
 หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๓๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานเกา 
เรื่อง   สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานเกา  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   

องคการบริหารสวนตําบลบานเกาโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลบานเกาและ

นายอําเภอพานทอง  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานเกา  เรื่อง  สถานท่ี

จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานเกาตั้งแตวันท่ีไดประกาศไว

โดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบานเกาแลวเจ็ดวัน   

ขอ  ๓  ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานเกา  เรื่อง  สถานท่ีจําหนายอาหาร

และสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

บรรดาขอบัญญัติ  ขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศหรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวใน

ขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน   

ขอ  ๔  ในขอบัญญัตินี้ 

  “อาหาร”  หมายความวา  อาหารตามกฎหมายวาดวยอาหาร 

  “สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่

หรือทางสาธารณะที่จัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จ  และจําหนายใหกับผูซื้อสามารถ



 หนา   ๒๖ 
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บริโภคไดทันที  ท้ังนี้  ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค  ณ  ที่นั้น  หรือ

นําไปบริโภคที่อื่นก็ตาม 

  “สถานท่ีสะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่ 

หรือทางสาธารณะที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะอ่ืนใด  

ซึ่งผูซื้อตองนําไปทํา  ประกอบหรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลบานเกา 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “ผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  ขาราชการหรือ

พนักงานสวนทองถิ่น  ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือใหปฏิบัติการตามมาตรา  ๔๔   

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๕  ผูใดจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใด 

ซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  

ถาสถานที่ดังกลาวมีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตรตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือขอรับหนังสือ

รับรองการแจงกอนการจัดตั้ง 

ขอ  ๖  ความในขอ  ๕  ไมใชบังคับแกการประกอบการ  ดังนี้ 

  (๑)  การประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

  (๒)  การขายของในตลาด 

  (๓)  การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 

ขอ  ๗  ผูไดรับใบอนุญาตหรือไดรับหนังสือรับการแจงใหจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือ

สถานท่ีสะสมอาหารตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวตามขอ  ๑๑  ขอ  ๑๒  ขอ  ๑๓   

ขอ  ๑๔  และขอ  ๑๕ 

ขอ  ๘  ประเภทของสถานท่ีจําหนายอาหารกําหนดตามลักษณะของสถานที่ประกอบกิจการ 

เพ่ือคํานวณคาธรรมเนียม  ดังตอไปนี้ 



 หนา   ๒๗ 
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  (๑)  สถานที่จําหนายอาหารมีลักษณะเปนตึกแถว  หรืออาคารอื่นที่มีลักษณะคลายคลึงกัน  

ใหคํานวณพ้ืนที่บริ เวณที่ จําหนายอาหารท้ังหมดในอาคาร  นับจากขอบเขตผนังดานในทุกชั้น 

ที่ประกอบกิจการ  ยกเวนพ้ืนที่ซึ่งกั้นไวเปนสัดสวนสําหรับใชสอยเพ่ือการอื่น 

  (๒)  สถานที่จําหนายอาหารที่มีบริเวณ  ใหคํานวณพ้ืนที่บริเวณภายในตัวอาคารและ

รวมพ้ืนท่ีรอบอาคารท่ีใชสําหรับการคาอาหารนั้นดวย  ถาไมมีขอบเขตที่แนนอนใหคํานวณจากแนวเขต

ของพ้ืนที่ประกอบกิจการนั้น 

  (๓)  สถานท่ีจําหนายอาหารท่ีมีอาคารเชื่อมติดถึงกัน  ใหคํานวณพ้ืนท่ีประกอบกิจการ

รวมกันและใหมีใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงฉบับเดียว  แลวแตกรณี  ถาอาคารนั้นไมเชื่อมติดถึงกัน 

ใหคํานวณพ้ืนที่แตละอาคารและแยกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงแหงละฉบับ  แลวแตกรณี 

  (๔)  สถานที่จําหนายอาหารที่ตั้งอยูในอาคารใด ๆ  ใหใชเลขที่ของอาคารนั้น  โดยให

พิจารณาจากลักษณะพ้ืนท่ีที่ประกอบการ  ถาแยกเปนสัดสวนแตละแหงไมวาจะเปนเจาของเดียวกัน

หรือไม  ใหมีใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงแหงละฉบับ  แลวแตกรณี  การคํานวณพ้ืนที่ใหคํานวณ

พ้ืนที่ประกอบกิจการ  กรณีอาคารใดซึ่งจัดหองน้ํา  หองสวมแยกไวตางหากจะไมนับรวมพ้ืนท่ีของหองน้ํา  

