
หนา   ๑๒๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคลองพลู 
เรื่อง   สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคลองพลู  วาดวยสถานท่ีจําหนาย

อาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

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

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

องคการบริหารสวนตําบลคลองพลูโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลคลองพลู 

และนายอําเภอหนองใหญ  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคลองพลู  เรื่อง  สถานท่ี

จําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙”   

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลคลองพลูตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป   

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบหรือคําส่ังอ่ืนใดในสวนท่ีไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้  

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน   

ขอ ๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลคลองพลูเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

ขอ ๕ ในขอบัญญัตินี้   

  “อาหาร”  หมายความวา  ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต  ไดแก 



หนา   ๑๓๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๑) วัตถุทุกชนิดที่คน  กิน  ดื่ม  อมหรือนําเขาสูรางกายไมวาดวยวิธีการใด ๆ   

หรือในรูปลักษณะใด ๆ  แตไมรวมถึง  ยา  วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท  หรือยาเสพติดใหโทษ 

ตามกฎหมายวาดวยการนั้น  แลวแตกรณี 

  (๒) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชหรอืใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร  รวมถึงวัตถุเจือปน

อาหาร  สี  และเครื่องปรุงแตงกินรส 

 “สถานท่ีจําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานท่ีหรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่ 

หรือทางสาธารณะ  ที่จัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถ

บริโภคไดทันที  ทั้งนี้  ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบรเิวณไวสําหรบัการบรโิภค  ณ  ที่นั้นหรือนําไป

บริโภคท่ีอื่นก็ตาม   

  “สถานท่ีสะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด ๆ  ท่ีมิใชท่ี 

หรือทางสาธารณะที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะ

อื่นใดซึ่งผูซื้อตองนําไปทําประกอบหรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง 

  “ตลาด”  หมายความวา  สถานที่ซึ่งปกติจัดไวใหกับผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพ่ือจําหนาย

สินคาประเภทสัตว  เนื้อสัตว  ผัก  ผลไม  หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด  ประกอบหรือปรุงแลว   

หรือของเสียงาย  ทั้งนี้  ไมวาจะมีการจําหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตาม  และหมายความรวมถึง

บริเวณซึ่งจัดไวสําหรับใหผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจําหรือเปนครั้งคราว

หรือตามวันเวลาที่กําหนด   

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลคลองพลู   

หรือผูที่นายกองคการบริหารสวนตําบลคลองพลูมอบหมาย 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครก  หรือมีกล่ินเหม็น 

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  ถุงพลาสติก  

ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เล้ียงสัตว  หรือที่อื่น

และหมายความรวมถึง  มูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 



หนา   ๑๓๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  “อาคาร”  หมายความรวมถึง  ตึก  บาน  โรงเรือน  ราน  แพ  คลังสินคา  สํานักงาน

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได   

หมวด  ๒ 

หลักเกณฑ  วธิีการ  และเงือ่นไขการขอและออกใบอนญุาต 

ขอ ๖ ผูใดจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนท่ีใด 

ซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ถาสถานที่ดังกลาวมีพ้ืนท่ีไมเกินสองรอยตารางเมตรตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือขอหนังสือ

รับรองการแจงกอนการจัดตั้ง   

ขอ ๗ ความในขอ  ๖  มิใหใชบังคับแกการประกอบการ  ดังนี้ 

  (๑) การประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

  (๒) การขายของในตลาด 

  (๓) การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 

ขอ ๘ ผูจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารตองจัดสถานท่ีใหถูกสุขลักษณะ  

และเงื่อนไขตามลักษณะของกิจการ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) สถานที่สะสมอาหาร 

   (๑.๑) ไมตั้งอยูในบริเวณที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ 

   (๑.๒) พ้ืนทําดวยวัตถุถาวร  ทําความสะอาดงาย 

   (๑.๓) จัดใหมีระบบการระบายน้ําอยางเพียงพอและถูกสุขลักษณะ 

   (๑.๔) จัดใหมีแสงสวางและทางระบายอากาศเพียงพอและถูกสุขลักษณะ 

   (๑.๕) จัดใหมีหองสุขาจํานวนเพียงพอและถูกสุขลักษณะ 

   (๑.๖) จัดใหมีที่รองรับมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลที่เพียงพอและถูกสุขลักษณะ 

   (๑.๗) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  คําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมท้ังระเบียบ  ขอบัญญัติ  และคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลคลองพลู 



หนา   ๑๓๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๒) สถานที่จําหนายอาหาร 

   (๒.๑) จัดสถานท่ีตามที่กําหนดไวใน  (๑)   

   (๒.๒) จัดใหมีโตะ  เกา อ้ี  หรือท่ีนั่ งอยางอ่ืนซึ่งมีสภาพแข็งแรง  สะอาด 

และเปนระเบียบเรียบรอยอยูเสมอ 

   (๒.๓) ผนังและบริเวณที่ปรุงอาหารตองเปนพ้ืนท่ีทําความสะอาดงาย 

   (๒.๔) จัดใหมีภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  ท่ีใชในการทํา  ประกอบ  ปรุง  

เก็บ  และการบริโภคอาหารไวเพียงพอ  ปลอดภัย  และถูกสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐานที่องคการ

บริหารสวนตําบลคลองพลูกําหนด 

   (๒.๕) จัดใหมีบริเวณสําหรับทําความสะอาดภาชนะตลอดจนอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  

