
 หนา   ๒๑๖ 
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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทาขาม 

เรื่อง   สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทาขาม  วาดวยสถานท่ีจําหนาย

อาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แกไขเพ่ิมเติม  ประกอบกับมาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๕๐  

มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลทาขามโดยความเห็นชอบจากสภาองคการ

บริหารสวนตําบลทาขามและนายอําเภออรัญประเทศ  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทาขาม  เรื่อง  สถานท่ี

จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลทาขาม  เมื่อไดประกาศไว 

โดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลทาขาม 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลว 

ในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “อาหาร”  หมายความวา  อาหารตามกฎหมายวาดวยอาหาร   

  “สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่

หรือทางสาธารณะท่ีจัดไวเพ่ือประกอบอาหาร  หรือปรุงอาหารจนสําเร็จ  และจําหนายใหผูซื้อสามารถ

บริโภคไดทันที  ท้ังนี้  ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค  ณ  ที่นั้น 

หรือไปบริโภคท่ีอื่นก็ตาม 
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  “สถานท่ีสะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่

หรือทางสาธารณะที่ จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสด  หรือของแหง  หรืออาหาร 

ในรูปลักษณะอื่นใดซึ่งผูซื้อตองนําไปทําประกอบ  หรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  

ถุงพลาสติก  ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด   

ที่เล้ียงสัตว  หรือที่อื่น  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยู  หรือใชสอยได 

  “ตลาด”  หมายความวา  สถานที่ซึ่งปกติจัดไวใหกับผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพ่ือจําหนาย 

สินคาประเภทสัตว  เนื้อสัตว  ผัก  ผลไม  หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด  ประกอบหรือปรุงแลว   

หรือของเสียงาย  ท้ังนี้  ไมวาจะเปนการจําหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตาม  และหมายความ

รวมถึงบริเวณซึ่งจัดไวสําหรับใหผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจําหรือเปน 

ครั้งคราวหรือตามวันที่กําหนด 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลทาขาม   

  “เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ใหปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๕ ผูใดจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคาร  หรือพ้ืนที่ใด 

ซึ่ งมี พ้ืนที่ เกินสองรอยตารางเมตรและมิใช เปนการขายของในตลาดตองไดรับใบอนุญาตจาก 
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เจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา  ๕๖  ถาสถานที่ดังกลาวมีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตรตองแจงตอ 

เจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือหนังสือรับรองการแจงตามมาตรา  ๔๘  กอนการจัดตั้ง   

ขอ ๖ ความในขอ  ๕  ไมใชบังคับแกการประกอบการ  ดังนี้ 

  (๑)  การประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

  (๒)  การขายของในตลาด 

  (๓)  การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 

ขอ ๗ ประเภทของสถานที่จําหนายอาหารกําหนดตามลักษณะของสถานที่ประกอบกิจการ

เพ่ือคํานวณคาธรรมเนียม  ดังตอไปนี้ 

  (๑) สถานที่ จําหนายอาหารมีลักษณะเปนตึกแถว  หรืออาคารอื่นที่มี ลักษณะ

คลายคลึงกันใหคํานวณพ้ืนที่บริเวณท่ีจําหนายอาหารทั้งหมดในอาคาร  นับจากขอบเขตผนังดานในทุกชั้น

ที่ประกอบกิจการยกเวนพ้ืนที่ซึ่งกั้นไวเปนสัดสวนสําหรับใชสอยเพ่ือการอื่น 

  (๒) สถานที่จําหนายอาหารที่มีบริเวณ  ใหคํานวณพ้ืนที่บริเวณภายในตัวอาคาร 

และรวมพ้ืนที่รอบอาคารที่ใชสําหรับการคาอาหารนั้นดวย  ถาไมมีขอบเขตที่แนนอนใหคํานวณ 

จากแนวเขตของพ้ืนที่ประกอบกิจการนั้น 

  (๓) สถานที่จําหนายอาหารที่มีอาคารเชื่อมติดถึงกัน  ใหคํานวณพ้ืนท่ีประกอบกิจการ

รวมกันและใหมีใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงฉบับเดียว  แลวแตกรณี  ถาอาคารนั้นไมเชื่อมติดถึงกัน 

ใหคํานวณพ้ืนที่แตละอาคารและแยกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงแหงละฉบับ  แลวแตกรณี 

