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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านยาง 
เร่ือง   สถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านยาง  ว่าด้วยสถานที่จําหน่ายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหารเพื่อบังคับใช้ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านยาง 

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

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านยาง  เร่ือง  สถานที่
จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านยางตั้งแต่วันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ  ประกาศ  ระเบียบ  และคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ตราไว้แล้วหากขัดหรือแย้ง 
กับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 
“อาหาร”  หมายความว่า  ของกินหรือเคร่ืองคํ้าจนุชีวิต  ได้แก่ 
  (๑) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน  ดื่ม  อม  หรือนําเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ  หรือ 

ในรูปลักษณะใด ๆ  แต่ไม่รวมถึงยา  วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  หรือยาเสพติดให้โทษตามกฎหมาย
ว่าด้วยการนั้น  แล้วแต่กรณี 

  (๒) วัตถุที่ มุ่งหมายสําหรับใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร  รวมถึงวัตถุ 
เจือปนอาหาร  สีและเคร่ืองปรุงแต่งกลิ่นรส 
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“สถานที่จําหน่ายอาหาร”  หมายความว่า  อาคาร  สถานที่บริเวณใด ๆ  ที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะ
ที่จัดไว้เพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้ทันที  ทั้งนี้ 
ไม่ว่าจะเป็นการจําหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้สําหรับบริโภค  ณ  ที่นั้น  หรือนําไปบริโภคที่อื่นก็ตาม 

“สถานที่สะสมอาหาร”  หมายความว่า  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะ
ที่จัดไว้สําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือของแห้งหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใดซึ่งผู้ซื้อ 
ต้องนําไปทํา  ประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง 

“ตลาด”  หมายความว่า  สถานที่ซึ่งปกติจัดให้ไว้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมชนเพื่อจําหน่ายสินค้าประเภท
สัตว์  เนื้อสัตว์  ผัก  ผลไม้  หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด  ประกอบหรือปรุงแล้ว  หรือของเสียง่าย  
ทั้งนี้  ไม่ว่าจะมีการจําหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม  และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้
สําหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจําหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจําหรือเป็นคร้ังคราวหรือ 
ตามวันที่กําหนด 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านยาง 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
“ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อให้ปฏิบัติการตามมาตรา  ๔๔  แห่งพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“สิ่งปฏิกูล”  หมายความว่า  อุจจาระหรือปัสสาวะ  และความหมายรวมถึงสิ่งอื่นใดท่ีเป็น 
สิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 

“มูลฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  ถุงพลาสติก  ภาชนะ
ที่ใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์หรือซากสัตว์  รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เลี้ยงสัตว์  
หรือที่อื่น 

“อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สํานักงาน  หรือสิ่งที่
ก่อสร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 
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ข้อ ๕ ผู้ใดจะจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมี
พื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน  
ถ้าสถานที่ดังกล่าวมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อขอรับหนังสือ
รับรองการแจ้งก่อนการจัดตั้ง 

ข้อ ๖ ความในข้อ  ๕  ไม่ใช้บังคับแก่การประกอบกิจการ  ดังนี้ 
(๑) การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
(๒) การขายของในตลาด 
(๓) การจําหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ 
ข้อ ๗ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารต้องจัดสถานท่ี

ให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะและเง่ือนไขตามลักษณะของกิจการ  ดังต่อไปนี้   
ก. สถานที่สะสมอาหาร   
  (๑) ไม่อยู่ในบริเวณที่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ   
  (๒) พื้นทําด้วยวัตถุถาวร  ทําความสะอาดง่าย   
  (๓) จัดให้มีระบบการระบายน้ําอย่างเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามเกณฑ์

มาตรฐานที่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านยางกําหนด 
  (๔) จัดให้มีแสงสว่างและทางระบายอากาศเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 

ตามเกณฑ์มาตรฐานที่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านยางกําหนด 
  (๕) จัดให้มีส้วมจํานวนเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ที่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านยางกําหนด 
  (๖) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะและเพียงพอ 
  (๗) ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  

พนักงานเจ้าหน้าที่  และคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบังคับ  และคําสั่งขององค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านยาง   