หองสวมนั้น 

ขอ  ๙  ประเภทของสถานที่สะสมอาหารกําหนดตามลักษณะของสถานที่ประกอบกิจการ 

เพ่ือคํานวณคาธรรมเนียม  ดังตอไปนี้ 

  (๑) สถานที่สะสมอาหารที่มีลักษณะเปนตึกแถว  หรืออาคารที่มีลักษณะคลายคลึงกัน

ท่ีมีการตั้งวางสินคาอาหารเต็มพ้ืนที่  หรือวางสินคาอาหารทั่ว ๆ  ไปหลายจุด  ใหคํานวณพ้ืนที่บริเวณ 

ตั้งวางสินคาอาหารทั้งหมดภายในอาคารนับจากขอบผนังดานในทุกชั้นท่ีประกอบกิจการรวมกับพ้ืนที่ของ

หองน้ํา  หองสวม  ยกเวนพ้ืนที่ซึ่งกั้นไวเปนสัดสวนสําหรับใชสอยเพ่ือการอื่น 

  กรณีตั้งวางสินคาอาหารไมเต็มพ้ืนที่หรือตั้งวางที่จุดใดจุดหนึ่ง  อาทิ  ตูแช  โตะชั้นวาง

สินคาอื่น ๆ  ที่มีลักษณะคลายคลึง  ใหคํานวณพ้ืนท่ีบริเวณท่ีตั้งวางสินคาอาหารนั้นรวมกับพ้ืนที่หองน้ํา

หองสวม  และเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ของอาคารท้ังหมด  หากมีพ้ืนที่ไมเกินกึ่งหนึ่งของพ้ืนท่ีอาคารทั้งหมด

ใหคํานวณพ้ืนที่ของอาคารทั้งหมด  กรณีสถานท่ีประกอบกิจการนั้นมีหลายหองติดตอกัน  กึ่งหนึ่ง 

ของพ้ืนที่ใหหมายถึงกึ่งหนึ่งของหองที่วางสินคาอาหารนั้น 
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  (๒)  สถานที่สะสมอาหารท่ีเปนอาคารโกดังเก็บสินคาที่มีอาคารโกดังหลายหลัง 

แตมีเลขท่ีของอาคารโกดังเลขท่ีเดียวและมีเจาของคนเดียวกัน  ใหคํานวณพ้ืนที่ของอาคารโกดังท้ังหมด

รวมกับพ้ืนที่ของหองน้าํ  หองสวม  และออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงฉบับเดียว  แลวแตกรณี 

  กรณีท่ีมีอาคารโกดังหลายหลัง  มีเลขที่ของอาคารโกดังเลขที่เดียวแตมีเจาของ 

หลายเจาของใหคํานวณพ้ืนที่ของอาคารโกดังของแตละเจาของรวมกับพ้ืนที่ของหองน้ํา  หองสวมและ 

ออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง  แลวแตกรณี  ใหแตละเจาของ 

  กรณีที่มีอาคารโกดังหลายหอง  และมีเลขท่ีของอาคารโกดังแตละหลัง  ใหคํานวณพ้ืนท่ี

ของอาคารโกดังแตละหลังรวมกับพ้ืนท่ีของหองน้ํา  หองสวม  และออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง 

การแจง  แลวแตกรณี  แยกแตละโกดัง 

  กรณีท่ีมีเจาของสินคาอาหารหลายเจาของในอาคารโกดังนั้น  ใหคํานวณพ้ืนท่ีของ

สถานท่ีสะสมอาหารของแตละเจาของรวมกับพ้ืนที่ของหองน้ําหองสวม  และออกใบอนุญาตหรือหนังสือ

รับรองการแจงแลวแตกรณี  ใหแตละเจาของ 

ขอ  ๑๐  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกําหนดประเภทของสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานที่

สะสมอาหารตามประเภทของอาหาร  หรือตามวิธีการจําหนายเพ่ิมเติมไดตามท่ีเห็นสมควร 

ขอ  ๑๑  การจัดตั้ง  ใช  และดูแลรักษาสถานท่ีและสุขลักษณะของบริเวณท่ีใชจําหนายอาหาร 

ที่จัดไวสําหรับอาหารบริโภค  ที่ใชทํา  ประกอบ  หรือปรุงอาหาร  หรือที่สะสมอาหารใหเปนไปตาม

หลักเกณฑ  และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  จัดใหมีโตะ  เกาอี้  หรือที่นั่งอยางอื่นใหเปนระเบียบเรียบรอยและสะอาดอยูเสมอ 