  (๔) สถานท่ีจําหนายอาหารที่ตั้งอยู ในอาคารใด ๆ  ใหใชเลขที่ของอาคารนั้น   

โดยใหพิจารณาจากลักษณะพ้ืนที่ที่ประกอบการ  ถาแยกเปนสัดสวนแตละแหงไมวาจะเปนเจาของเดียวกันหรือไม 

ใหมีใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงแหงละฉบับ  แลวแตกรณี  การคํานวณพ้ืนท่ีใหคํานวณพ้ืนที่

ประกอบกิจการ  กรณีอาคารใดซึ่งจัดหองน้ํา  หองสวมแยกไวตางหากจะไมนับรวมพ้ืนท่ีของหองน้ําหอง

สวมนั้น 

ขอ ๘ ประเภทของสถานที่สะสมอาหารกําหนดตามลักษณะของสถานที่ประกอบกิจการ 

เพ่ือคํานวณคาธรรมเนียม  ดังตอไปนี้ 
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  (๑)  สถานที่สะสมอาหารที่มีลักษณะเปนตึกแถว  หรืออาคารท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน 

ที่มีการตั้งวางสินคาอาหารเต็มพ้ืนที่  หรือวางสินคาอาหารทั่ว ๆ  ไปหลายจุด  ใหคํานวณพ้ืนที่บริเวณ 

ตั้งวางสินคาอาหารทั้งหมดภายในอาคารนับจากขอบผนังดานในทุกชั้นที่ประกอบกิจการรวมกับพ้ืนที่ 

ของหองน้ําหองสวม  ยกเวนพ้ืนท่ีซึ่งกั้นไวเปนสัดสวนสําหรับใชสอยเพ่ือการอื่น 

กรณีตั้งวางสินคาอาหารไมเต็มพ้ืนที่หรือตั้งวางที่จุดใดจุดหนึ่ง  อาทิ  ตูแช  โตะชั้นวางสินคาอื่น ๆ   

ที่มีลักษณะคลายคลึง  ใหคํานวณพ้ืนที่บริเวณที่ตั้งวางสินคาอาหารนั้นรวมกับพ้ืนท่ีหองน้ําหองสวม 

และเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ของอาคารท้ังหมด  หากมีพ้ืนท่ีไมเกินกึ่งหนึ่งของพ้ืนท่ีอาคารท้ังหมดใหคํานวณ

พ้ืนท่ีของอาคารทั้งหมด  กรณีสถานที่ประกอบกิจการนั้นมีหลายหองติดตอกัน  กึ่งหนึ่งของพ้ืนท่ี 

ใหหมายถึงกึ่งหนึ่งของหองที่วางสินคาอาหารนั้น 

  (๒)  สถานที่สะสมอาหารที่เปนอาคารโกดังเก็บสินคาที่มีอาคารโกดังหลายหลัง 

แตมีเลขท่ีของอาคารโกดังเลขที่เดียวและมีเจาของคนเดียวกัน  ใหคํานวณพ้ืนท่ีของอาคารโกดังทั้งหมด

รวมกับพ้ืนที่ของหองน้ําหองสวม  และออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงฉบับเดียว  แลวแตกรณี 

กรณีที่มีอาคารโกดังหลายหลัง  มีเลขที่ของอาคารโกดังเลขที่เดียวแตมีเจาของหลายเจาของ 

ใหคํานวณพ้ืนที่ของอาคารโกดังของแตละเจาของรวมกับพ้ืนที่ของหองน้ําหองสวมและออกใบอนุญาต 

หรือหนังสือรับรองการแจง  แลวแตกรณี  ใหแตละเจาของ   

กรณีที่มีอาคารโกดังหลายหอง  และมีเลขที่ของอาคารโกดังแตละหลัง  ใหคํานวณพ้ืนท่ี 

ของอาคารโกดังแตละหลังรวมกับพ้ืนท่ีของหองน้ําหองสวม  และออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง 

การแจง  แลวแตกรณี  แยกแตละโกดัง 

กรณีที่มีเจาของสินคาอาหารหลายเจาของในอาคารโกดังนั้น  ใหคํานวณพ้ืนท่ีของสถานที่สะสมอาหาร 

ของแตละเจาของรวมกับพ้ืนที่ของหองน้ําหองสวม  และออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงแลว 