ข. สถานที่จําหน่ายอาหาร 
  (๑) จัดสถานที่ตามที่กําหนดใน  ก.  (๑) – (๖)   
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  (๒) จัดให้มีโต๊ะ  เก้าอี้  หรือที่นั่งอย่างอื่นซึ่งมีสภาพแข็งแรง  สะอาด  และเป็นระเบียบ
เรียบร้อยอยู่เสมอ 

  (๓) ผนังและบริเวณที่ปรุงอาหารต้องมีพื้นที่ทําความสะอาดง่าย 
  (๔) จัดให้มีภาชนะและอุปกรณ์เคร่ืองใช้ต่าง ๆ  ที่ใช้ในการทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บ  

และการบริโภคอาหารไว้ให้เพียงพอ  ปลอดภัย  และถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีองค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านยางกําหนด 

  (๕) จัดให้มีบริเวณและที่สําหรับทําความสะอาดภาชนะตลอดจนอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ   
ให้เพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะเพื่อใช้ในการน้ันโดยเฉพาะ   

  (๖) จัดให้มีที่สําหรับล้างมือพร้อมอุปกรณ์จํานวนเพียงพอ   
  (๗) จัดให้มีการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ  รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรําคาญ

เนื่องจากการจําหน่าย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  และเก็บอาหาร 
  (๘) จัดให้มีระบบบําบัดน้ําเสียตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและคําสั่ง

ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  (๙) ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  

พนักงานเจ้าหน้าที่  และคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบังคับ  และคําสั่งขององค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านยาง 

ข้อ ๘ ผู้ใดประสงค์จะขอจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร 
หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นขายของในตลาดจะต้องย่ืนคําขอรับใบอนุญาต
ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(๒) สําเนาทะเบียนบ้านสถานที่ประกอบการ 
(๓) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(๔) อื่น ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านยางกําหนด 
ข้อ ๙ ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องดูแลรักษาสถานที่จําหน่ายอาหาร

และสถานที่สะสมอาหารให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ  ดังต่อไปนี้   
(๑) รักษาสถานท่ีให้สะอาดอยู่เสมอ  รวมทั้งจัดให้มีการป้องกันและกําจัดสัตว์นําโรค   
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(๒) ต้องมีการดูแลรักษาความสะอาดที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลไม่ให้เป็นที่เพาะพันธุ์
แมลงและสัตว์นําโรคได้  และต้องมีการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ   

(๓) รักษาส้วมให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอยู่เสมอ   
(๔) จัดสิ่งของเคร่ืองใช้และอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและรักษาให้สะอาดอยู่เสมอ 
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  พนักงาน

เจ้าหน้าที่และคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบังคับ  และคําสั่งขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้านยาง 

ข้อ ๑๐ เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่อใบอายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถ่ิน
ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ  ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ 
ตามหลักเกณฑ์วิธีการ  หรือเง่ือนไขที่กําหนดในข้อบัญญัตินี้  ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินรวบรวมความไม่ถูกต้อง
หรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด  และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน  
และในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาต  ก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือ
ความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคําขอ 

เจ้าพนักงานท้องถ่ินต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาต  พร้อมด้วยเหตุผล 
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามท่ี
กําหนดในข้อบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง  คร้ังละไม่เกินสิบห้าวัน   
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลา 
ตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๑ ผู้ได้รับการอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
ให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ ๑๒ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและ
ให้ใช้ได้เพียงเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านยางเท่านั้น 
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การขอต่อใบอนุญาตจะต้องย่ืนคําขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  เม่ือได้ยื่นคําขอพร้อมกับ 
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่อใบอนุญาต 

การขอต่อใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่อใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและ
เง่ือนไขที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๘  และข้อ  ๙  โดยอนุโลม 

ข้อ ๑๓ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้ 
ท้ายข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตคร้ังแรก  หรือก่อนใบอนุญาต
สิ้นอายุ  สําหรับกรณีที่เป็นการขอต่อใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม
ภายในเวลาที่กําหนด  ให้ชําระค่าปรับเพิ่มอีกร้อยละย่ีสิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระเว้นแต่ 
ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

กรณีที่ผู้มีหน้าที่เสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหน่ึงค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
จนครบจํานวน 

