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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกาเกาะ 
เรื่อง   สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร   

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกาเกาะ  วาดวยสถานท่ีจําหนายอาหาร

และสถานท่ีสะสมอาหาร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๕๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  

มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

องคการบริหารสวนตําบลกาเกาะโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลกาเกาะ 

และนายอําเภอเมืองสุรินทร  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกาเกาะ  เรื่อง  สถานที่

จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลกาเกาะนับแตวันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวใน

ขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “อาหาร”  หมายความวา  ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต  ไดแก 

  (๑)  วัตถุทุกชนิดที่คนกิน  ดื่ม  อม  หรือนําเขาสูรางกายไมวาดวยวิธีใด ๆ  หรือ 

ในรูปลักษณะใด ๆ  แตไมรวมถึงยา  วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตใจและประสาท  หรือยาเสพติดใหโทษ 

ตามกฎหมายวาดวยการนั้น  แลวแตกรณี 

  (๒)  วัตถุท่ีมุงหมายสําหรบัใชหรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร  รวมถึงวัตถุเจือปน  

อาหาร  สี  และเครื่องปรุงแตงกล่ินรส 
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  “สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใช 

ท่ีหรือทางสาธารณะ  ที่จัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถ

บริโภคไดทันที  ท้ังนี้  ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค  ณ  ที่นั้น   

หรือนําไปบริโภคที่อื่นก็ตาม 

  “สถานที่สะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานท่ีหรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชท่ีหรือ

ทางสาธารณะ  ที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะ 

อื่นใดซึ่งผูซื้อตองนําไปทํา  ประกอบหรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง 

  “ตลาด”  หมายความวา  สถานที่ซึ่งปกติจัดไวใหผูคาใชเปนท่ีชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคา

ประเภทสัตว  เนื้อสัตว  ผัก  ผลไม  หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด  ประกอบหรือปรุงแลว  หรือ 

ของเสียงาย  ทั้งนี้  ไมวาจะมีการจําหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตาม  และหมายความรวมถึง

บริเวณซึ่งจัดไวสําหรับใหผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจําหรือครั้งคราว

หรือตามวันที่กําหนด 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลกาเกาะ 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  ถุงพลาสติก  

ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตวหรือซากสัตว  รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เล้ียงสัตว  

หรือที่อื่น 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอย 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและ

ประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 
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ขอ ๕ ผูใดจะตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใดซึ่งมี

พ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดตองไดรบัใบอนญุาตจากเจาพนักงานทองถิ่น   

ถาสถานที่ดังกลาวมีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตรตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือขอหนังสือรับรอง

การแจงกอนการจัดตั้ง 

ขอ ๖ ความในขอ  ๕  ไมใชบังคับแกการประกอบกิจการ  ดังนี้ 

  (๑)  การประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

  (๒)  การขายของในตลาด 

  (๓)  การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 

ขอ ๗ ผูไดรับใบอนุญาตหรือไดรับหนังสือรับการแจงใหจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือ

สถานที่สะสมอาหารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  ที่เปนประเภทแผงลอยจําหนายอาหาร  

จะตองปฏิบัติตามขอกําหนดดานสุขาภิบาลอาหาร  สําหรับแผงลอยจําหนายอาหาร 

  (๒)  สถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  ที่มีลักษณะเปนรานอาหาร  

จะตองปฏิบัติตามขอกําหนดดานสุขาภิบาลอาหาร  สําหรับรานอาหาร 

  (๓)  สถานที่จําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร  ที่มีลักษณะเปนรานมินิมารท  

จะตองปฏิบัติตามขอกําหนดดานสุขาภิบาลอาหาร  สําหรับสถานที่สะสมอาหารประเภทรานมินิมารท 

ขอ ๘ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือ

พ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาต

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

  (๓)  อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลกาเกาะประกาศกําหนด 

ขอ ๙ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  และมีเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  ที่มีลักษณะเปนแผงลอยจําหนายอาหาร