  (๒)  ผนังและบริเวณท่ีปรุงอาหารตองใชวัตถุถาวร  แข็งแรง  และมีผิวเรียบไมดูดซึมน้ํา

และทําความสะอาดไดงาย  การจัดตั้งถังบรรจุกาซตองตั้งอยูในที่ปลอดภัย  ตามคําแนะนําของ 

เจาพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจาหนาที่  หรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

  (๓)  จัดใหมีภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  ในการประกอบ  ปรุง  การเก็บและ

บริโภคไวใหเพียงพอตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจาหนาที่  หรือตามคําส่ัง 

ของเจาพนักงานทองถิ่น 
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  (๔)  จัดใหมีที่สําหรับทําความสะอาดภาชนะ  และอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  ใหเพียงพอ

ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจาหนาที่  หรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

  (๕)  จัดใหมีอางลางมือที่ใชการไดดี  และมีจํานวนตามเกณฑที่กําหนดในพระราชบัญญัติ

รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ตลอดจนใหมีสบูลางมือ

ไดตลอดเวลา 

  (๖)  จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสียตามคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุขหรือพนักงานเจาหนาที่  หรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

  (๗)  ไมตั้งอยูในท่ีนาจะเปนอันตรายแกสุขภาพ  หรือแหลงที่นารังเกียจ  เชน  ใกลชิด

กับท่ีฝงศพ  ที่เก็บศพ  ที่เผาศพ  ท่ีทิ้งหรือกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  ที่เ ล้ียงสัตว  หรือที่อื่นใด 

ที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ 

  (๘)  พ้ืนทําดวยวัตถุถาวรและไมมีน้ําขัง 

  (๙)  จัดใหมีทางระบายน้ําดวยวัตถุถาวร  เพ่ือใหน้ําไหลลงสูทางระบายน้ําสาธารณะ

หรือบอรับน้ําเสียไดอยางสะดวกตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือพนักงานเจาหนาที่   

หรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

  (๑๐)  จัดใหมีแสงสวางเพียงพอ  ณ  จุดที่ทําการปรุง  ประกอบ  และจําหนายอาหาร

และตองมีการระบายอากาศภายในรานเพียงพอโดยมีชองระบายอากาศไมนอยกวารอยละ  ๒๐  ของพ้ืนที่หอง 

  (๑๑)  จัดใหมีสวมที่ถูกสุขลักษณะและมีจํานวนเพียงพอตามกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒  

(พ.ศ.  ๒๕๓๖)  ออกตามความในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของ

บานเมือง  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๑๒)  ถาจะขยายหรือเปล่ียนแปลงสถานที่ประกอบการคาและทําใหสุขลักษณะ

เปล่ียนแปลงไปดวยแลวจะตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นกอน 

  (๑๓)  จัดใหมีเครื่องดับเพลิงท่ีเหมาะสม  จํานวนเพียงพอ  และอยูในสภาพใชได

สะดวกเมื่อเกิดเพลิงไหม  ตลอดจนตองมีการตรวจสอบเครื่องดับเพลิงใหอยูในสภาพใชการไดทุกป 

  (๑๔)  ปฏิบัติการอื่น ๆ  ใหถูกสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

หรือพนักงานเจาหนาที่  หรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 
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ขอ  ๑๒  หลักเกณฑเกี่ยวกับการปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญและปองกันโรคติดตอใหเปนไปตาม

หลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  มีระบบการระบายควันที่เกิดจากการปรุงอาหาร  เชน  ปลองระบายควันที่มี 

พัดลมดูดควันและสูงเพียงพอที่จะไมกอเหตุรําคาญ 

  (๒)  รักษาสถานที่ใหสะอาดอยูเสมอ  และตองใชน้ํายาฆาเชื้อโรคทําความสะอาดพ้ืน

ทุกอาทิตย 

  (๓)  จัดใหมีท่ีรองรับมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ  ตองเก็บ  ขน  กําจัด 

มูลฝอยและส่ิงปฏิกูลตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือพนักงานเจาหนาท่ี  หรือตามคําส่ัง

ของเจาพนักงานทองถิ่น 

  (๔)  รักษาสวมใหถูกสุขลักษณะอยูเสมอ 

  (๕)  ถามีสัตวท่ีจะฆาเปนอาหารตองแยกใหอยูในที่เหมาะสม 

  (๖)  จัดวางส่ิงของเครื่องใชใหเปนระเบียบเรียบรอยและรักษาใหสะอาดอยูเสมอ 

  (๗)  ปฏิบัติการอื่น ๆ  ใหถูกสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