แตกรณีใหแตละเจาของ 

ขอ ๙ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกําหนดประเภทของสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานที่

สะสมอาหารตามประเภทของอาหารหรือตามวิธีการจําหนายเพ่ิมเติมไดตามที่เห็นสมควร 
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ขอ ๑๐ การจัดตั้ง  ใช  และดูแลรักษาสถานที่และสุขลักษณะของบริเวณที่ใชจําหนายอาหาร

ที่จัดไวสําหรับอาหารบริโภค  ที่ใชทํา  ประกอบ  หรือปรุงอาหาร  หรือที่สะสมอาหารใหเปนไปตาม

หลักเกณฑและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  จัดใหมีโตะ  เกาอี้  หรือที่นั่งอยางอื่นใหเปนระเบียบเรียบรอยและสะอาดอยูเสมอ 

  (๒)  ผนังและบริเวณท่ีปรุงอาหารตองใชวัตถุถาวร  แข็งแรง  และมีผิวเรียบไมดูดซึมน้ํา 

และทําความสะอาดไดงาย  การจัดตั้ งถังบรรจุกาซตองตั้ งอยู ในท่ีปลอดภัย  ตามคําแนะนํา 

ของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจาหนาท่ี  หรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

  (๓)  จัดใหมีภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  ในการประกอบ  ปรุง  การเก็บ 

และบริโภคไวใหเพียงพอตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจาหนาที่  หรือตามคําส่ัง

ของเจาพนักงานทองถิ่น 

  (๔)  จัดใหมีที่ สําหรับทําความสะอาดภาชนะ  และอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ   

ใหเพียงพอตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจาหนาที่   หรือตามคําส่ัง 

ของเจาพนักงานทองถิ่น 

  (๕ )   จัด ใหมีอ า งล างมือ ท่ี ใชการไดดี   และมี จํ านวนตามเกณฑ ท่ีกํ าหนด 

ในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

ตลอดจนใหมีสบูลางมือไดตลอดเวลา 

  (๖ )   จัดใหมี ระบบบํ าบัดน้ํ า เ สียหรือระบบกํ า จัดของเ สียตามคํ าแนะนํ า 

ของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจาหนาที่  หรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

  (๗)  ไมตั้งอยูในท่ีนาจะเปนอันตรายแกสุขภาพ  หรือแหลงที่นารังเกียจ  เชน  ใกลชิด

กับท่ีฝงศพ  ที่เก็บศพ  ที่เผาศพ  ท่ีทิ้งหรือกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  ที่เ ล้ียงสัตว  หรือที่อื่นใด 

ที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ 

  (๘)  พ้ืนทําดวยวัตถุถาวรและไมมีน้ําขัง 

  (๙)  จัดใหมีทางระบายน้ําดวยวัตถุถาวร  เพ่ือใหน้ําไหลลงสูทางระบายน้ําสาธารณะ

หรือบอรับน้ําเสียไดอยางสะดวกตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจาหนาที่ 

หรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 



 หนา   ๒๒๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๒๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๑๐)  จัดใหมีแสงสวางเพียงพอ  ณ  จุดที่ทําการปรุง  ประกอบ  และจําหนายอาหาร

และตองมีการระบายอากาศภายในรานเพียงพอโดยมีชองระบายอากาศไมนอยกวารอยละ  ๒๐  ของพ้ืนท่ีหอง 

  (๑๑)  จัดใหมีสวมที่ถูกสุขลักษณะและมีจํานวนเพียงพอตามกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒  

(พ.ศ.  ๒๕๓๖)  ออกตามความในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย 

ของบานเมือง  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๑๒)  ถาจะขยายหรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีประกอบการคาและทําใหสุขลักษณะ

เปล่ียนแปลงไปดวยแลวจะตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นกอน 

  (๑๓)  จัดใหมีเครื่องดับเพลิงท่ีเหมาะสม  จํานวนเพียงพอ  และอยูในสภาพใชไดสะดวก  

เมื่อเกิดเพลิงไหม  ตลอดจนตองมีการตรวจสอบเครื่องดับเพลิงใหอยูในสภาพใชการไดทุกป 

  (๑๔)  ปฏิบัติการอื่น ๆ  ใหถูกสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

หรือพนักงานเจาหนาที่  หรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๑๑  หลักเกณฑเกี่ยวกับการปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญและปองกันโรคติดตอใหเปนไปตาม

หลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) มีระบบการระบายควันที่เกิดจากการปรุงอาหาร  เชน  ปลองระบายควันที่มี 

พัดลมดูดควันและสูงเพียงพอที่จะไมกอเหตุรําคาญ 

  (๒) รักษาสถานที่ใหสะอาดอยูเสมอ  และตองใชน้ํายาฆาเชื้อโรคทําความสะอาดพ้ืน

ทุกอาทิตย 

  (๓) จัดใหมีที่รองรับมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะตองเก็บ  ขน  กําจัด 

มูลฝอยและส่ิงปฏิกูลตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจาหนาที่  หรือตามคําส่ัง

ของเจาพนักงานทองถิ่น 

  (๔) รักษาสวมใหถูกสุขลักษณะอยูเสมอ 

  (๕) ถามีสัตวท่ีจะฆาเปนอาหารตองแยกใหอยูในที่เหมาะสม 

  (๖) จัดวางส่ิงของเครื่องใชใหเปนระเบียบเรียบรอยและรักษาใหสะอาดอยูเสมอ 

  (๗) ปฏิบัติการอื่น ๆ  ใหถูกสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

หรือพนักงานเจาหนาที่หรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 
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ขอ ๑๒ เพ่ือประโยชนในการควบคุมหรือกํากับดูแลสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

ที่ไดรับใบอนุญาต  หรือไดรับหนังสือรับรองการแจง  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเวลาจําหนายอาหาร

บางประเภทหรือชนิดใดได 

ขอ ๑๓ หลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะสวนบุคคลของผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหาร   

และผูใหบริการตองมีการปฏิบัติ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ผูจําหนาย  ผูปรุงอาหาร  และผูใหบริการตองแตงกายใหเรียบรอย 

  (๒) ผูจําหนาย  ปรุง  และใหบริการอาหารตองผานการตรวจสุขภาพวาไมเปน

โรคติดตอท่ีนารังเกียจและตองผานการทดสอบความรูดานสุขาภิบาลอาหาร 

  (๓) หามผูไดรับใบอนุญาตหรือใบรับรองการแจง  แลวแตกรณี  ทําการจําหนาย  

ปรุงสะสมอาหาร  เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อไดวาตนเปนโรคติดตอ  หรือซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุข 

ไดตรวจสอบแลวปรากฏวาเปนพาหะและไดรับแจงความเปนหนังสือวาจนเปนพาหะของโรคติดตอ 

ขอ ๑๔ หลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร  ทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บรักษาหรือสะสมอาหาร  

ตลอดจนสุขลักษณะของภาชนะ  อุปกรณ  น้ําใช  และของใชอื่น ๆ  ตองมีการปฏิบัติ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) การจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  วาง  เก็บ  สะสมอาหาร  หรือการลาง

ภาชนะอุปกรณตองทําในที่สะอาด  ซึ่งสูงกวาพ้ืนไมนอยกวา  ๖๐  เซนติเมตร  และที่เก็บสะสมอาหาร 

ตองปองกันสัตวนําโรคได 

  (๒) จัดใหมีน้ําสะอาดไวใชอยางเพียงพอและคุณภาพเทียบเทาน้าํประปา  กรณีน้ําดืม่  

เครื่องดื่มน้ําผลไม  ตองสะอาดและควรเก็บไวในภาชนะที่มีการปกปด  มีทางรินน้ําเทออก  หรือมีอุปกรณ

ที่มีดามตัดโดยเฉพาะผักสดและตั้งไวสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร 

  (๓) การเตรียมอาหารกอนปรุง  ตองลางใหสะอาดโดยเฉพาะผักสดและผลไมน้ํา 

ที่ใชปรุงประกอบ  แช  ลางอาหารและภาชนะตองใชน้ําสะอาด 

  (๔) ใชเครื่องปกปดอาหารตลอดจนภาชนะท่ีใชสําหรับประกอบ  ปรุง  เก็บรักษา

หรือสะสมอาหาร  ใหปองกันฝุนละอองและสัตวนําโรคได  โดยปกปดใหสะอาดและใชการไดดีอยูเสมอ 
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  (๕) ใชภาชนะที่สะอาดสําหรบัใสและปรงุอาหาร  โดยรักษาใหสะอาดอยูเสมอในสวน