จะตองปฏิบัติตามขอกําหนดดานสุขาภิบาลอาหาร  สําหรับแผงลอยจําหนายอาหาร 
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  (๒)  สถานที่จําหนายหรือสถานที่สะสมอาหาร  ที่มีลักษณะเปนรานอาหาร  จะตองปฏิบัติ

ตามขอกําหนดดานสุขาภิบาลอาหาร  สําหรับรานอาหาร 

  (๓)  สถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  ท่ีมีลักษณะเปนรานมินิมารท  

จะตองปฏิบัติตามขอกําหนดดานสุขาภิบาลอาหาร  สําหรับสถานที่สะสมอาหารประเภทรานมินิมารท 

ขอ ๑๐ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจ

ความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑวิธีการ  หรือเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวม 

ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นท้ังหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณ 

ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต  ก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้ง 

แจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ี

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน 

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดตามวรรคสอง

หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้นแลวแตกรณี 

ขอ ๑๑ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๑๒ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลกาเกาะเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 
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การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๘  และขอ  ๙  โดยอนุโลม 

ขอ ๑๓ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอน

ใบอนุญาตส้ินอายุสําหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น  ถามิได 

เสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม 

ที่คางชําระเวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดาํเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนยีม

ครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๑๔ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลกาเกาะ 

ขอ ๑๕ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการ 

จากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๖ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๑๗ ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับตั้งแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ   

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 
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   (๑.๑)  เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ  กรณีสูญหายหรือถูกทําลาย 

   (๑.๒)  ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๑๘ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับ 

การประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบังคับนี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตได

ภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๑๙ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับ

ใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

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

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๒๐ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาวใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาท่ีคําส่ังไปถึง  หรือ 

วันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 
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ขอ ๒๑ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๒๒ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร

หรือพ้ืนท่ีใดซึ่งมีพ้ืนท่ีไมเกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดจะตองแจงตอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓)  อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลกาเกาะประกาศกําหนด 

  เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับแจงใหออกใบรับแก ผูแจงเพ่ือใช เปนหลักฐาน 

ในการประกอบกิจการตามที่แจงไดชั่วคราวในระหวางเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นยังมิไดออกหนังสือรับรอง

การแจง 

  ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจการแจงใหถูกตองตามแบบที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ตามวรรคหนึ่งถาการแจงเปนไปโดยถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจง 

ใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับแจงในใบรับแจงหรือหนังสือรับรองการแจง  เจาพนักงานทองถิ่น 

จะกําหนดเงื่อนไขใหผูแจงหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได 

  ในกรณีที่การแจงไมถูกตองหรือไมสมบูรณใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหผูแจงทราบ

ภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับแจง  ถาผูแจงไมดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันทําการ 

นับแตวันที่ไดรับแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหการแจงของผูแจง 

เปนอันส้ินผล  แตถาผูแจงไดดําเนินการแกไขภายในเวลาท่ีกําหนดแลว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นออก

หนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับการแจงซึ่งมีรายละเอียดถูกตอง 

ตามแบบที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง 

ขอ ๒๓ ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผยและ 

เห็นไดงาย  ณ  สถานที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ 
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ขอ ๒๔ ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ   

ใหผูไดรับหนังสือรับรองการแจงย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงภายในสิบหาวันที่ไดทราบถึง 

การสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีหนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ใหผูย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรอง 

การแจงนําสําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย 

มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

   (๑.๑)  เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ  กรณีสูญหายหรือถูกทําลาย 

   (๑.๒)  ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

  (๒)  ในกรณีหนังสือรับรองการแจงถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูอื่น

ขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

ขอ ๒๕ เมื่อผูแจงประสงคจะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินกิจการใหแกบุคคลอื่นใหแจง 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบดวย 

ขอ ๒๖ ในกรณีที่ผูดําเนินกิจการใดดําเนินกิจการตามท่ีระบุไวในขอบัญญัตินี้โดยมิไดแจงตอ

เจาพนักงานทองถิ่นและเคยไดรับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เพราะเหตุ 

ที่ฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นมาแลวครั้งหนึ่ง  ยังฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิได

แจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตอไป  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดดําเนินการไวจนกวาจะได

ดําเนินการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นถายังฝาฝนอีกใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังหามการดําเนิน

กิจการนั้นไวตามเวลาที่กําหนดซึ่งตองไมเกินสองปก็ได 

ขอ ๒๗ การแจงของเจาพนักงานทองถิ่นและคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นใหทําเปนหนังสือ

แจงใหผูแจงหรือผูดําเนินการทราบ  ในกรณีท่ีไมพบตัวหรือไมยอมรับหนังสือใหสงหนังสือการแจงหรือ

คําส่ังโดยทางไปรษณียตอบรับหรือปดหนังสือนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน
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ของผูที่ตองรับหนังสือและใหถือวาผูนั้นไดทราบหนังสือดังกลาวแลวตั้งแตเวลาที่หนังสือไปถึงหรือ 

วันปดหนังสือ  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๘ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือให

ปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลกาเกาะ  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ ๒๙ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๐ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลกาเกาะเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

วัลลพ  เจริญศริ ิ

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลกาเกาะ 



 
 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 
ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกาเกาะ 

เรื่อง สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

ลําดับ พ้ืนที่ประกอบการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท/ป) 

๑ พ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน ๑๐ ตารางเมตร     

                                                                      ฉบับละ 

 

๕๐ 

๒ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๑๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๕๐ ตารางเมตร     

                                                                      ฉบับละ 

 

๑๐๐ 

๓ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๕๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร  

                                                                      ฉบับละ 

 

๒๐๐ 

๔ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑๕๐ ตารางเมตร   

                                                                      ฉบับละ 

 

๓๐๐ 

๕ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๑๕๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร   

                                                                       ฉบับละ 

 

๔๐๐ 

๖ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๒๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป    

                                                                       ฉบับละ 

 

๑,๐๐๐ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                             (แบบ สอ.๑) 
 

คําขอรับใบอนุญาต 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 

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

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

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

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

อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี................................หมูท่ี....................ตรอก/ซอย...............................ถนน.................... 

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

 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตจัดตั้ง (    )  สถานท่ีจําหนายอาหาร  (    )  สถานท่ีสะสมอาหาร 

ตอเจาพนักงานทองถ่ิน  ดังนี้ 

๑.  สถานท่ีประกอบกิจการชื่อ............................................................................เพ่ือจําหนายอาหารหรือ 

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

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

ตําบล.........................................อําเภอ..............................จงัหวัด..................................โทรศัพท.......................... 

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

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

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

 ๔. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารตาง ๆ มาดวยแลว คือ 

  ๔.๑ สําเนาทะเบียนบานของผูประกอบกิจการ หากเปนนิติบุคคลใหนําสําเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคลมาประกอบดวย 

  ๔.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอรับใบอนุญาต 

  ๔.๓ กรณีเจาของไมสามารถยื่นคําขอดวยตนเอง ใหผูรับมอบอํานาจนําหนังสือมอบอํานาจท่ี
ถูกตองตามกฎหมาย พรอมบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจแสดง 

  ขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

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

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



 
 
 

(แบบ สอ.๒) 
 

คําขอรับหนังสือรับรองการแจง 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 

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

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

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

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

อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี................................หมูท่ี....................ตรอก/ซอย...............................ถนน.................... 

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

 ขอยื่นคําขอรับหนังสือรับรองการแจง             (    )  สถานท่ีจําหนายอาหาร  

                                                                   (    )  สถานท่ีสะสมอาหาร 

ตอเจาพนักงานทองถ่ิน  ดังนี้ 

๑.  สถานท่ีประกอบกิจการชื่อ............................................................................เพ่ือจําหนายอาหารหรือ 

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

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

ตําบล.........................................อําเภอ..............................จงัหวัด..................................โทรศัพท.......................... 