ใหเพียงพอและถูกสุขลักษณะ   

   (๒.๖) จัดใหมีการปองกันอันตรายตอสุขภาพ  รวมท้ังปองกันไมใหเกิดเหตุรําคาญ

เนื่องจากการจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  และเก็บอาหาร 

   (๒.๗) จัดใหมีระบบบําบัด  หรือการระบายน้ําเสียตามคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุขและคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น 

   (๒.๘) สถานที่จําหนายอาหารตองจัดใหมีวัสดุ  อุปกรณหรือเครื่องมือดับเพลิง

ติดตั้งไวในที่สามารถหยิบใชไดสะดวกมีระบบปองกันอัคคีภัยตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

และถังแกสตองไดมาตรฐาน   

   (๒.๙) โตะเตรียมปรุงอาหารสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร  ไมเตรียมบนพ้ืน

และบริเวณหนาหรือในหองน้ําหรือหองสุขา   

   (๒.๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุขและคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบัญญัติ  และคําส่ังขององคการบริหาร 

สวนตําบลคลองพลู 

ขอ ๙ ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงหรือผูไดรับใบอนุญาตตองดูแลรักษาสถานท่ีจําหนายอาหาร

และสถานที่สะสมอาหารใหถูกสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) รักษาสถานที่ใหสะอาดอยูเสมอ  รวมทั้งจัดใหมีการปองกันและกําจัดสัตวนําโรค 

  (๒) ตองมีการดูแลรักษาความสะอาดที่รองรับขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะ   



หนา   ๑๓๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๓) รักษาหองน้ําและหองสุขาใหถูกสุขลักษณะอยูเสมอ 

  (๔) จัดส่ิงของเครื่องใชและอุปกรณใหเปนระเบียบเรียบรอยและรักษาใหสะอาดอยูเสมอ 

  (๕) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมท้ังระเบียบ  ขอบัญญัติ  และคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลคลองพลู 

ขอ ๑๐ ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงหรือผูไดรับใบอนุญาตตองจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร

ถูกตองตามหลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร  กรรมวิธีการจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บ  

รักษาอาหาร  ตลอดจนสุขลักษณะของภาชนะ  อุปกรณน้ําใช  และของใชอื่น ๆ  รวมท้ังสุขลักษณะสวนบุคคล

ของผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหาร  ผูใหบริการ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) วางเก็บอาหารในท่ีสะอาดถูกสุขลักษณะ  รวมท้ังจัดใหมีการปองกันสัตวนําโรค

ในสถานท่ีนั้น 

  (๒) ใชเครื่องปกปดอาหาร  รวมทั้งภาชนะและอุปกรณ  เครื่องใชตาง ๆ  ท่ีใชใน 

การทําประกอบ  ปรุง  เก็บอาหาร  เพ่ือปองกันฝุนละอองและส่ิงที่เปนอนัตรายตอสุขภาพ  ตลอดจนรักษา

เครื่องปกปดนั้นใหสะอาดใชการไดดีอยูเสมอ 

  (๓) น้ําแข็งสําหรับใชบริโภคตองจัดเก็บไวในภาชนะที่ถูกสุขลักษณะสามารถปองกัน

ส่ิงปนเปอนไดและหามนําอาหารหรือส่ิงของอื่นใดแชหรือเก็บรวมกันไวดวย 

  (๔) การทุบ  การบดน้ําแข็ง  ตองปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะและสะอาดอยูเสมอ  

รวมทั้งปองกันมิใหเสียงเปนเหตุรําคาญแกผูอื่น 

  (๕) ในกรณีที่มีผาเช็ดหนาใหบริการตองทําความสะอาดโดยวิธีผานความรอนฆาเชื้อโรค

หรือกรรมวิธีอื่นใดใหถูกสุขลักษณะ 

  (๖) จัดใหมีน้ําสะอาดไวเพียงพอและถูกสุขลักษณะ 

  (๗) ใชภาชนะหรือวัสดุท่ีสะอาด  ปลอดภัย  สําหรับปรุง  ใส  หรือหออาหาร 

  (๘) ผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหาร  และผูใหบริการตองแตงกายใหสะอาด  และปฏิบัติตน

ใหถูกสุขลักษณะ 

  (๙) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบัญญัติ  และคําส่ังองคการบริหารสวนตําบลคลองพลู 



หนา   ๑๓๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๑๑ อาคารที่ใชเปนสถานที่ประกอบการตองมีหลักฐานแสดงวาสามารถใชประกอบการได

โดยถูกตองตามกฎหมาย   

ขอ ๑๒ ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงหรือผูไดรับใบอนุญาตตองไมเปนโรคติดตอและไมจาง

หรือใชบุคคลที่ปวยหรือมีเหตุควรเชื่อไดวาเปนโรคติดตอ  จําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บอาหาร 

ขอ ๑๓ ผูใดประสงคจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคาร 

หรือพ้ืนท่ีใดซึ่งมีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตร  ใหย่ืนคําขอรับหนังสือรับรองการแจงตามแบบ  สอ. ๑  

ทายขอบัญญัตินี้ตอเจาพนักงานทองถิ่น  พรอมหลักฐานตาง ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลคลองพลู

กําหนด 

เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับคําขอหนังสือรับรองการแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจการแจง 

ใหถูกตองถาการแจงเปนไปโดยถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงตามแบบ  สอ. ๓  

ทายขอบัญญัตินี้ภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับการแจง 

ในใบรับแจงหรือหนังสือรับรองการแจง  เจาพนักงานทองถิ่นจะกําหนดเงื่อนไขใหผูแจงหรือผูไดรับ

หนังสือรับรองการแจงปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได 

ในกรณีที่การแจงไมถูกตองหรือไมสมบูรณใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหผูแจงทราบภายใน 

เจ็ดวันทําการนับแตวันท่ีไดรับแจง  ถาผูแจงไมดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่

ไดรับแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหการแจงของผูแจงเปนอันส้ินผล  

แตถาผูแจงไดดําเนินการแกไขภายในเวลาที่กําหนดแลว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนงัสือรบัรองการแจง

ใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับการแจงซึ่งมีรายละเอียดถูกตองตามแบบท่ีกําหนด 

ขอ ๑๔ ผูใดประสงคจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารในอาคาร 

หรือพ้ืนท่ีใดซึ่งพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตร  ใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร 

และสถานท่ีสะสมอาหารตามแบบ  สอ. ๒  ทายขอบัญญัตินี้ตอเจาพนักงานทองถิ่นพรอมกับหลักฐานตาง ๆ  

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลคลองพลูกําหนด 

เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับคําขอใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจความถูกตอง 

และความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

หรือเงื่อนไขที่เกี่ยวของใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณทั้งหมดและแจงให  

ผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอ 



หนา   ๑๓๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

แกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวัน

นับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตตามแบบ  สอ. ๔  ทายขอบัญญัตินี้  หรือมีหนังสือแจงคําส่ัง  

ไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียด

ถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนด 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวันแตตองมีหนังสือ

แจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลาตามวรรคสอง 

หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น 

ขอ ๑๕ ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงหรือใบอนุญาตตองมารับหนังสือรับรองการแจง 

หรือใบอนุญาตพรอมกับชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทายขอบัญญัตินี้ภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันท่ี

ไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากมิไดมารับหนังสือรับรองการแจงหรือใบอนุญาตและชําระ

คาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาสละสิทธิ์ 

ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงหรือใบอนุญาตตองแสดงหนังสือรับรองการแจงหรือใบอนุญาตไว

โดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานที่ท่ีดําเนินกิจการตลอดเวลาท่ีดําเนินกิจการ 

ขอ ๑๖ ประเภทของสถานท่ีสะสมอาหารกําหนดตามลักษณะของสถานที่ประกอบกิจการ 

เพ่ือคํานวณคาธรรมเนียม  ดังตอไปนี้ 

  (๑) สถานที่สะสมอาหารมีลักษณะเปนตึกแถวหรืออาคารอื่นท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน  

ใหคํานวณพ้ืนที่บริเวณการวางสินคาอาหารเต็มพ้ืนท่ี  หรือวางสินคาอาหารท่ัว ๆ  ไปหลายจุดใหคํานวณ

พ้ืนที่บริเวณตั้งวางสินคาอาหารทั้งหมดภายในอาคารนับจากผนังดานในทุกชั้นที่ประกอบกิจการ  ยกเวน

พ้ืนที่ซึ่งกั้นไวเปนสัดสวนสําหรับใชสอยเพ่ือการอื่น 

  (๒) สถานที่สะสมอาหารท่ีเปนอาคารโกดังเก็บสินคาท่ีมีอาคารโกดังหลายหลังแตมี

เลขที่ของอาคารโกดังเลขที่เดียวและมีเจาของคนเดียวกัน  ใหคํานวณพ้ืนที่ของอาคารโกดังท้ังหมดรวมกัน

และออกหนังสือรับรองการแจงหรือใบอนุญาตฉบับเดียว  แลวแตกรณี 



หนา   ๑๓๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

กรณีท่ีมีอาคารโกดังหลายหลังมีเลขท่ีของอาคารโกดังเลขท่ีเดียวแตมีเจาของหลายเจาของ 

ใหคํานวณพ้ืนที่ของอาคารโกดังของแตละเจาของ  และออกหนังสือรับรองการแจงหรือใบอนุญาต 

แลวแตกรณีใหแตละเจาของ 

ขอ ๑๗ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกําหนดประเภทของสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานที่

สะสมอาหารตามประเภทของอาหารหรือตามวิธีการจําหนายเพ่ิมเติมไดตามท่ีเห็นสมควร 

ขอ ๑๘ เมื่อผูรับใบอนุญาตผูใดประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต  ใหย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาต

ประกอบกิจการจําหนายอาหาร  หรือสถานท่ีสะสมอาหารตามแบบ  สอ. ๖  ทายขอบัญญัตินี้ตอพนักงานทองถิ่น

กอนใบอนุญาตส้ินอายุไมนอยกวาสิบหาวัน  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับชําระคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการ

ตอไปจนกวาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

ผูใดมิไดชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตส้ินอายุจะตองชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบ  

ของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ 

ขอ ๑๙ ในกรณีที่ผูดําเนินกิจการใดดําเนินกิจการตามที่ระบุไวในขอบัญญัตินี้โดยมิไดแจง 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นและเคยไดรับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เพราะเหตุที่

ฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นมาแลวครั้งหนึ่ง  ยังฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิได 

แจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตอไป  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการไวจนกวา 

จะไดดําเนินการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น  ถายังฝาฝนอีกใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังหาม 

การดําเนินกิจการนั้นไวตามเวลาที่กําหนดซึ่งตองไมเกินสองปก็ได 

ขอ ๒๐ ผูแจงมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตลอดระยะเวลาดําเนินกิจการนั้น  โดยย่ืนคําขอ