หรือพนักงานเจาหนาที่  หรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๑๓  เพ่ือประโยชนในการควบคุมหรือกํากับดูแลสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสม

อาหารท่ีไดรับใบอนุญาต  หรือไดรับหนังสือรับรองการแจง  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเวลาจําหนาย

อาหารบางประเภทหรือชนิดใดได 

ขอ  ๑๔  หลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะสวนบุคคลของผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหาร   

และผูใหบริการตองมีการปฏิบัติ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ผูจําหนาย  ผูปรุงอาหาร  และผูใหบริการตองแตงกายใหเรียบรอย 

  (๒)  ผูจําหนาย  ปรุง  และใหบริการอาหารตองผานการตรวจสุขภาพวาไมเปน

โรคติดตอท่ีนารังเกียจและตองผานการทดสอบความรูดานสุขาภิบาลอาหาร 

  (๓)  หามผูไดรับใบอนุญาตหรือใบรับรองการแจง  แลวแตกรณี  ทําการจําหนาย  

ปรุง  สะสมอาหาร  เมื่อมีเหตุอันควรเช่ือไดวาตนเปนโรคติดตอ  หรือซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุข 

ไดตรวจสอบแลวปรากฏวาเปนพาหะและไดรับแจงความเปนหนังสือวาตนเปนพาหะของโรคติดตอ 
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ขอ  ๑๕  หลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร  ทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บรักษาหรือสะสมอาหาร  

ตลอดจนสุขลักษณะของภาชนะ  อุปกรณ  น้ําใช  และของใชอื่น ๆ  ตองมีการปฏิบัติ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  การจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  วาง  เก็บ  สะสมอาหาร  หรือการลาง

ภาชนะอุปกรณตองทําในที่สะอาด  ซึ่งสูงกวาพ้ืนไมนอยกวา  ๖๐  เซนติเมตร  และท่ีเก็บสะสมอาหารตอง

ปองกันสัตวนําโรคได 

  (๒)  จัดใหมีน้ําสะอาดไวใชอยางเพียงพอและคุณภาพเทียบเทาน้ําประปา  กรณีน้ําดื่ม  

เครื่ องดื่ม  น้ํ าผลไมตองสะอาดและควรเก็บไว ในภาชนะท่ีมีการปกปด   มีทางรินน้ํ า เทออก   

หรือมีอุปกรณที่มีดามตักโดยเฉพาะผักสดและตั้งไวสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร 

  (๓)  การเตรียมอาหารกอนปรุงตองลางใหสะอาดโดยเฉพาะผักสดและผลไมน้ําที่ใช

ปรุง  ประกอบ  แช  ลางอาหารและภาชนะตองใชน้ําสะอาด 

  (๔)  ใชเครื่องปกปดอาหารตลอดจนภาชนะที่ใชสําหรับประกอบ  ปรุง  เก็บรักษาหรอื

สะสมอาหาร  ใหปองกันฝุนละอองและสัตวนําโรคได  โดยปกปดใหสะอาดและใชการไดดีอยูเสมอ 

  (๕)  ใชภาชนะที่สะอาดสําหรับใสและปรุงอาหาร  โดยรักษาใหสะอาดอยูเสมอ 

ในสวนของน้ําแข็งที่ใชบริโภคตองสะอาด  ควรเก็บในถังหรือกระติกที่มีการปกปด  มีอุปกรณคีบหรือ 

ตักโดยเฉพาะ  ไมนําอาหารหรือส่ิงของอื่นแชปนกับน้ําแข็งเพ่ือการบริโภค 

  (๖)  หามมิใหใชภาชนะที่ทําดวยสังกะสี  หรือตะกั่ว  ตมอาหารที่มีเกลือปนอยูดวย 

  (๗)  หามมิใหขายอาหาร  อันเปนการไมปลอดภัยแกผูบริโภค 

  (๘)  ภาชนะที่บรรจุอาหารหรือใสเครื่องปรุงรสตาง ๆ  ตองใชวัสดุท่ีออกแบบท่ีถูก

หลักสุขาภิบาลอาหาร  และปลอดภัย 

  (๙)  ภาชนะท่ีใชแลวตองลางและเก็บใหถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร  สวนภาชนะ