ข้อ ๑๔ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้านยาง   

ข้อ ๑๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ดําเนินการตามข้อบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บค่าบริการจาก
ผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๑๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  
ณ  สถานประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ ๑๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  
ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ 
และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจ้งความ
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบไว้ด้วย 
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(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต
นําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบไว้ด้วย 

ข้อ ๑๘ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง 
ตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเง่ือนที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้
เก่ียวกับการประกอบกิจการตามท่ีได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้
ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ ๑๙ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
(๑) ถูกสั่งพักใบอนุญาตตั้งแต่สองคร้ังข้ึนไปและมีเหตุที่จะต้องสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
(๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้หรือเง่ือนไขที่ระบุ
ไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  และ
การไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือ 
มีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ข้อ ๒๐ คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต  หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว  ให้ส่งคําสั่ง
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ  หรือให้ปิดคําสั่งไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน
ของผู้รับใบอนุญาตและให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตน้ันได้รับทราบคําสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คําสั่งไปถึง  หรือ 
วันปิดคําสั่งแล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒๑ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ ๒๒ ผู้ใดประสงค์จะขอตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือ
พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดจะต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามข้อกําหนดในข้อ  ๗  พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
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(๒) สําเนาทะเบียนบ้านสถานที่ประกอบการ 
(๓) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(๔) อื่น ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านยางกําหนด 
เม่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้งให้ออกใบรับแจ้งแก่ผู้แจ้งเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประกอบ

กิจการได้ชั่วคราวในระหว่างเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังมิได้ออกหนังสือรับรองการแจ้ง 
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจการแจ้งให้ถูกต้องตามแบบที่กําหนดในข้อบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง 

ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้งภายในเจ็ดวันทําการ
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

ในใบรับแจ้งหรือหนังสือรับรองการแจ้ง  เจ้าพนักงานท้องถ่ินจะกําหนดเง่ือนไขให้ผู้แจ้งหรือ 
ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายได้ 

ในกรณีที่การแจ้งไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้ผู้แจ้งทราบภายในเจ็ดวัน
ทําการนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  ถ้าผู้แจ้งไม่ดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในสิบห้าวันทําการนับแต่ที่ได้รับแจ้ง
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้การแจ้งของผู้แจ้งเป็นอันสิ้นผล  แต่ถ้าผู้แจ้ง
ได้ดําเนินการแก้ไขภายในเวลาที่กําหนดแล้ว  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้ง
ภายในเจ็ดวันทําการนับแต่วันที่ได้รับแจ้งซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องตามแบบที่กําหนดในข้อบัญญัติ 
ตามวรรคหน่ึง 

ข้อ ๒๓ ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งไว้โดยเปิดเผยและ 
เห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ 

ข้อ ๒๔ ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญให้ผู้ได้รับ
หนังสือรับรองการแจ้งยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับทราบ 
การสูญหายถูกทําลาย  หรือชํารุดตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ
และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย  ให้ผู้ยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งนําสําเนา
บันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหายมาแสดงต่อ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบไว้ด้วย 



หน้า   ๕๘ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๘๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

(๒) ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ให้ผู้ยื่นขอรับใบแทน
หนังสือรับรองการแจ้งนําหนังสือรับรองการแจ้งเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบ
ไว้ด้วย 

ข้อ ๒๕ เ ม่ือผู้แจ้งประสงค์จะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินการให้บุคคลอื่นให้แจ้ง 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบด้วย 

ข้อ ๒๖ ในกรณีที่ผู้ดําเนินการใดดําเนินการกิจการตามที่ระบุไว้ในข้อบัญญัตินี้โดยมิได้แจ้งต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเคยได้รับตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เพราะเหตุที่ 
ฝ่าฝืนดําเนินกิจการโดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาแสดงครั้งหนึ่ง  ยังฝ่าฝืนดําเนินกิจการโดยมิได้
แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นต่อไป  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดดําเนินกิจการจนกว่า 
จะได้ดําเนินการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ถ้ายังฝ่าฝืนอีกให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งห้าม 
การดําเนินกิจการนั้นไว้ตามเวลาที่กําหนดซึ่งต้องไม่เกินสองปีก็ได้ 