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

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

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

 ๔. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารตาง ๆ มาดวยแลว คือ 

  ๔.๑ สําเนาทะเบียนบานของผูประกอบกิจการ หากเปนนิติบุคคลใหนําสําเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคลมาประกอบดวย 

  ๔.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอรับใบอนุญาต 

  ๔.๓ กรณีเจาของไมสามารถยื่นคําขอดวยตนเอง ใหผูรับมอบอํานาจนําหนังสือมอบอํานาจท่ี
ถูกตองตามกฎหมาย พรอมบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจแสดง 

  ขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

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

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

 



 
 
 

(แบบ สอ.๓) 
 

ใบรับแจงการจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 
 
 

เลมท่ี...............เลขท่ี................./....................  เขียนท่ี ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลกาเกาะ 

         วันท่ี..................เดือน..........................พ.ศ...................... 
 
 ขาพเจา......................................................................เจาพนกังานทองถ่ิน  ไดรับแจงจาก........................ 
.................................................เพ่ือขอรับหนังสือรับรองการแจงจัดตั้ง 
 (         ) สถานท่ีจําหนายอาหาร 
 (         ) สถานท่ีสะสมอาหาร 
 สถานท่ีประกอบกิจการชื่อ...................................................................................เลขท่ี............................. 
หมูท่ี......................ตรอก/ซอย......................................ถนน......................................ตําบล.................................... 
อําเภอ.............................................จังหวัด............................................ 
 
 
       (ลงชื่อ)........................................................ 
               (.......................................................) 
               เจาพนักงานทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  หมายเหตุ    เจาพนักงานทองถ่ินจะตองแจงผลการพิจารณาใหทราบภายใน ๗ วัน นับแตวันท่ีไดรับแจง 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

     (แบบ สอ.๔)     

 
 
 
 
 
 

 

ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ สถานท่ีจําหนายอาหาร และสถานท่ีสะสมอาหาร 

เลขท่ี.............../..................     เขียนท่ี....................................................... 
      วันท่ี...........เดือน..................................พ.ศ.......................... 
 ขาพเจา............................................................................................สัญชาติ.............................................. 
อยูบานเลขท่ี......................หมูท่ี.............ตรอก/ซอย........................................ถนน............................................... 
แขวง/ตําบล.....................เขต/อําเภอ........................จังหวดั.......................หมายเลขโทรศัพท............................... 
 ขอ ๑. ประกอบการ สถานท่ีจําหนายอาหารประเภท............................          สถานท่ีหรือสะสม
อาหารประเภท............................................โดยใชชื่อสถานประกอบการวา............................................................
ตั้งอยูบานเลขท่ี............หมูท่ี.............ตรอก/ซอย/ถนน....................................แขวง/ตําบล.....................................
เขต/อําเภอ..........................................จังหวัด.......................................... โทรศัพท/โทรสาร............................... 
 ขอ ๒. ผูประกอบการไดเสียคาธรรมเนียม.......................บาท/ป (.........................................................) 
ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี..............เลขท่ี..............ลงวันท่ี................เดือน...............................พ.ศ. ............................ 
 ขอ ๓. ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเกณฑ ขอกําหนดดานสุขลักษณะในขอบัญญัตินี ้
 ขอ ๔. ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ ดังตอไปนี้ 
  ๔.๑ ................................................................................ 
  ๔.๒ ................................................................................ 
 

    ออกให ณ วันท่ี............เดือน.........................พ.ศ. ........................... 
 

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

 

รายการแสดงการเสียคาธรรมเนียมประจําป 
 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีออกใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน ลงลายมือชื่อ 

เจาพนักงานทองถ่ิน เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 
     

 

คําเตือน   ตองแสดงหนังสืออนุญาต ไวในท่ีเปดเผย ณ สถานท่ีประกอบการ 

 
 
 
 
 



 
 

 

                                                (แบบ สอ.๕) 
แบบคําขอตออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ สถานท่ีจําหนายอาหาร และสถานท่ีสะสมอาหาร 