ชําระคาธรรมเนียมประจําปตามแบบ  สอ. ๕  ตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มาแจง 

และภายในระยะเวลาสามสิบวันกอนวันครบรอบปของทุกปตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิได 

เสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม 

คางชําระ  เวนแตผูแจงจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป   

ขอ ๒๑ ใบรับรองการแจงและใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาตและใหใชไดเพียง 

ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลคลองพลู 

ขอ ๒๒ หากผูรับหนังสือรบัรองการแจงหรอืใบอนญุาตไมประสงคจะดําเนินกิจการตอไปใหย่ืน

คําขอบอกเลิกการดําเนินกิจการตามแบบ  สอ. ๗  ทายขอบัญญัตินี้ตอเจาพนักงานทองถิ่น 



หนา   ๑๓๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๒๓ ผูรับหนังสือรับรองการแจงหรือใบอนุญาตประสงคจะแกไขรายการในหนังสือรับรอง

การแจงหรือใบอนุญาตใหย่ืนคําขอแกไขรายการในหนังสือรับรองการแจงหรือใบอนุญาตตามแบบ  สอ. ๘  

ทายขอบัญญัตินี้ตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๒๔ หากปรากฏวาหนังสือรับรองการแจงหรือใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด

ในสาระสําคัญผูรับหนังสือรับรองการแจงหรือใบอนุญาตแลวแตกรณีจะตองย่ืนคําขอรับใบแทนหนังสือ

รับรองการแจงหรือใบอนุญาตตามแบบ  สอ. ๙  ทายขอบัญญัตินี้  ตอเจาพนักงานทองถิ่นภายในสิบหาวัน

นับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญแลวแตกรณีพรอมหลักฐาน  

ดังตอไปนี้ 

  (๑) เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ  กรณีสูญหายหรือถูกทําลาย 

  (๒) หนังสือรับรองการแจงหรือใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

ขอ ๒๕ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญตัินี ้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กาํหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการ  

ตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลา 

ที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน   

ขอ ๒๖ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต   

  (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุ ท่ีจะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก   

  (๒) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕   

  (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัตไิมถูกตองตามบทบญัญตัิแหงพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข  

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

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชนหรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน   



หนา   ๑๓๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๒๗ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักงานของผูรับ

ใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึงหรือวันปดคําส่ัง  

แลวแตกรณี   

ขอ ๒๘ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต   

ขอ ๒๙ การออกใบแทนหนังสือรับรองการแจงหรือใบแทนใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น

ดําเนินการตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  ดังนี้ 

  (๑) การออกใบแทนหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่

สะสมอาหารใหใชตามแบบ  สอ. ๑๐  และการออกใบแทนใบอนุญาตตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่

สะสมอาหารใหใชตามแบบ  สอ. ๑๑  ทายขอบัญญัตินี้  โดยประทับตราสีแดง  คําวา  “ใบแทน”  กํากับไวดวย  

และใหมีวัน  เดือน  ป  ท่ีออกใบแทนพรอมทั้งลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูที่ไดรับมอบหมาย

จากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

  (๒) ใหใชใบแทนหนังสือรับรองการแจงหรือใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาท่ีเหลือ

ของอายุหนังสือรับรองการแจงหรือใบอนุญาตเดิม   

  (๓) ระบุสาเหตุการสูญหายหรือชํารุดในสาระสําคัญดานหลังตนขั้วหนังสือรับรอง 

การแจงหรือใบอนุญาตเดิมแลวแตกรณี  และลงเลมท่ี  เลขท่ี  ป  ของใบแทน 

หมวด  ๓ 

แบบพิมพ 

ขอ ๓๐ ใหใชแบบพิมพ ๆ  ตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัติ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) คําขอรับหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร

ใหใชตามแบบ  สอ. ๑ 

  (๒) คําขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารใหใช

ตามแบบ  สอ. ๒ 

  (๓) หนังสือรับรองการแจงใหใชตามแบบ  สอ. ๓ 



หนา   ๑๓๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๔) ใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารใหใช 

ตามแบบ  สอ. ๔ 

  (๕) คําขอชําระคาธรรมเนียมประจําปใหใชตามแบบ  สอ. ๕ 

  (๖) คําขอตออายุใบอนญุาตประกอบกจิการสถานท่ีสะสมอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร

ใหใชตามแบบ  สอ. ๖ 

  (๗) คําขอบอกเลิกการดําเนินกิจการใหใชตามแบบ  สอ. ๗ 

  (๘) คําขอแกไขรายการในหนังสือรับรองการแจงหรือใบอนุญาตใหใชตามแบบ  สอ. ๘ 

  (๙) คําขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงหรือใบอนุญาตใหใชตามแบบ  สอ. ๙ 

  (๑๐) ใบแทนหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

ใหใชตามแบบ  สอ. ๑๐ 

  (๑๑) ใบแทนใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ จําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

ใหใชตามแบบ  สอ. ๑๑ 

หมวด  ๔ 

คาธรรมเนียมและคาปรบั 

ขอ ๓๑ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลคลองพลู   

หมวด  ๕ 

การอุทธรณ 

ขอ ๓๒ ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นมีคําส่ังในเรื่องการไมออกหนังสือรับรองการแจง 

หรือการไมออกใบอนุญาต  หรือไมอนุญาตใหตออายุการดําเนินกิจการ  หรือในกรณีท่ีเจาพนักงาน

