตําบลเจริญผล 

เจาพนักงานทองถ่ิน 

 



(หนาหลัง) 

 

รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีส้ินอายุ

ใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงช่ือ) 

เจาพนักงานทองถิ่น 
เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

คําเตือน  (๑) ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานท่ีประกอบกิจการ 

      ตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับ ๕๐๐ บาท 

  (๒) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบ สอ.๖ 

 

 

หนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร 

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

  เจาพนักงานทองถ่ินออกหนังสือรับรองการแจงเพ่ืออนุญาตให  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล  

ชื่อ...................................................................................อายุ.................ป สัญชาติ...............................................

เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี..................................................................อยูบาน/สํานักงาน เลขท่ี........................

ตรอก/ซอย...................................ถนน....................................หมูท่ี...........แขวง/ตําบล........................................

เขต/อําเภอ............................................จังหวัด...........................................โทรศัพท............................................. 

  ๑.  จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารประเภท (ระบุชนิดหรือประเภทของอาหาร)..........................

สถานท่ีชื่อ................................................................................พ้ืนท่ีประกอบการ................................ตารางเมตร 

  ๒.  ตั้งอยูเลขท่ี................ตรอก/ซอย............................ถนน..................................หมูท่ี............ 

ตําบล...........................อําเภอ.................................จังหวัด.....................................โทรศัพท................................. 

  ๓.  คาธรรมเนียมฉบับละ.........................บาท/ป ใบเสร็จรบัเงินเลมท่ี................เลขท่ี.............. 

ลงวันท่ี.................เดือน...............................พ.ศ....................... 

  ๔.  ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 

   ๔.๑  ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเจริญผล เรื่อง สถานท่ี

จําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๘ และปฏิบัติการอ่ืนใดอันเก่ียวดวยสุขลักษณะตาม

คําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข คําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน รวมท้ังระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งองคการ

บริหารสวนตําบลเจริญผล 

   ๔.๒  ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ 

    (๑) ............................................................................................ 

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

   ๔.๓  หนังสือรับรองการแจงฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี........เดือน.................... พ.ศ.......... 

๔.๔  หนังสือรับรองการแจงฉบับนี้สิ้นอายุวันท่ี..............เดือน.................... พ.ศ.......... 

  (ลงชื่อ)………………………………………………………….. 

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

 นายกองคการบริหารสวนตําบลเจริญผล 

เจาพนักงานทองถ่ิน 

 

 



(หนาหลัง) 

 

รายการตออายุหนังสือรับรองการแจงและเสียคาธรรมเนียม 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีออกหนังสือ

รับรองการแจง 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีส้ินอายุหนังสือ

รับรองการแจง 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงช่ือ) 

เจาพนักงานทองถิ่น 
เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

คําเตือน  (๑) ผูรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย 

       ณ สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับ ๕๐๐ บาท 

  (๒) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุหนังสือรับรองการแจงกอนสิ้นอายุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สอ.๗ 

) 

 

หนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีสะสมอาหาร 

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

  เจาพนักงานทองถ่ินออกหนังสือรับรองการแจงเพ่ืออนุญาตให  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล  

ชื่อ...................................................................................อายุ.................ป สัญชาติ...............................................

เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี..................................................................อยูบาน/สํานักงาน เลขท่ี........................

ตรอก/ซอย...................................ถนน....................................หมูท่ี...........แขวง/ตําบล........................................

เขต/อําเภอ............................................จังหวัด...........................................โทรศัพท............................................. 

  ๑.  จัดตั้งสถานท่ีสะสมอาหารประเภท (ระบุชนิดหรือประเภทของอาหาร)...............................

สถานท่ีชื่อ................................................................................พ้ืนท่ีประกอบการ................................ตารางเมตร 

  ๒.  ตั้งอยูเลขท่ี................ตรอก/ซอย............................ถนน..................................หมูท่ี............ 

ตําบล...........................อําเภอ.................................จังหวัด.....................................โทรศัพท................................. 

  ๓.  คาธรรมเนียมฉบับละ.........................บาท/ป ใบเสร็จรบัเงินเลมท่ี................เลขท่ี.............. 

ลงวันท่ี.................เดือน...............................พ.ศ....................... 