ประเภทใชครั้งเดียวแลวทิ้ง  หามกลับนํามาใชอีก 

  (๑๐)  ไมขายอาหารใหผูปวยที่เปนโรคติดตอท่ีมีสภาพนารังเกียจ  บริโภคในสถานท่ี

ไดรับอนุญาต 

  (๑๑)  เนื้อสัตวที่มีไวขาย  ทํา  ประกอบ  ปรุงอาหาร  ตองผานการตรวจจากสัตวแพทย

และเก็บในภาชนะปกปด 
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  (๑๒)  หามมิใหนําสัตวเล้ียง  เชน  สุนัข  หรือแมว  เขามาในสถานท่ีประกอบอาหาร 

  (๑๓)  ปฏิบัติการอื่น ๆ  ใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุขหรือพนักงานเจาหนาที่  หรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๑๖  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจผอนผันใหผูขอรับใบอนุญาตหรือผูขอรับหนังสือรับรองการแจง  

งดเวนหรือผอนผันการปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไวตามขอ  ๑๑  ขอ  ๑๒  ขอ  ๑๔  และขอ  ๑๕  

เพียงเทาที่เห็นสมควร  หรือจะเปล่ียนแปลงอยางใดเพ่ือใหเหมาะสมแกสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่

สะสมอาหารนั้น  ท้ังนี้  การงดเวนหรือผอนผันจะตองไมเปนเหตุกระทบกระเทือนตอสุขภาพอนามัยของ

ประชาชนหรือตอสภาพแวดลอมในพ้ืนที่ 

ขอ  ๑๗  ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือ

พ้ืนท่ีใดซึ่งมีพ้ืนท่ีเกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาต

ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลบานเกากําหนดไว  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

  (๓)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๔)  หลักฐานอื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลบานเกาประกาศกําหนด 

ขอ  ๑๘  ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ 

แจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ  ๑๙  เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวม 

ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นท้ังหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณ 

ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ัง 

แจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 
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เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ี

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาต  หรือยังไมอาจมีคําส่ัง 

ไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้งครั้งละไมเกิน 

สิบหาวัน  แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ิน

กําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ  ๒๐  ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลบานเกาเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับเสีย

คาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๑๗  และขอ  ๑๘  ดวย 

ขอ  ๒๑  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ ในวันท่ีมารับใบอนุญาต  สําหรับกรณีที่ เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกหรือ 

กอนใบอนุญาตส้ินอายุสําหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น   

ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวน

คาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการ

เสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๒๒  ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ี

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
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ขอ  ๒๓  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุด  ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลบานเกากําหนดไว  การขอรับใบแทนใบอนุญาต 

และการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ  และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับ 

ใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ  ๒๔  ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ  ๒๕  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถกูตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

หรือขอบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการ 

ตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตราย 

อยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพ

ของประชาชน 
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ขอ  ๒๖  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน 

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง   

หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ  ๒๗  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๒๘  ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือ

พ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดจะตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ตามแบบท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานเกากําหนดไว  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

  (๓)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๔)  หลักฐานอื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานเกาประกาศกําหนด 

เมื่อเจาพนักงานทองถิน่ไดรบัแจงใหออกใบรบัแกผูแจงเพ่ือใชเปนหลักฐานในการประกอบกิจการ

ตามที่แจงไดชั่วคราวในระหวางเวลาท่ีเจาพนักงานทองถิ่นยังมิไดออกหนังสือรับรองการแจง 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจการแจงใหถูกตองตามแบบที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง  ถาการแจง

เปนไปโดยถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการ 

นับแตวันที่ไดรับแจง 

ในใบรับแจงหรือหนังสือรับรองการแจง  เจาพนักงานทองถิ่นจะกําหนดเงื่อนไขใหผูแจงหรือ 

ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได 

ในกรณีที่การแจงไมถูกตองหรือไมสมบูรณใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหผูแจงทราบภายใน 

เจ็ดวันทําการนับแตวันท่ีไดรับแจง  ถาผูแจงไมดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่

ไดรับแจงจากเจาพนักงานทองถิ่นใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหการแจงของผูแจงเปนอันส้ินผล   

แตถาผูแจงไดดําเนินการแกไขภายในเวลาที่กําหนดแลวใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรอง 
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การแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันท่ีไดรับการแจงซึ่งมีรายละเอียดถูกตองตามแบบท่ีกําหนด 

ในขอบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง 

ขอ  ๒๙  ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผยและ 

เห็นไดงาย  ณ  สถานที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ 

ขอ  ๓๐  ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ   

ใหผูไดรับหนังสือรับรองการแจงย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงภายในสิบหาวันนับแตวันที่ได 