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

  ขาพเจา.............................................................อายุ.....................ป สัญชาติ.............................. 
อยูบานเลขท่ี...............หมูท่ี...............ตรอก/ซอย..................................................ถนน........................................ 
แขวง/ตําบล.......................................เขต/อําเภอ..............................................เทศบาล....................................... 
จังหวัด...............................................หมายเลขโทรศัพท............................................ 
 ขอยื่นใบคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ ประเภท...................................................................... 
ตามใบอนุญาตเลมท่ี................เลขท่ี............./................ออกใหเม่ือ วันท่ี..........เดือน......................พ.ศ............... 
ตอ (เจาพนักงานทองถ่ิน)........................................................................................................................................ 
 พรอมคํารับรองวาขอความในออกคําขอใบอนุญาตนี้เปนจริงทุกประการ 

 ๑. สําเนาบัตรประจําตัว ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

 ๒. สําเนาทะเบียนบาน 

 ๓. หลักฐานการขออนุญาตตามกฎหมายอ่ืน คือ 

      ๓.๑ ..................................................................... 
      ๓.๒ ..................................................................... 
 ๔. ..........................................................................(ถามี) 
 ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

  

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

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

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

(   ) เห็นสมควรให้ต่อใบอนุญาตได ้

(   ) เห็นสมควรไม่อนุญาต เพราะ................ 
 

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

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

คําส่ังเจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่น 

 

 (   ) อนุญาตใหป้ระกอบกิจการได ้

(   ) ไม่อนุญาตใหป้ระกอบกิจการ 

 

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

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



 
 
                                                                                                                     (แบบ สอ.๖) 
 
 
 

 
 
 

หนังสือรับรองการแจง 

ประกอบกิจการ สถานท่ีจําหนายอาหาร และสถานท่ีสะสมอาหาร 
เลขท่ี.............../..................     เขียนท่ี..................................................... 
      วันท่ี...........เดือน..................................พ.ศ........................ 
 อนุญาตให........................................................................................สัญชาติ............................................ 
อยูบานเลขท่ี......................หมูท่ี.............ตรอก/ซอย........................................ถนน.............................................. 
แขวง/ตําบล.....................เขต/อําเภอ........................จังหวดั.......................หมายเลขโทรศัพท............................ 
 ขอ ๑. ประกอบการ          สถานท่ีจําหนายอาหาร                    สถานท่ีหรือสะสมอาหาร  

 ประเภท................................................................................................................................................................ 
โดยใชชื่อสถานประกอบการวา.............................................................ตั้งอยูบานเลขท่ี..............หมูท่ี.................. 
ตรอก/ซอย/ถนน....................................แขวง/ตําบล................................เขต/อําเภอ.......................................... 
จังหวัด.......................................... โทรศัพท/โทรสาร......................................... 
 ขอ ๒. ผูประกอบการไดเสียคาธรรมเนียม.......................บาท/ป  (.......................................................) 
ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี..............เลขท่ี..............ลงวันท่ี................เดือน...............................พ.ศ. ............................ 
 ขอ ๓. ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเกณฑ ขอกําหนดดานสุขลักษณะในขอบัญญัตินี ้
 ขอ ๔. ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ ดังตอไปนี้ 
  ๔.๑ ................................................................................ 
  ๔.๒ ................................................................................ 
 

    ออกให ณ วันท่ี............เดือน.........................พ.ศ. ..................................... 
 

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

 

รายการแสดงการเสียคาธรรมเนียมประจําป 
 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีออกใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน ลงลายมือชื่อ 

เจาพนักงานทองถ่ิน เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 
     

 

คําเตือน   ตองแสดงหนังสืออนุญาตไวในท่ีเปดเผย ณ สถานท่ีประกอบการ 

 
 
 
 
 



 
 

(แบบ สอ.๗) 
คํารองท่ัวไป 

เกี่ยวกับสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 
 

       เขียนท่ี  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลกาเกาะ 

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

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

อายุ..................ป   สัญญาติ.............................เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี......................................................... 

อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี.........................หมูท่ี.................ตรอก/ซอย.................................ถนน.............................. 

ตําบล...............................อําเภอ.......................................จงัหวัด...................................โทรศัพท.......................... 

 ขอยื่นคํารองตอเจาพนักงานทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบลกาเกาะ 

 เนื่องดวย................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

 ขอรับรองวา ขอความตามคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

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

              (........................................................) 
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	เรื่อง   สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
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