  ๔.  ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองปฏิบัติตามเง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 

   ๔.๑  ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเจริญผล เรื่อง สถานท่ี

จําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๘ และปฏิบัติการอ่ืนใดอันเก่ียวดวยสุขลักษณะตาม

คําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข คําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน รวมท้ังระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งองคการ

บริหารสวนตําบลเจริญผล 

   ๔.๒  ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ 

    (๑) ............................................................................................ 

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

   ๔.๓  หนังสือรับรองการแจงฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี........เดือน.................... พ.ศ.......... 

๔.๔  หนังสือรับรองการแจงฉบับนี้สิ้นอายุวันท่ี..............เดือน.................... พ.ศ.......... 

  (ลงชื่อ)………………………………………………………….. 

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

 นายกองคการบริหารสวนตําบลเจริญผล 

เจาพนักงานทองถ่ิน 

 

 

 



(หนาหลัง) 

 

รายการตออายุหนังสือรับรองการแจงและเสียคาธรรมเนียม 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีออกหนังสือ

รับรองการแจง 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีส้ินอายุหนังสือ

รับรองการแจง 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงช่ือ) 

เจาพนักงานทองถิ่น 
เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

คําเตือน  (๑) ผูรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย         

       ณ สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับ ๕๐๐ บาท 

  (๒) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุหนังสือรับรองการแจงกอนสิ้นอายุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สอ.๘ 

แบบคําขอตออายุใบอนุญาตหรือขอตออายุหนังสือรับรองการแจง 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 

 

เขียนท่ี................................................... 

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

  ขาพเจา (   ) บุคคลธรรมดา (   ) นิติบุคคล  ชื่อ........................................................................

อายุ.................ป สัญชาติ.......................เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี.................................................................. 

อยูบานเลขท่ี/สํานักงานเลขท่ี.......................หมูท่ี...........ตรอก/ซอย..............................ถนน...............................

แขวง/ตําบล.......................................เขต/อําเภอ..........................................จังหวัด.............................................

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

  ขอยื่นคําขอตออายุ.................................................................จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร 

หรือสถานท่ีสะสมอาหารตอเจาพนักงานทองถ่ินรายละเอียด  ดังนี้ 

  ๑. สถานท่ีชื่อ...................................................................เพ่ือจําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร 

(ระบุชนิดหรือประเภทของอาหาร)......................................................................................................................... 

  ๒. สถานท่ีตั้งเลขท่ี.............................หมูท่ี................ตรอก/ซอย...............................................

ถนน........................................แขวง/ตําบล.............................................เขต/อําเภอ............................................. 

จังหวัด.............................โทรศัพท.....................................จาํนวนพ้ืนท่ีประกอบอาหาร.....................ตารางเมตร 

  ๓. ผูจัดการสถานท่ีแหงนี้ คือ...........................................................................อายุ.................ป 

สัญชาติ.....................อยูบานเลขท่ี..........................หมูท่ี....................ตรอก/ซอย..................................................

ถนน............................................แขวง/ตําบล.......................................เขต/อําเภอ............................................... 

จังหวัด............................................โทรศัพท............................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําขอเลขท่ี........./......... 

(เจาหนาท่ีกรอก) 



 

 

  ๔. พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารประกอบการขอรับใบอนุญาตมาดวย 

ดังนี้  

๔.๑ สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/บัตรขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ  

 ระบุ ..................................) 

๔.๒ สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร หนังสือใหความเห็นชอบ 

 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีจําเปน 

๔.๓ สําเนาทะเบียนบานของสถานท่ีประกอบการ  

๔.๔ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเปนนิติบุคคล) 

๔.๕ หลักฐานแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

๔.๖ ใบมอบอํานาจ (กรณีเจาของไมสามารถยื่นคําขอดวยตนเองได ใหผูรับมอบอํานาจนํา 

 หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมายพรอมบัตรประจําตัวของผูมอบอํานาจและ 

 ผูรับมอบอํานาจมาแสดง  

๔.๗ ใบรับรองแพทย  

๔.๘ แผนท่ีสังเขปแสดงสถานท่ีตั้งสถานประกอบการ 

๔.๙ เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลเจริญผลประกาศกําหนด  

(๑) ………………………………………………………………………………………………………………. 