สาธารณสุขตรวจพบเหตุที่ไมถูกตองหรือมีการกระทําใด ๆ  ท่ีฝาฝนขอบัญญัตินี้ซึ่งเปนเหตุจะมีผลกระทบ

ตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน  หรือจะเปนอันตรายอยางรายแรง 

ตอสุขภาพของประชาชนเปนสวนรวม  ซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขออกคําส่ังใหผูกระทําการไมถูกตอง 

หรือฝาฝนดังกลาวแกไขหรือระงับเหตุนั้นหรือดําเนินการใด ๆ  เพ่ือแกไขหรือระงับเหตุนั้นแลว  ถาผูที่ไดรับ

คําส่ังไมพอใจคําส่ังดังกลาวผูนั้นมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคําส่ัง   



หนา   ๑๔๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

หมวด  ๖ 

บทกําหนดโทษ 

ขอ ๓๓ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ  

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๒  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙   

ประวิง  วฒันแพทย 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลคลองพลู 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคลองพลู 
เร่ือง  สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 

รายการ 
คาธรรมเนียม 

(บาท/ป) 
๑. คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและ 
สถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนท่ีใดซ่ึงมีพ้ืนท่ีไมเกินสองรอยตารางเมตร   
 ๑.๑ พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐  ตารางเมตร 
 ๑.๒ พ้ืนท่ีเกิน  ๑๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๕  ตารางเมตร 
 ๑.๓ พ้ืนท่ีเกิน  ๒๕  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร 
 ๑.๔ พ้ืนท่ีเกิน  ๕๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
 ๑.๕ พ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
๒. คาธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารในอาคาร
หรือพ้ืนท่ีใดซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกินสองรอยตารางเมตร   
 ๒.๑ พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๔๐๐  ตารางเมตร 
 ๒.๒ พ้ืนท่ีเกิน  ๔๐๐  ตารางเมตร  แตไมกิน  ๖๐๐  ตารางเมตร 
 ๒.๓ พ้ืนท่ีเกิน  ๖๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๘๐๐  ตารางเมตร   
 ๒.๔ พ้ืนท่ีเกิน  ๘๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป   

 
 

๕๐ 
๗๕ 

๑๐๐ 
๑๒๕ 
๑๕๐ 

 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 
๗๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

คําขอรับหนังสือรับรองการแจง                                                                                     
การจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

 

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

 

ขาพเจา  (  )  บุคคลธรรมดา  (  )  นิติบุคคล  ชื่อ  .................................................. อายุ…........ป   
สัญชาติ.................. หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน...................................................... อยูบานเลขท่ี........... 
หมูท่ี….....ตรอก/ซอย....................ถนน..........................ตําบล/แขวง.............................อําเภอ/เขต..................... 
จังหวัด.......................โทรศัพท...................................โทรสาร................................. 

ขอยื่นคําขอรับหนังสือรับรองการจัดตั้ง  (  )  สถานท่ีจําหนายอาหาร  (  )  สถานท่ีสะสมอาหาร 
ตอเจาพนักงานทองถ่ิน  โดยใชชื่อสถานประกอบกิจการวา………………………………………………………………………… 
พ้ืนท่ีประกอบการ..................ตารางเมตร  จํานวนคนงาน…...........คน  ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี...........หมูท่ี................ 
ตําบลคลองพลู  อําเภอหนองใหญ  จังหวัดชลบุรี  โทรศัพท........................................โทรสาร............................. 

พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ  มาพรอมแลว  คือ 
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผูขอรับหนังสือรับรองการแจง 
๒. สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับหนังสือรับรองการแจง 
๓. ใบรับรองแพทยของผูขอรับหนังสือรับรองการแจง  ผูชวยจําหนายอาหาร  และผูปรุงอาหาร 
๔. ใบเสร็จรับเงินคาเก็บ  ขน  มูลฝอย 
๕. อ่ืน ๆ  ................................................................................................................................. 

   
แผนท่ีตั้งสถานประกอบกิจการพอสังเขป 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 

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



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

คําขอรับใบอนุญาตจัดตั้ง 
สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

 

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

 

ขาพเจา  (  )  บุคคลธรรมดา  (  )  นิติบุคคล  ชื่อ.......................................................อายุ….......ป   
สัญชาติ..................หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน................................อยูบานเลขท่ี...........หมูท่ี…..........
ตรอก/ซอย....................ถนน.......................ตําบล/แขวง..................อําเภอ/เขต........................จังหวัด...............
โทรศัพท.................................โทรสาร................................ 

ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตจัดตั้ง  (  )  สถานท่ีจําหนายอาหาร  (  )  สถานท่ีสะสมอาหาร   
ตอเจาพนักงานทองถ่ิน  โดยใชชื่อสถานท่ีประกอบกิจการวา……………………………………………………………………… 
พ้ืนท่ีประกอบการ..........ตารางเมตร  จํานวนคนงาน…...........คน  ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี..............หมูท่ี...................... 
ตําบลคลองพลู  อําเภอหนองใหญ  จังหวัดชลบุรี  โทรศัพท....................................โทรสาร................................ 

พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ  มาพรอมนี้  คือ 
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผูรับใบอนุญาต 
๒. สําเนาทะเบียนบานของผูรับใบอนุญาต 
๓. ใบรับรองแพทยของผูขอรับใบอนุญาต  ผูชวยจําหนายอาหาร  และผูปรุงอาหาร 
๔. ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมเก็บ  ขน  มูลฝอย 
๕. อ่ืน  ๆ  ..................................................................... 
   