ข้อ ๒๗ ผู้แจ้งมีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการแจ้งตามอัตราที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
ในวันที่แจ้ง  และภายในระยะเวลาสามสิบวันก่อนครบรอบปีของทุกปีตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น   
ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ให้ชําระค่าปรับเพิ่มข้ึนอีกร้อยละย่ีสิบของจํานวนค่าธรรมเนียม 
ที่ค้างชําระ  เว้นแต่ผู้แจ้งจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองคร้ังให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจํานวน 

ข้อ ๒๘ การแจ้งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ให้ทําเป็นหนังสือ
แจ้งให้ผู้แจ้งหรือผู้ดําเนินการทราบ  ในกรณีที่ไม่พบตัวหรือไม่ยอมรับหนังสือให้ส่งหนังสือการแจ้งหรือคําสั่ง
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือปิดหนังสือนั้นไว้โดยเปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน
ของผู้ที่ต้องรับหนังสือและให้ถือว่าผู้นั้นได้ทราบหนังสือดังกล่าวแล้ว  ตั้งแต่เวลาที่หนังสือไปถึงหรือวันปิดหนังสือ  
แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒๙ ให้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจแต่งตั้ ง ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 
เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหน่ึงแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางวันในเร่ืองใดหรือทุกเร่ืองก็ได้ 



หน้า   ๕๙ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๘๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ข้อ ๓๐ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ  
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ ๓๑ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านยางเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  
และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่ง  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

อดิษฐ  พลธรรม 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านยาง 

 



บัญชอีัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัตอิงคการบรหิารสวนตําบลบานยาง 

เรื่อง สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ลําดับ

ท่ี 
รายการ 

คาธรรมเนียม

(บาท / ป) 

๑ 

 

 

๒ 

 

 

๓ 

๔ 

ใบอนุญาตใหจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรอืสถานที่สะสมอาหาร 

ในอาคารหรอืพื้นที่ใดซึ่งมพีื้นที่เกนิสองรอยตารางเมตร และมใิชเปนการขาย

ของในตลาด  

หนังสอืรับรองการแจงใหจัดตัง้สถานที่จําหนายอาหารหรอืสถานที่สะสมอาหาร

ในอาคารหรอืพื้นที่ใดซึ่งมพีื้นที่ไมเกนิสองรอยตารางเมตร และมใิชเปน 

การขายของในตลาด  

ใบแทนใบอนุญาต  

ใบแทนหนังสอืรับรองการแจงฯ  

 

๒๐๐ 

 

 

๑๐๐ 

 

 

๒๐ 

๒๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เลขท่ีรับ……………..…                     แบบ สอ.๑ 

แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตอใบอนุญาต 

ประกอบกจิการ สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

 

เขยีนที่............................................. 

 

วันที่..........เดอืน....................พ.ศ........ 

เรยีน เจาพนักงานทองถิ่น 

 

  ขาพเจา....................................................................อายุ.................ป สัญชาต.ิ................

อยูบานเลขที่............หมูที่...........ตรอก/ซอย.......................ถนน........................แขวง/ตําบล......................

อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด.................................หมายเลขโทรศัพท.................................. 

ขอยื่นเรื่องราวตอเจาพนักงานทองถิ่น เพื่อขอรับใบอนุญาต/ตอใบอนุญาตประกอบกิจการ

สถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ประเภท.......................................................................

โดยมพีื้นที่ประกอบการ....................ตารางเมตร ช่ือสถานที่ประกอบการ……………………………………………………

ตั้งอยูบานเลขที่…….หมูที่........................................................ตรอก/ซอย………………ถนน…………………….

ตําบล/แขวง……………….……………………………….อําเภอ/ เขต………………….……………….…จั งหวัด………….…………

โทรศัพท…………..………….…โทรสาร………………………….. 

 พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คอื 

 ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอรับใบอนุญาต 

 ๒. สําเนาทะเบยีนบานของสถานที่ประกอบการ   

 ๓. สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  ๓.๑.................................................................................................................................... 

  ๓.๒.................................................................................................................................... 

 ๔............................................................................................................................................. 

 ๕............................................................................................................................................. 