ของน้ําแข็งที่ใชบริโภคตองสะอาด  ควรเก็บในถังหรือกระติดท่ีมีการปกปด  มีอุปกรณคีบหรือตัก

โดยเฉพาะ  ไมนําอาหารหรือส่ิงของอื่นแชปนกับน้ําแข็งเพ่ือการบริโภค 

  (๖) หามมิใหใชภาชนะที่ทําดวยสังกะสี  หรือตะกั่ว  ตมอาหารที่มีเกลือปนอยูดวย 

  (๗) หามมิใหขายอาหาร  อันเปนการไมปลอดภัยแกผูบริโภค 

  (๘) ภาชนะที่บรรจุอาหารหรือใสเครื่องปรุงรสตาง ๆ  ตองใชวัสดุที่ออกแบบ 

ที่ถูกหลักสุขาภิบาลอาหารและปลอดภัย 

  (๙) ภาชนะที่ใชแลวตองลางและเก็บใหถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร  สวนภาชนะ

ประเภทใชครั้งเดียวแลวทิ้ง  หามกลับนํามาใชอีก 

  (๑๐) ไมขายอาหารใหผูปวยที่เปนโรคติดตอที่มีสภาพนารังเกียจ  บริโภคในสถานท่ี

ไดรับอนุญาต 

  (๑๑) เนื้อสัตวที่มีไวขาย  ทํา  ประกอบ  ปรุงอาหาร  ตองผานการตรวจจาก 

สัตวแพทยและเก็บในภาชนะปกปด 

  (๑๒) หามมิใหนําสัตวเล้ียง  เชน  สุนัข  หรือแมว  เขามาในสถานที่ประกอบอาหาร 

  (๑๓) ปฏิบัติการอื่น ๆ  ใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุขหรือพนักงานเจาหนาที่  หรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๑๕  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจผอนผันใหผูขอรับใบอนุญาตหรือผูขอรับหนังสือรับรอง

การแจง  งดเวนหรือผอนผันการปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไวตามขอ  ๑๐  ขอ  ๑๑  ขอ  ๑๓   

และขอ  ๑๔  เพียงเทาที่เห็นสมควร  หรือจะเปล่ียนแปลงอยางใดเพ่ือใหเหมาะสมแกสถานท่ีจําหนายอาหาร 

และสถานที่สะสมอาหารนั้น  ทั้งนี้   การงดเวนหรือผอนผันจะตองไมเปนเหตุกระทบกระเทือน 

ตอสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือตอสภาพแวดลอมในพ้ืนที่ 

ขอ ๑๖ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร

หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดจะตองย่ืนคําขอรับ

ใบอนุญาตตามแบบท่ีองคการบริหารสวนตําบลทาขามกําหนดไว  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  

ดังตอไปนี้ 
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  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒) สําเนาทะเบียนบาน 

  (๓) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๔) หลักฐานอื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลทาขามกําหนด 

เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับแจงแลว  ใหออกใบรับแกผูแจงใหผูแจงเพ่ือใชเปนหลักฐาน 

ในการประกอบกิจการตามท่ีไดแจงไดช่ัวคราวในระหวางเวลาท่ีเจาพนักงานทองถิ่นยังมิไดออกหนังสือ

รับรองการแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจการแจงใหถูกตองตามแบบท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ตามวรรคหนึ่ง  ถาการแจงเปนไปโดยถูกตอง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจง

ภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันท่ีไดรับแจง 

ในใบรับแจงหรือหนังสือรับรองการแจง  เจาพนักงานทองถิ่นจะกําหนดเงื่อนไขใหผูแจง 

หรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได 

ในกรณีที่การแจงไมถูกตองหรือไมสมบูรณ  ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหผูแจงทราบภายใน 

เจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับการแจง  ถาผูแจงไมดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันทําการ   

นับแตวันที่ไดรับแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหการแจงของผูแจงเปน

อันส้ินผล  แตถาผูแจงไดดําเนินการแกไขภายในเวลาที่กําหนดแลว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือ

รับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการ  นับแตวันที่ไดรับการแจงซึ่งมีรายละเอียดถูกตองตามแบบ 

ที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง 

ขอ ๑๗ ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ 

แจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๑๘ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจ

ความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวม 

ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณ 
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ในคราวเดียวกันและในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้ง 

แจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน 

ตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๑๙ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาตและใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลทาขามเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๑๖  และขอ  ๑๗  ดวย 

ขอ ๒๐ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวนัทีม่ารับใบอนญุาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับในอนญุาตครั้งแรกหรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุสําหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสีย

คาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม 

ท่ีคางชําระ  เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสีย

คาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 
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ขอ ๒๑ ผูไดรับในอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานที่

ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๒๒ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุดตามแบบท่ีองคการบรหิารสวนตําบลทาขามกําหนดไว  การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออก

ใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้  

  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลายหรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๒๓ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาต 

ใน เ รื่ อ งที่ กํ าหนด ไว เ กี่ ย วกั บการประกอบกิจการตาม ท่ี ได รั บ ใบอนุญาตตามข อบัญญั ติ นี้   

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๔ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุ ท่ีจะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

  (๒) ตองคํ า พิพากษาถึ ง ท่ี สุดว า ได กระ ทํา   ความผิดตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัตไิมถูกตองตามบทบญัญตัิแหงพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือกฎกระทรวงท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

หรือขอบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการ 

ตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตราย 
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อยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพ

ของประชาชน 

ขอ ๒๕ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานัก 

ทําการของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาท่ีคําส่ังไปถึง  

หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๖ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูก 

เพิกถอนใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๒๗ ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผย 

และเห็นไดงาย  ณ  สถานที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ 

ขอ ๒๘ ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ 

ใหผูไดรับหนังสือรับรองการแจงย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงภายในสิบหาวันนับแตวันที่ได 

ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  ตามแบบท่ีองคการบริหารสวนตําบลทาขามกําหนดไว 

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ในกรณีหนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ใหผูย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรอง 

การแจงนําสําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย 

มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒) ในกรณีหนังสือรับรองการแจงถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ี สําคัญ 

ใหผูย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

ขอ ๒๙ เมื่อผูแจงประสงคจะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินกิจการใหแกบุคคลอื่นใหแจงให 

เจาพนักงานทองถิ่นทราบดวย 
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ขอ ๓๐ ในกรณีที่ผูดําเนินกิจการใดดําเนินกิจการตามท่ีระบุไวในขอบัญญัตินี้โดยมิไดแจง 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นและเคยไดรับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เพราะเหตุ 

ที่ฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นมาแลวครั้งหนึ่ง  ยังฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิได

แจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตอไป  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการไวจนกวา 

จะไดดําเนินการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น  ถายังฝาฝนอีกใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังหาม 

การดําเนินกิจการนั้นไวตามเวลาที่กําหนดซึ่งตองไมเกินสองปก็ได 

ขอ ๓๑ ผูแจงมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมการแจงตามอัตราท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ในวันที่มาแจง  และภายในระยะเวลาสามสิบวันกอนวันครอบรอบปของทุกปตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น   

ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวน

คาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแตผูแจงจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสีย

คาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่มีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๓๒ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลทาขาม 

ขอ ๓๓ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทาขามเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๐  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

พัฒนา  รตันธรรม 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลทาขาม 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
เรื่อง  สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
ลําดับ

ท่ี 
ประเภท จํานวนเงิน 

(บาท) 
 
 
 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 

อัตราคาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงการจัดตั้งสถานท่ี
จําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนท่ีใดซ่ึงมี
พ้ืนท่ีไมเกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาด 
พ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน ๑๐ ตารางเมตร 
พ้ืนท่ีประกอบการเกิน    ๑๐ ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๕๐ ตารางเมตร 
พ้ืนท่ีประกอบการเกิน    ๕๐ ตารางเมตร  แตไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร 
พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๑๐๐ ตารางเมตร  แตไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 

 
 
 

๑๐๐ 
๑๕๐ 
๒๐๐ 
๒๕๐ 

 
 
 

๑ 
๒ 

อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร
หรือสถานท่ีสะสมอาหาร ในอาคารหรือพ้ืนท่ีใดซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกินสองรอย 
ตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาด 
พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๒๐๐ ตารางเมตร  แตไมเกิน ๘๐๐ ตารางเมตร 
พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๘๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 

 
 
 

๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ  สอ. ๑ 
คําขอรับใบอนุญาต/ตอใบอนุญาต 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร  หรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