แผนท่ีตั้งสถานประกอบการพอสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 

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

 



 

 
 

หนังสือรับรองการแจง 
จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

 

ขอ ๑ อนุญาตให....................................................................................  สัญชาติ..................... 
อยูบานเลขท่ี.........................หมูท่ี...................ตรอก/ซอย.............................ถนน................................................ 
ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด...................................................... 
โทรศัพท..........................................................โทรสาร................................................ 

ขอ ๒ ดําเนินการจัดตั้ง  (  )  สถานท่ีจําหนายอาหาร  (  )  สถานท่ีสะสมอาหาร   
พ้ืนท่ีประกอบการ.............ตารางเมตร คาธรรมเนียมปละ…….............บาท  (.....................................................)   
ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี……..............เลขท่ี..................../………...............ลงวันท่ี……............................................. 
โดยใชชื่อสถานท่ีประกอบกิจการวา..........................................................  ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี.............หมูท่ี........... 
ตําบลคลองพลู  อําเภอหนองใหญ  จังหวัดชลบุรี  โทรศัพท..................................โทรสาร................................... 

ขอ ๓ ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขท่ีกําหนด 
ในขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคลองพลู  เรื่อง  สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ขอ ๔ หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืน  
ท่ีเก่ียวของโดยมิอาจแกไขได  เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 

ขอ ๕ ผูรับรับหนังสือรับรองการแจงตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย  (ถามี)   
  (๕.๑) ............................................................................................................................... 
  (๕.๒) ................................................................................................................................ 
ขอ ๖ หนังสือรับรองการแจงฉบับนีอ้อกใหเม่ือวันท่ี...............เดือน......................พ.ศ................. 
ขอ ๗ หนังสือรับรองการแจงฉบับนี้สิ้นอายุวันท่ี..................เดือน....................พ.ศ...................... 
 

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

นายกองคการบริหารสวนตําบลคลองพลู 
 

 
คําเตือน (๑) ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงน้ีไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ี 
  ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ  หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน  ๕๐๐  บาท 
 (๒) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุกอนหนังสือรับรองการแจงสิ้นอาย ุ
 

แบบ  สอ. ๓ เลมท่ี........เลขท่ี........./............ 



 
   

ใบอนุญาต 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 
 

ขอ ๑ อนุญาตให...............................................................................สญัชาติ............................... 

อยูบานเลขท่ี.....................หมูท่ี..................ตรอก/ซอย..............................ถนน................................................... 
ตําบล/แขวง...........................................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด............................................... 
โทรศัพท..........................................................โทรสาร................................................ 

ขอ ๒ ดําเนินการจัดตั้ง  (  )  สถานท่ีจําหนายอาหาร  (  )  สถานท่ีสะสมอาหาร   
พ้ืนท่ีประกอบการ................ตารางเมตร  คาธรรมเนียมปละ……........บาท  (......................................................)   
ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี……..........เลขท่ี............./……….........ลงวันท่ี................................................................... 

โดยใชชื่อสถานท่ีประกอบกิจการวา..........................................................ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี..........หมูท่ี.............. 
ตําบลคลองพลู  อําเภอหนองใหญ  จังหวัดชลบุรี  โทรศัพท......................................โทรสาร............................ 

ขอ ๓ ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอบัญญัติ 

องคการบริหารสวนตําบลคลองพลู  เรื่อง  สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ขอ ๔ หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืน 

ท่ีเก่ียวของโดยมิอาจแกไขได  เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 

ขอ ๕ ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย  (ถามี)   
  (๕.๑) ............................................................................................................................ 
  (๕.๒) ............................................................................................................................ 

ขอ ๖ ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี...................เดือน...........................พ.ศ....................... 
ขอ ๗ ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันท่ี.........................เดือน..........................พ.ศ......................... 

 

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

     นายกองคการบริหารสวนตําบลคลองพลู 

 
 

คําเตือน (๑) ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตน้ีไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลา 

  ท่ีประกอบกิจการ  หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน  ๕๐๐  บาท 

 (๒) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอาย ุ

 
 

แบบ  สอ. ๔ เลมท่ี.........เลขท่ี........./............. 



  แบบ  สอ. ๕ 
คําขอชําระคาธรรมเนียมประจําป 

สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 
 
ขาพเจา..........................................................................อายุ..........ป  สัญชาติ............................... 

อยูบานเลขท่ี...............หมูท่ี............ตรอก/ซอย........................ถนน......................ตําบล/แขวง............................ 
อําเภอ/เขต.............................จังหวัด..........................โทรศัพท...................................โทรสาร............................. 

ประกอบกิจการ  (  )  สถานท่ีจําหนายอาหาร  (  )  สถานท่ีสะสมอาหาร  สถานท่ีประกอบกิจการ 
ชื่อ................................................................ตั้งอยูเลขท่ี...............ถนน...............หมูท่ี..............................ตําบลคลองพลู  
อําเภอหนองใหญ  จังหวัดชลบุรี   

มีความประสงคขอชําระคาธรรมเนียมรายปสําหรับการประกอบกิจการดังกลาวประจําป  พ.ศ.  .............  
เปนเงินจํานวน........................................บาท  (..........................................................................)   