 

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในคําขอรับใบอนุญาตนี้เปนความจรงิทุกประการ 

 

      (ลงช่ือ)……………………………..…………………………… 

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

             ผูขออนุญาต 

 



การดําเนินการของเจาหนาท่ี 

 (     )  เอกสารการขออนุญาตครบถวน 

 (     )  เอกสารไมครบ และไดดําเนนิการแลว ดังนี้ 

 ๑)..................................................................................................................................... 

 ๒)..................................................................................................................................... 

 

     (ลงช่ือ).................................................เจาหนาที่ 

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

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

 (     )  เห็นสมควรอนุญาต และกําหนดเงื่อนไข ดังตอไปนี้ 

๑).................................................................................................................................... 

๒).................................................................................................................................... 

 (     )  เห็นควรไมอนุญาต เพราะ.................................................................................................. 

 

     (ลงช่ือ).............................................เจาพนักงานสาธารณสุข 

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

ความเห็นของปลัดองคการบรหิารสวนตําบลบานยาง 

 (     )  เห็นสมควรอนุญาต และกําหนดเงื่อนไข ดังตอไปนี้ 

๑).................................................................................................................................... 

๒).................................................................................................................................... 

 (     )  เห็นควรไมอนุญาต เพราะ.................................................................................................. 

 

    (ลงช่ือ).........................................ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานยาง 

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

คําสั่ง เจาพนักงานทองถ่ิน 

 (     )  อนุญาตใหประกอบกจิการได 

 (     )  ไมอนุญาตใหประกอบกจิการ 

 

     (ลงช่ือ).............................................เจาพนักงานทองถิ่น 

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

        นายกองคการบริหารสวนตําบลบานยาง 

 

-๒- 



เลขท่ีรับ……………..…                          แบบ สอ.๒ 

แบบคําขอแจง 

ประกอบกจิการ สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

 

เขยีนที่............................................. 

วันที่..........เดอืน....................พ.ศ........ 

เรยีน เจาพนักงานทองถิ่น 

  ขาพเจา....................................................................อายุ.................ป สัญชาต.ิ................ 

อยูบานเลขที่............หมูที่...........ตรอก/ซอย.......................ถนน........................แขวง/ตําบล...................... 

อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด.................................หมายเลขโทรศัพท.................................... 

 ขอยื่นเรื่องราวตอเจาพนักงานทองถิ่น เพื่อแจงประกอบกิจการสถานที่จําหนายอาหาร

หรอืสถานทีส่ะสมอาหาร ประเภท.......................................................................โดยมีพื้นที่ประกอบการ

.........................ตารางเมตร ช่ือสถานที่ประกอบการ………….…………………………………………………………………

ตั้งอยูบานเลขที่………..….....หมูที่ .. .......ตรอก/ซอย……………...………ถนน………..……………………………………….

ตําบล/แขวง……………….………….………….อํา เภอ/ เขต……….……………….…จั งหวัด……………………..…………………

โทรศัพท…………..………….…โทรสาร………………………….. 

 พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คอื 

 ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอรับใบอนุญาต 

 ๒. สําเนาทะเบยีนบานของสถานที่ประกอบการ   

 ๓. สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  ๓.๑.................................................................................................................................... 

  ๓.๒.................................................................................................................................... 

 ๔............................................................................................................................................. 

 ๕............................................................................................................................................. 

 

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในคําขอรับใบอนุญาตนี้เปนความจรงิทุกประการ 

     

      (ลงช่ือ)……………………………..…………………………… 

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

             ผูแจง 

 



การดําเนินการของเจาหนาท่ี 

 (     )  เอกสารการขออนุญาตครบถวน 

 (     )  เอกสารไมครบ และไดดําเนนิการแลว ดังนี้ 

 ๑)..................................................................................................................................... 

 ๒)..................................................................................................................................... 

 

     (ลงช่ือ).................................................เจาหนาที่ 

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

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

 (     )  เห็นสมควรอนุญาต และกําหนดเงื่อนไข ดังตอไปนี้ 

๑).................................................................................................................................... 

๒).................................................................................................................................... 

 (     )  เห็นควรไมอนุญาต เพราะ.................................................................................................. 