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

 ขาพเจา  (   ) บุคคลธรรมดา  (   ) นิติบุคคล  ชื่อ ................................................................................  
อายุ ........... ป สัญชาติ .................  อยูบานเลขท่ี ................. หมูท่ี ............. ตรอก/ซอย .................................  
ถนน .......................... ตําบล .................................. อําเภอ ............................... จังหวัด ...................................  
หมายเลขโทรศัพท ..................................................... 
 ขอยื่นคําขอรับใบขออนุญาต/ตออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร  หรือสถานท่ีสะสม
อาหารตอพนักงานทองถ่ิน ดังนี้ 
 ๑.  สถานท่ีชื่อ ..........................................................................  เพ่ือจําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร 
(ระบุชนิดหรือประเภทของอาหาร)............................................................................................................ 
 ๒.  สถานท่ีตั้งเลขท่ี ......................... หมูท่ี ..................  ตรอก/ซอย .................................................... 
ถนน ....................................... ตําบล ................................................. อําเภอ ................................................... 
จังหวัด ……………………………………………… หมายเลขโทรศัพท ............................................................................ 
 ๓.  จํานวนพ้ืนท่ีประกอบการ ................................................... ตารางเมตร 
 ๔.  ผูจัดการสถานท่ีแหงนี้คือ ..................................................................................... อายุ .............. ป   
สัญชาติ .....................  อยูบานเลขท่ี ................... หมูท่ี ............... ตรอก/ซอย .................................................. 
ตําบล ........................................... อําเภอ .............................................. จังหวัด ............................................... 
หมายเลขโทรศัพท .................................................................. 
 ๕.  พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ 
  ๕.๑  สําเนาทะเบียนบานของสถานท่ีประกอบการ  หากเปนนิติบุคคลใหนําสําเนาหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลมาประกอบดวย 
  ๕.๒  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอรับใบอนุญาต 
  ๕.๓  หลักฐานแสดงวาอาคารนั้นสามารถใชประกอบการไดโดยถูกตองตามกฎหมาย 
วาดวยการควบคุมอาคาร 
  ๕.๔  กรณีเจาของไมสามารถยื่นคําขอดวยตนเองไดใหผูรับมอบอํานาจนําหนังสือมอบอํานาจ
ท่ีถูกตองตามกฎหมายพรอมบัตรประจําตัวของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจมาแสดง 

   ขอรับรองวา ขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ  

 

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

 
(มีตอดานหลัง) 



-๒- 

ความเห็นของเจาหนาท่ีตามลําดับ 

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

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

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

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

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

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

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

(ลงชื่อ) ........................................................... 
                (.......................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ไดออกใบอนุญาต  เลมท่ี ......... เลขท่ี .......... ลงวันท่ี .......... เดือน .................. พ.ศ. ............. แลว 

 



แบบ  สอ. ๒ 
คําขอรับหนังสือรับรองการแจง/ตออายุหนังสือรับรองการแจง 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร  หรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

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

 ขาพเจา  (   ) บุคคลธรรมดา  (   ) นิติบุคคล  ชื่อ ................................................................................  
อายุ ........... ป สัญชาติ .................  อยูบานเลขท่ี ................. หมูท่ี ............. ตรอก/ซอย .................................  
ถนน .......................... ตําบล .................................. อําเภอ ............................... จังหวัด ...................................  
หมายเลขโทรศัพท ..................................................... 
 ขอยื่นคําขอรับหนังสือรับรองการแจง/ตออายุหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร  
หรือสถานท่ีสะสมอาหารตอพนักงานทองถ่ิน ดังนี้ 
 ๑.  สถานท่ีชื่อ ..........................................................................  เพ่ือจําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร 
(ระบุชนิดหรือประเภทของอาหาร) ......................................................................................................... 
 ๒.  สถานท่ีตั้งเลขท่ี ......................... หมูท่ี ..................  ตรอก/ซอย .................................................... 
ถนน ....................................... ตําบล ................................................. อําเภอ ................................................... 
จังหวัด ……………………………………………… หมายเลขโทรศัพท ............................................................................ 
 ๓.  จํานวนพ้ืนท่ีประกอบการ ................................................... ตารางเมตร 
 ๔.  ผูจัดการสถานท่ีแหงนี้คือ ..................................................................................... อายุ .............. ป   
สัญชาติ .....................  อยูบานเลขท่ี ................... หมูท่ี ............... ตรอก/ซอย .................................................. 
ตําบล ........................................... อําเภอ .............................................. จังหวัด ............................................... 
หมายเลขโทรศัพท .................................................................. 
 ๕.  พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ 
  ๕.๑  สําเนาทะเบียนบานของสถานท่ีประกอบการ  หากเปนนิติบุคคลใหนําสําเนาหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลมาประกอบดวย 
  ๕.๒  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอรับใบอนุญาต 
  ๕.๓  หลักฐานแสดงวาอาคารนั้นสามารถใชประกอบการไดโดยถูกตองตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมอาคาร 
  ๕.๔  กรณีเจาของไมสามารถยื่นคําขอดวยตนเองไดใหผูรับมอบอํานาจนําหนังสือมอบอํานาจ
ท่ีถูกตองตามกฎหมายพรอมบัตรประจําตัวของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจมาแสดง 