(๒) ………………………………………………………………………………………………………………… 

แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบการโดยสังเขป 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความและเอกสารในแบบคําขอตออายุใบอนุญาตหรือขอตออายุหนังสือรับรอง 

การแจงนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

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

            (................................................) /ขอตออายุหนังสือรับรองการแจง 

            

-

 

(หนาหลัง) 



สวนของเจาหนาท่ี 

ใบรบัคําขอรับหนังสือรับรองการแจง 

เลขท่ี................./...................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี...............เดือน..........................................พ.ศ............................ 

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน   ครบ 

               ไมครบ  คือ 

(๑)...................................................................... 

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

(๓)...................................................................... 

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

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

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

สวนของผูขอรับใบอนุญาต 

ใบรบัคําขอรับหนังสือรับรองการแจง 

เลขท่ี................./...................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี...............เดือน..........................................พ.ศ............................ 

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน   ครบ 

               ไมครบ  คือ 

(๑)...................................................................... 

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

(๓)...................................................................... 

ดังนั้น กรุณานําเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน..........วัน นับตั้งแตวันนี้

เปนตนไป 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สอ.๙ 

คําขออนุญาตตาง ๆ 

 

เขียนท่ี.................................................... 

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

  ขาพเจา  (    ) บุคคลธรรมดา  (    ) นิติบุคคล 

ชื่อ.........................................................................................อายุ......................ป สัญชาติ.................................... 

เลขประจําตัวประชาชน เลขท่ี........................................................อยูบาน/สํานักงาน เลขท่ี.............................. 

ตรอก/ซอย..................................ถนน...................................หมูท่ี...............แขวง/ตําบล...................................... 

เขต/อําเภอ..............................................จังหวัด.........................................โทรศัพท............................................. 

  ขอยื่นคํารองตอเจาพนักงานทองถ่ิน........................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

  ดวย............................................................................................................................................ 

จึงมีความประสงค...................................................................................................................... 

ขอรับรองวา  ขอความตามคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สอ.๑๐ 

 

 

 

 
 

คําขอรับใบแทนใบอนุญาต 

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

เขียนท่ี................................................ 

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

  ขาพเจา............................................................................................................(ชื่อผูรับอนุญาต) 

ซ่ึงมีผูดําเนินการกิจการชื่อ……………………………………………………………..……ไดรับใบอนุญาต / ใบรับรองการแจง 

(   ) จําหนายอาหาร  (   ) สะสมอาหาร ประเภท (ระบุชนิดหรือประเภทของอาหาร).......................................... 

สถานประกอบการตั้งอยูท่ีเลขท่ี.............................หมูท่ี..................แขวง/ตําบล...................................................

เขต/อําเภอ...............................................จังหวัด..........................................โทรศัพท........................................... 

  มีความประสงคขอรับใบแทนใบอนุญาต  

 (   ) จําหนายอาหาร  (   )  สะสมอาหาร ประเภท (ระบุชนิดหรือประเภทของอาหาร)....................................... 

เนื่องจากใบอนุญาต / ใบรับรองการแจง (    ) สูญหาย (    ) ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ....................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  ขาพเจาไดแนบหลักฐานมาดวย ดังนี้ 

   ๑)    สําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาท่ี (กรณีสูญหาย) 

   ๒)    ใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยู (กรณีถูกทําลายหรือชํารุด) 

   ๓)    สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

   ๔)    หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเปนนิติบุคคล) 

   ๕)    สําเนาทะเบียนบาน 

   ๖)    รูปถายผูดําเนินกิจการขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๒ รูป 

 

  

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

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

 
 

หมายเหตุ  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหนําใบแจงความของสถานีตํารวจแหงทองท่ีท่ีใบอนุญาตน้ันสูญหายมาดวย 

   (๒)  ในกรณีท่ีใบอนุญาตถูกทําลายในสาระสําคญั ใหแนบใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยูน้ันมาดวย 

   (๓)  ใสเครื่องหมาย  ลงในชอง  หนาขอความท่ีตองการ/ใช 

 

เลขท่ี........................ 

วันท่ี......................... 

ลงชื่อ.......................ผูรับคําขอ 