 

     (ลงช่ือ).............................................เจาพนักงานสาธารณสุข 

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

ความเห็นของปลัดองคการบรหิารสวนตําบลบานยาง 

 (     )  เห็นสมควรอนุญาต และกําหนดเงื่อนไข ดังตอไปนี้ 

๑).................................................................................................................................... 

๒).................................................................................................................................... 

 (     )  เห็นควรไมอนุญาต เพราะ.................................................................................................. 

 

    (ลงช่ือ)........................................ปลัดองคการบรหิารสวนตําบลบานยาง 

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

คําสั่ง เจาพนักงานทองถ่ิน 

 (     )  อนุญาตใหประกอบกจิการได 

 (     )  ไมอนุญาตใหประกอบกจิการ 

 

     (ลงช่ือ).............................................เจาพนักงานทองถิ่น 

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

        นายกองคการบริหารสวนตําบลบานยาง 

 

-๒- 



               แบบ สอ.๓ 

ใบรับแจงการจัดตั้งสถานท่ีจําหนายหรอืสถานท่ีสะสมอาหาร 

 

ที่ .............../........... 

ที่……………………………………………………………….. 

วันที่.................เดอืน..............................พ.ศ............. 

ขาพเจา........................................................................ตําแหนง เจาพนักงานทองถิ่น 

ไดรับแจงจาก...............................................................................อยูบานเลขที่..............หมูที่..............

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

เพื่อขอรับ 

 ใบอนุญาตสถานที่จําหนายอาหาร/สถานที่สะสมอาหาร 

 หนังสอืรับรองการแจง สถานที่จําหนายอาหาร/สถานที่สะสมอาหาร 

 

แลว เมื่อวันที่...........เดือน......................พ.ศ....... ช่ือสถานประกอบการ “...............................................”   

สถานประกอบการตัง้อยูเลขที่...............หมูที่................ตําบล.................. อําเภอ......................................

จังหวัด.......................... 

 

 (ลงช่ือ)           เจาพนักงานทองถิ่น 

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

   นายกองคการบริหารสวนตําบลบานยาง 

 

 

หมายเหตุ ๑.  กรณีคําขอรับใบอนุญาตไมถูกตองหรือไมสมบูรณ เอกสารไมครบถวน เจาพนักงานทองถ่ิน

       จะตองแจงผลการพิจารณาใหผูขออนุญาตทราบภายใน ๑๕ วันนับแตท่ีไดรับคําขอ 

๒.  กรณีขอหนังสือรับรองการแจงไมถูกตองหรือไมสมบูรณ เอกสารไมครบถวน  เจาพนักงานทองถ่ิน

      จะตองแจงผลการพิจารณาใหผูแจงทราบภายใน ๗ วัน นับแตวันท่ีไดรับคําขอ 

  ๓.  จัดทํา ๒ ฉบับ มอบผูแจงหนึ่งฉบับ เก็บไวเปนหลักฐานหนึ่งฉบับ 

 

 

 



แบบ สอ.๔ 

 

 

 

ใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร/สถานท่ีสะสมอาหาร 

 

เลขที่............/.............                           สํานักงาน.......................................... 

  อนุญาตให  บุคคลธรรมดา  นติบิุคคล ช่ือ............................................................ 

อายุ..............ป สัญชาต.ิ....................เลขประจําตัวประชาชนเลขที่........................................................... 

อยูบาน/สํานักงาน เลขที่.................ตรอก/ซอย................................ถนน................................หมูที่............ 

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

  ๑.จัดตัง้สถานที่จําหนายอาหารหรอืสถานที่สะสมอาหาร ประเภท....................................

สถานที่ช่ือ...............................พื้นที่ประกอบการ..............................................ตารางเมตร 

  ๒. ตัง้อยูเลขที่...............ตรอก/ซอย..........................ถนน...............................หมูที่......... 

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

  ๓. คาธรรมเนยีมฉบับละ......................บาทตอป ใบรับเงินเลมที่..................เลขที่............. 

วันที่.................เดอืน........................พ.ศ........ 

  ขอ ๔  ผูรับใบอนุญาตตองปฏบิัตติามเงื่อนไขโดยเฉพาะ ดังตอไปนี้ 

   ๔.๑ .................................................................................................................... 

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

   ๔.๒..................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถงึวันที.่.............เดอืน.......................พ.ศ......... 