   ขอรับรองวา ขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ  

 

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

 
(มีตอดานหลัง) 



-๒- 

ความเห็นของเจาหนาท่ีตามลําดับ 

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

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

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

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

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

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

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

(ลงชื่อ) ........................................................... 
                (.......................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ไดออกใบอนุญาต  เลมท่ี ......... เลขท่ี .......... ลงวันท่ี .......... เดือน .................. พ.ศ. ............. แลว 

 



แบบ  สอ. ๓ 
 
 
 
 
 

ใบรับแจงการจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร  หรือสถานท่ีสะสมอาหาร 
 

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

 ขาพเจา ...................................................................... เจาพนักงานทองถ่ินไดรับการแจงจาก 
 (   )  สถานท่ีจําหนายอาหาร 
 (   )  สถานท่ีสะสมอาหาร 
 สถานท่ีชื่อ .................................................................... เลขท่ี ......................... ถนน ........................... 
ตําบล ........................................... อําเภอ ....................................... จังหวัด ...................................................... 
 
 

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

เจาพนักงานทองถ่ิน 
 
 
 
หมายเหตุ เจาพนักงานทองถ่ินจะแจงผลการพิจารณาใหทราบภายใน ๗ วันทําการนับแตวันท่ีไดรับการแจง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สอ. ๔ 
 

รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม 
 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีส้ินใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน ลงช่ือ 
เจาพนักงานทองถิ่น เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สอ. ๕ 
 

รายการตออายุหนังสือรับรองการแจงและเสียคาธรรมเนียม 
 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีส้ินใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน ลงช่ือ 
เจาพนักงานทองถิ่น เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ  สอ. ๖ 
 

คําขอรับใบแทนใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจง 
จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 
เขียนท่ี ……………………………………... 

วันท่ี ............ เดือน ............................ พ.ศ. .................. 
เรียน  เจาพนักงานทองถ่ิน 

 ขาพเจา ............................................................................ อายุ .................. ป สัญชาติ ........................ 
อยูบานเลขท่ี ................ ซอย .............................. ถนน .................................. ตําบล ........................................ 
อําเภอ ............................................ จังหวัด .............................................. รหัสไปรษณีย .................................. 
โทรศัพท .................................................................................... 

 ขอยื่นเรื่องราวตอเจาพนักงานทองถ่ินเพ่ือขอรับใบแทนใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจงจัดตั้ง
สถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร ประเภท .................................................................................. 
ชื่อสถานท่ีประกอบการ ....................................................................................................................................... 
ตั้งอยูบานเลขท่ี ................ ซอย ....................... ถนน .................................. ตําบล ........................................... 
อําเภอ .............................................. จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย ................................. 
โทรศัพท .................................................................................... 
เนื่องจากใบอนุญาตฉบับเดิม  เลมท่ี ............ เลขท่ี .............. ลงวันท่ี ........ เดือน ................... พ.ศ. ................ 
เกิดการสูญหาย/ถูกทําลาย/ชํารุดในสาระสําคัญ ................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

 ขอรับรองวา จะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและเง่ือนไขท่ีไดวางไวทุกประการ พรอมนี้ไดแนบสําเนา
ทะเบียนบาน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และเอกสารหลักฐานตามท่ีขอบัญญัติกําหนดมาดวย 
 

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

ผูขออนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สอ.๗ 
คํารองขออนุญาตการตาง ๆ 

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

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