ทราบถึงการสูญหายถูกทําลายหรือชํารุดตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลบานเกากําหนดไว 

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีหนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ใหผูย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงนํา

สําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองที่ที่หนังสือรับรองการแจงสูญหายมาแสดงตอ 

เจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

(๒) ในกรณีหนังสือรับรองการแจงถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนขอรับใบแทน

หนังสือรับรองการแจงนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ  ๓๑  เมื่อผูแจงประสงคจะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินกิจการใหแกบุคคลอื่นใหแจง 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบดวย 

ขอ  ๓๒  ในกรณีที่ผูดําเนินกิจการใดดําเนินกิจการตามที่ระบุไวในขอบัญญัตินี้โดยมิไดแจงตอ 

เจาพนักงานทองถิ่น  และเคยไดรับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เพราะเหตุที่

ฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นมาแลวครั้งหนึ่งยังฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจง

ตอเจาพนักงานทองถิ่นตอไปใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการไวจนกวา 

จะไดดําเนินการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น  ถายังฝาฝนอีกใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังหาม 

การดําเนินกิจการนั้นไวตามเวลาที่กําหนดซึ่งตองไมเกินสองปก็ได 

ขอ  ๓๓  ผูแจงมีหนาท่ีตองเสียคาธรรมเนียมการแจงตามอัตราท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ในวันท่ีมาแจง  และภายในระยะเวลาสามสิบวันกอนวันครบรอบปของทุกปตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น   

ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวน
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คาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแตผูแจงจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสีย

คาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๓๔  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลบานเกา 

ขอ  ๓๕  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๓๖  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบานเกาเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๗  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

วินัย  คุมครอง 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลบานเกา 



 
 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานเกา  
เรื่อง สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ลําดับ
ท่ี 

พ้ืนท่ีประกอบการ 
อัตราคาธรรมเนียม
ฉบับละ(บาท/ป) 

๑ การออกหนังสือรับรองการแจงจัดตั้ง  
 ๑.๑ พ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน  ๑๐ ตารางเมตร ๑๐๐ 
 ๑.๒ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๑๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๒๕ ตารางเมตร ๒๐๐ 
 ๑.๓ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๒๕ ตารางเมตร แตไมเกิน ๕๐ ตารางเมตร ๓๐๐ 
 ๑.๔ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๕๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ๕๐๐ 

     ๑.๕ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ๑,๐๐๐ 

๒ การออกใบอนุญาตจัดตั้ง  

 ๒.๑ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร ๒,๐๐๐ 

 ๒.๒ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๔๐๐  ตารางเมตร ๒,๕๐๐ 

 ๒.๓ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๔๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป ๓,๐๐๐ 

 
 
 

 



                                          แบบ  สอ. ๑  

คําขอรับ 
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 
 เขียนท่ี............................................................... 
 วันท่ี..............เดือน.......................................พ.ศ............... 
 ขาพเจา     บุคคลธรรมดา      นิติบุคคล  ชื่อ...........................................................................................            
อายุ............ป สัญชาติ.....................      อยูบาน      สํานักงาน  เลขท่ี................................................หมูท่ี.................
ตรอก/ซอย............................................ถนน.....................................................ตําบล/แขวง..........................................
อําเภอ/เขต................................................จังหวัด...................................................โทรศัพท.........................................  
ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตจัดตั้ง      สถานท่ีจําหนายอาหาร        สถานท่ีสะสมอาหาร 
ประเภท.....................................................................................ตอเจาพนักงานทองถ่ิน ดังตอไปนี้ 
 ๑. สถานท่ีชื่อ........................................................................................ตั้งอยูเลขท่ี.................หมูท่ี...........
ถนน...................................................ตําบลบานเกา  อําเภอพานทอง  จังหวัดชลบุรี โทรศัพท.....................................
พ้ืนท่ีประกอบการ........................ตารางเมตร จํานวนพนักงาน.................คน   
 ๒. พรอมคําขอนี้ ไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ 
           สําเนาทะเบียนบานของสถานประกอบการ 
           สําเนาบัตรประจําตัว ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผูขอรับใบอนุญาต 
           สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทน
นิติบุคคล (กรณีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล) 
           หนังสือมอบอํานาจ พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบ
อํานาจ (กรณีเจาของหรือผูประกอบการไมสามารถยื่นคําขอดวยตนเองได)    
           หลักฐานท่ีแสดงวาอาคารท่ีใชเปนสถานประกอบการสามารถใชประกอบกิจการนั้นได  
โดยถูกตองตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
           หนังสือยินยอมใหใชอาคารหรือสัญญาเชาจากเจาของอาคาร (กรณีผูขออนุญาตไมมีกรรมสิทธิ์
ในอาคารท่ีใชเปนสถานประกอบการ) 
 

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
  
 ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอรับใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
  (ลงชื่อ).........................................................ผูขอรับใบอนุญาต 
                (.........................................................) 