ออกให ณ วันที่............เดอืน.....................พ.ศ.......... 

 

 (ลงช่ือ) …………………………………………….. 

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

    เจาพนักงานทองถิ่น 

 

 



แบบ สอ.๕ 

 

 

 

หนังสอืรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรอืสถานท่ีสะสมอาหาร 

เลขที่............../.............             สํานักงาน............................................................ 

  เจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสอืรับรองให      บุคคลธรรมดา       นติบิุคคล  

ช่ือ................................................................อายุ..............ป สัญชาต.ิ....................เลขประจําตัวประชาชน

เลขที่.................................................อยูบาน/สํานักงาน เลขที่...................ตรอก/ซอย...............................

ถนน................................หมูที่.......... ตําบล......................อําเภอ....................จังหวัด...............................

โทรศัพท.................................. 

  ๑.จัดตัง้สถานที่จําหนายอาหารหรอืสถานที่สะสม ประเภท...............................................                              

สถานที่ช่ือ....................................................พื้นที่ประกอบการ................................ตารางเมตร 

  ๒.  ตั้งอยูเลขที่...............ตรอก/ซอย.......................ถนน..............................หมูที่.............. 

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

  ๓.  คาธรรมเนยีมฉบับละ.....................บาทตอป ใบรับเงินเลมที่...............เลขที่................ 

วันที่.................เดอืน..........................พ.ศ....... 

  ขอ ๔  ผูรับใบอนุญาตตองปฏบิัตติามเงื่อนไขโดยเฉพาะ ดังตอไปนี้ 

   ๔.๑ .................................................................................................................... 

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

   ๔.๒..................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  หนังสอืรับรองการแจงฉบับนี้ใหใชไดจนถงึวันที.่.............เดอืน.......................พ.ศ......... 

ออกให ณ วันที่............เดอืน.....................พ.ศ.......... 

 

(ลงช่ือ) …………………………………………. 

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

   เจาพนักงานทองถิ่น 

 

 



แบบ สอ.๖ 

 

 

 

 

คําขอรับใบแทนใบอนุญาต/ใบรับรองการแจง 

 

เขยีนที่................................................ 

วันที่.............เดอืน......................พ.ศ......... 

 

  ขาพเจา......................................................(ช่ือผูรับอนุญาต) ซึ่งมีผูดําเนินการกิจการ

ช่ือ…………………….........................……ไดรับใบอนุญาต/ใบรับรองการแจง จัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือ

สถานที่สะสมอาหาร ประเภท.............................................สถานประกอบการตัง้อยูที่เลขที่..........หมูที่......

ตําบล...........................อําเภอ.........................จังหวดั.........................โทรศัพท................................. 

  มคีวามประสงคขอรับใบแทนใบอนุญาต/ใบรับรองการแจง จัดตัง้สถานที่จําหนายอาหาร 

หรอืสถานที่สะสมอาหาร ประเภท.................................................เนื่องจาก............................................. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  ขาพเจาไดแนบหลักฐานมาดวยคอื 

   ๑)    สําเนาบันทกึการแจงความตอพนักงานเจาหนาที่ (กรณสีูญหาย) 

   ๒)    ใบอนุญาตเดมิเทาที่เหลอือยู (กรณถีูกทําลายหรอืชํารุด) 

   ๓)    สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/รัฐวสิาหกจิ 

   ๔)    หนังสอืรับรองนติิบุคคล (กรณเีปนนติบิุคคล) 

   ๕)    สําเนาทะเบยีนบาน 

   ๖)    รูปถายผูดําเนนิกจิการขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๒ รูป 

  

      (ลงช่ือ).........................................ผูยื่นคําขอ 

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

 

 

หมายเหตุ  (๑)  ในกรณใีบอนุญาตสูญหาย ใหนําใบแจงความของสถานีตํารวจแหงทองท่ีท่ีใบอนุญาตน้ันสูญหายมาดวย 

   (๒)  ในกรณท่ีีใบอนุญาตถูกทําลายในสาระสําคัญ ใหแนบใบอนุญาตน้ันมาดวย 

   (๓)  ใสเคร่ืองหมาย  ลงในชอง  หนาขอความท่ีตองการ/ใช 

เลขท่ี........................ 

วันท่ี......................... 

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