พรอมกันนี้ขาพเจาไดสงสําเนาหนังสือรับรองการแจงหรือใบอนุญาต  (ถามี)  เพ่ือประกอบคําขอชําระ
คาธรรมเนียมประจําป 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ  สอ. ๖ 
คําขอตออายุหนังสือรับรองการแจงหรือใบอนุญาต 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 
 

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

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

อาย.ุ..............ป  สัญชาติ..........................เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี………………………………...…..… 
อยูบานเลขท่ี..........หมูท่ี...........ตรอก/ซอย.........................ถนน......................ตําบล/แขวง................................ 
อําเภอ/เขต............................จังหวัด..........................โทรศัพท..................................โทรสาร.............................. 

ขอยื่นคําขอตออายุหนังสือรับรองการแจงหรือใบอนุญาตจัดตั้ง  (  )  สถานท่ีจําหนายอาหาร   
(  )  สถานท่ีสะสมอาหาร  ตอเจาพนักงานทองถ่ิน   

โดยใชชื่อสถานท่ีประกอบกิจการวา…………………………….………................................................ 
พ้ืนท่ีประกอบการ..............ตารางเมตร  จํานวนคนงาน...........คน  ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี....................  หมูท่ี............. 
ตําบลคลองพลู  อําเภอหนองใหญ  จังหวัดชลบุรี  โทรศัพท......................................โทรสาร............................... 

พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ  มาพรอมนี้  คือ 
๑. หนังสือรับรองการแจงหรือใบอนุญาตเดิม 
๒. ใบรับรองแพทยของผูขอรับหนังสือรับรองการแจงหรือใบอนุญาต  ผูชวยจําหนายอาหาร  

และผูปรุงอาหาร 
๓. ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมเก็บ  ขน  มูลฝอย 
๔. อ่ืน  ๆ  ................................................................................................................................... 
 
ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 
 

 
(ลงชื่อ).....................................................ผูขอรับหนังสือรับรองการแจง/ใบอนุญาต 

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



แบบ  สอ. ๗ 
คําขอบอกเลิกการดําเนินกิจการ 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 
 

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

 
ขาพเจา  (นาย/นาง/นางสาว).........................................................อายุ...........ป  สัญชาติ.............. 

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี......................................................อยูบานเลขท่ี.................หมูท่ี............ 
ตรอก/ซอย.................................ถนน.................................ตําบล/แขวง............................................................... 
อําเภอ/เขต...............................จังหวัด..............................โทรศัพท..................................โทรสาร....................... 

ไดรับ  (  )  หนังสือรับรองการแจง  (  )  ใบอนุญาต   
จัดตั้ง  (  )  สถานท่ีจําหนายอาหาร  (  )  สถานท่ีสะสมอาหาร 
โดยใชชื่อสถานท่ีประกอบกิจการวา…………………………............................................................ 

พ้ืนท่ีประกอบการ.....................ตารางเมตร  จํานวนคนงาน..............คน  ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี..................หมูท่ี........ 
ตําบลคลองพลู  อําเภอหนองใหญ  จังหวัดชลบุรี  โทรศัพท..................................โทรสาร................................... 

ขอแจงเลิกดําเนินกิจการตอเจาพนักงานทองถ่ิน  ตั้งแตวันท่ี  ..........เดือน................พ.ศ. ........... 
พรอมท้ังไดแนบหลักฐานท่ีนํามาประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 

๑. (  )  หนังสือรับรองการแจง  (  )  ใบอนุญาต  จัดตั้ง/ประกอบกิจการ 
๒. สําเนาทะเบียนบานของสถานท่ีประกอบการ 
๓. ใบแทน  (  )  หนังสือรับรองการแจง  (  )  ใบอนุญาต  จัดตั้ง/ประกอบกิจการ 
๔. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูประกอบการ 
๕. หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมาย  พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ 

และผูรับมอบอํานาจ  (กรณีผูประกอบการไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง) 
๖. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ 

ผูแทนนิติบุคคล  (กรณีผูขอเลิกดําเนินกิจการเปนนิติบุคคล) 
 
ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 

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

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

 
 
 
 
 



แบบ  สอ. ๘ 
คําขอแกไขรายการในหนังสือรับรองการแจงหรือใบอนุญาต 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 
 

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

 
ขาพเจา  (นาย/นาง/นางสาว)...............................................................อายุ.........ป  สัญชาติ.................. 

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี  .......................................................อยูบานเลขท่ี...............หมูท่ี........... 
ตรอก/ซอย.......................ถนน..............ตําบล/แขวง.......................อําเภอ/เขต.................จังหวัด……….........
โทรศัพท.............................................โทรสาร...................................................... 

ไดรับ  (  )  หนังสือรับรองการแจง  (  )  ใบอนุญาต   
จัดตั้ง  (  )  สถานท่ีจําหนายอาหาร  (  )  สถานท่ีสะสมอาหาร 
โดยใชชื่อสถานท่ีประกอบกิจการวา………………………........................................................................ 

พ้ืนท่ีประกอบการ....................ตารางเมตร  จํานวนคนงาน..............คน  ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี...............หมูท่ี............ 
ตําบลคลองพลู  อําเภอหนองใหญ  จังหวัดชลบุรี  โทรศัพท....................................โทรสาร................................. 

ขอแกไขรายการในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง  ดังนี้ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 

ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 



แบบ  สอ. ๙ 
คําขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงหรือใบอนุญาต 
จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

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

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

อยูบานเลขท่ี............หมูท่ี......ตรอก/ซอย.........................ถนน............................ตําบล/แขวง............................. 
อําเภอ/เขต............................จังหวัด.......................โทรศัพท..............................โทรสาร..................................... 