แผนทีต่ั้งสถานประกอบการพอสังเขป 



 
                                          แบบ  สอ. ๒  

คําขอรับ 
หนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 
 เขียนท่ี............................................................... 
 วันท่ี..............เดือน.......................................พ.ศ............... 
 ขาพเจา     บุคคลธรรมดา       นิติบุคคล  ชื่อ.........................................................................................            
อายุ............ป สัญชาติ.....................        อยูบาน        สํานักงาน  เลขท่ี...........................................หมูท่ี.................
ตรอก/ซอย............................................ถนน.....................................................ตําบล/แขวง..........................................
อําเภอ/เขต................................................จังหวัด...................................................โทรศัพท.........................................  

ขอยื่นคําขอรับหนังสือรับรองการแจงจัดตั้ง          สถานท่ีจําหนายอาหาร          สถานท่ีสะสมอาหาร 
ประเภท.....................................................................................ตอเจาพนักงานทองถ่ิน ดังตอไปนี้ 
 ๑. สถานท่ีชื่อ........................................................................................ตั้งอยูเลขท่ี.................หมูท่ี...........
ถนน...................................................ตําบลบานเกา  อําเภอพานทอง  จังหวัดชลบุรี โทรศัพท.....................................
พ้ืนท่ีประกอบการ........................ตารางเมตร จํานวนพนักงาน.................คน   
 ๒. พรอมคําขอนี้ ไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ 
           สําเนาทะเบียนบานของสถานประกอบการ 
           สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผูขอรับใบอนุญาต 
           สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทน
นิติบุคคล (กรณีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล) 
           หนังสือมอบอํานาจ พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบ
อํานาจ (กรณีเจาของหรือผูประกอบการไมสามารถยื่นคําขอดวยตนเองได)    
           หลักฐานท่ีแสดงวาอาคารท่ีใชเปนสถานประกอบการสามารถใชประกอบกิจการนั้นได  
โดยถูกตองตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
           หนังสือยินยอมใหใชอาคารหรือสัญญาเชาจากเจาของอาคาร (กรณีผูขออนุญาตไมมีกรรมสิทธิ์
ในอาคารท่ีใชเปนสถานประกอบการ) 

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
  
 ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอรับหนังสือรับรองการแจงนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
  (ลงชื่อ).........................................................ผูขอรับหนังสือรับรองการแจง 
                     (.........................................................) 

แผนทีต่ั้งสถานประกอบการพอสังเขป 

 



 
แบบ สอ.๓ 

 

 
คําขอตออายุใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจง 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 
 
 เขียนท่ี............................................................... 
 วันท่ี..............เดือน.......................................พ.ศ............... 
 
 ขาพเจา     บุคคลธรรมดา        นิติบุคคล  ชื่อ........................................................................................            
อายุ............ป สัญชาติ.....................        อยูบาน      สํานกังาน  เลขท่ี............................................หมูท่ี.................
ตรอก/ซอย............................................ถนน.....................................................ตําบล/แขวง..........................................
อําเภอ/เขต................................................จังหวัด...................................................โทรศัพท.........................................  
ขอยื่นคําขอตออายุ       ใบอนญุาต        หนังสือรับรองการแจงจัดตั้ง        สถานท่ีจําหนายอาหาร       สถานท่ีสะสมอาหาร 
ตอเจาพนักงานทองถ่ิน ดังตอไปนี้ 
 
 ๑. สถานท่ีชื่อ.......................................................................................................................................เพ่ือ 
    จําหนายอาหาร        สะสมอาหาร    ประเภท........................................................................................................ 
 