โดยใชชื่อสถานท่ีประกอบกิจการวา……………………..……….............................................................. 
พ้ืนท่ีประกอบการ..................ตารางเมตร  จํานวนคนงาน...........คน  ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี................หมูท่ี............ 
ตําบลคลองพลู  อําเภอหนองใหญ  จังหวัดชลบุรี  โทรศัพท.......................................โทรสาร.............................. 

ขอยื่นคําขอตอเจาพนักงานทองถ่ิน  ดวยขาพเจามีความประสงค.................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................... 

พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลว  คือ 
(๑) ในกรณีท่ีหนังสือรับรองการแจงหรือใบอนุญาตสูญหาย  ใหนําใบแจงความวาหนังสือรับรองการแจง 

หรือใบอนุญาตสูญหายของสถานีตํารวจแหงทองท่ีท่ีหนังสือรับรองการแจงหรือใบอนุญาตนั้นสูญหายมาดวย 
(๒) ในกรณีท่ีหนังสือรับรองการแจงหรือใบอนุญาตถูกทําลายหรือชํารุดบางสวน  ใหแนบหนังสือ

รับรองการแจงหรือใบอนุญาตท่ีถูกทําลายหรือชํารุดบางสวนนั้นมาดวย 
 
 

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

ผูขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจง/ใบอนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                            
 

 ใบแทนหนังสือรับรองการแจง 
จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 

ขอ ๑ อนุญาตให...................................................................................  สัญชาติ........................ 
อยูบานเลขท่ี.....................หมูท่ี...............ตรอก/ซอย..............................ถนน....................................................... 
ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด................................................. 
โทรศัพท..........................................................โทรสาร................................................ 

ขอ ๒ ดําเนินการจัดตั้ง  (  )  สถานท่ีจําหนายอาหาร  (  )  สถานท่ีสะสมอาหาร   
พ้ืนท่ีประกอบการ...............ตารางเมตร  คาธรรมเนียมปละ……........บาท  (......................................................)   
ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี……...............เลขท่ี......................./………............ลงวันท่ี................................................. 
โดยใชชื่อสถานท่ีประกอบกิจการวา...................................................................................................................... 
ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี........................หมูท่ี…..........................ตําบลคลองพลู  อําเภอหนองใหญ  จังหวัดชลบุรี   
โทรศัพท......................................โทรสาร.................................. 

ขอ ๓ ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนด 
ในขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคลองพลู  เรื่อง  สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ขอ ๔ หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับรองการแจงนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืน 
ท่ีเก่ียวของโดยมิอาจแกไขได  เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 

ขอ ๕ ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย  (ถามี)   
  (๕.๑) ................................................................................................................................ 
  (๕.๒) ................................................................................................................................ 
ขอ ๖ หนังสือรับรองการแจงนี้  ออกใหเม่ือวันท่ี..............เดือน........................พ.ศ..................... 
ขอ ๗ หนังสือรับรองการแจงนี้  สิ้นอายุวันท่ี.................เดือน..........................พ.ศ...................... 
 

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

    นายกองคการบริหารสวนตําบลคลองพลู 
 

 

 

คําเตือน (๑) ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงน้ีไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ี 

  ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ  หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน  ๕๐๐  บาท 

 (๒) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอกอนหนังสือรับรองการแจงสิ้นอาย ุ

แบบ  สอ. ๑๐ 
เลมท่ี..........เลขท่ี......../........... 



 
 

 ใบแทนใบอนุญาต 
จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 

ขอ ๑ อนุญาตให.................................................................................  สัญชาติ............................... 
อยูบานเลขท่ี.....................หมูท่ี...............ตรอก/ซอย..................................ถนน................................................... 
ตําบล  /  แขวง.................................อําเภอ/เขต....................................จังหวัด................................................... 
โทรศัพท..........................................................โทรสาร................................................ 

ขอ ๒ ดําเนินการจัดตั้ง  (  )  สถานท่ีจําหนายอาหาร  (  )  สถานท่ีสะสมอาหาร   
พ้ืนท่ีประกอบการ...................ตารางเมตร  คาธรรมเนียมปละ……...........บาท  (...............................................)   
ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี…….........................เลขท่ี..................../……................ลงวันท่ี....................................... 
โดยใชชื่อสถานท่ีประกอบกิจการวา............................................................................................................... 
ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี...........................หมูท่ี...................................ตําบลคลองพลู  อําเภอหนองใหญ  จังหวัดชลบุรี   
โทรศัพท.......................................... โทรสาร........................................... 

ขอ ๓ ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอบัญญัติองคการบริหาร 
สวนตําบลคลองพลู  เรื่อง  สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ขอ ๔ หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืน   
ท่ีเก่ียวของโดยมิอาจแกไขได  เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 

ขอ ๕ ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย  (ถามี)  
  (๕.๑) .................................................................................................................................. 
  (๕.๒) ................................................................................................................................... 
ขอ ๖ ใบอนุญาตฉบับนี้  ออกใหเม่ือวันท่ี...................เดือน...........................พ.ศ..................... 
ขอ ๗ ใบอนุญาตฉบับนี้  สิ้นอายุวันท่ี.........................เดือน..........................พ.ศ..................... 

 

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

        นายกองคการบริหารสวนตําบลคลองพลู 
 
 
 

คําเตือน (๑) ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตน้ีไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลา 
  ท่ีประกอบกิจการ  หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน  ๕๐๐  บาท 
 (๒) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอาย ุ

แบบ  สอ. ๑๑ เลมท่ี.............เลขท่ี............/............ 