 ๒. ตั้งอยูเลขท่ี.............................หมูท่ี...........ถนน...............................................................ตําบลบานเกา  
อําเภอพานทอง  จังหวัดชลบุรี โทรศัพท.................................................พ้ืนท่ีประกอบการ........................ตารางเมตร 
จํานวนพนักงาน.................คน   
 
 ๓. ไดรับ      ใบอนุญาต                 หนังสือรับรองการแจงจัดตั้ง                สถานท่ีจําหนายอาหาร       
    สถานท่ีสะสมอาหาร  จากเจาพนักงานทองถ่ิน เม่ือวันท่ี.............เดือน......................................พ.ศ. ......................  
สิ้นอายุ วันท่ี.............เดือน......................................พ.ศ. ......................เสียคาธรรมเนียมปละ...............................บาท 
 
 ๔. ขาพเจายินยอมปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานเกา เรื่อง สถานท่ีจําหนายอาหาร
และสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕9 ปฏิบัติการเก่ียวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 
คําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน รวมท้ังกฎ ระเบียบ ขอบังคับและคําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา 
ทุกประการ 
 
 ๕. พรอมคําขอนี้ ไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ       
         ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงฯ เดิม 
         ใบรับรองแพทยของผูไดรับอนุญาต ผูชวยจําหนาย และผูปรุงอาหาร 
        ........................................................................................................... 
 
 ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอตออายุใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจงนี้เปนความจริง
ทุกประการ     
 
                 (ลงชื่อ).........................................................ผูขอตออายุใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจง                        
                                       (.........................................................) 
 



 
แบบ สอ.๔ 

 
 
 
 
 
 

ใบอนุญาต 
จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร   

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

อนุญาตให      บุคคลธรรมดา                   นิติบุคคล  
ชื่อ..........................................................................................อายุ......................ป สัญชาต.ิ........................................... 
เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี...........................อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี..................ตรอก/ซอย......................................
ถนน.....................................................................หมูท่ี............ตําบล/แขวง......................................................................
อําเภอ/เขต..........................................................จังหวัด....................................................โทรศัพท…............................. 
 

๑. จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร  ประเภท..................................................................................................
สถานท่ีชื่อ..........................................................................................พ้ืนท่ีประกอบการ................................ตารางเมตร    

  

๒. ตั้งอยู ณ เลขท่ี...................ตรอก/ซอย................................................ถนน............................................
หมูท่ี.............ตําบล.....................................................................อําเภอ……………………………………………………...............
จังหวัด...............................................................โทรศัพท............................................... 

 

๓. คาธรรมเนียมฉบับละ........................................บาทตอป ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี...............เลขท่ี............... 
วันท่ี..............เดือน.................................................พ.ศ............................ 
  

๔. ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 
     ๔.๑ ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานเกา เรื่อง สถานท่ีจําหนายอาหารและ 
           สถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕9 และปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของ  
           เจาพนักงานสาธารณสุข คําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน รวมท้ังระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่ง 
 

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

ออกให ณ วันท่ี….........เดือน..................................พ.ศ...........สิ้นอายุวันท่ี...........เดือน................................พ.ศ............ 
 

  
 

                                     (ลายมือชื่อ)............................................. 
                                          (...........................................) 

                                                     นายกองคการบริหารสวนตําบลบานเกา 
                                                                         เจาพนักงานทองถ่ิน 
 

 



 
แบบ สอ.๕ 

 
 
 
 
 
 

ใบอนุญาต 
จัดตั้งสถานท่ีสะสมอาหาร   

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

อนุญาตให      บุคคลธรรมดา                   นิติบุคคล  
ชื่อ........................................................................................................อายุ............ป สัญชาติ........................................ 
เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี...................................อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี................ตรอก/ซอย.................................
ถนน.....................................................................หมูท่ี............ตําบล/แขวง......................................................................
อําเภอ/เขต..........................................................จังหวัด....................................................โทรศัพท…............................. 
 

๑. จัดตั้งสถานท่ีสะสมอาหาร  ประเภท...................................................................................................
สถานท่ีชื่อ..........................................................................................พ้ืนท่ีประกอบการ................................ตารางเมตร    

  

๒. ตั้งอยู ณ เลขท่ี...................ตรอก/ซอย................................................ถนน............................................
หมูท่ี.............ตําบล.....................................................................อําเภอ……………………………………………………...............
จังหวัด...............................................................โทรศัพท............................................... 

 

๓. คาธรรมเนียมฉบับละ........................................บาทตอป ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี...............เลขท่ี............... 
วันท่ี..............เดือน.................................................พ.ศ............................ 
  

๔. ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 
    ๔.๑  ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานเกา เรื่อง สถานท่ีจําหนายอาหารและ 
           สถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕9 และปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของ 
           เจาพนักงานสาธารณสุข คําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน รวมท้ังระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่ง 
 

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

ออกให ณ วันท่ี….........เดือน..................................พ.ศ...........สิ้นอายุวันท่ี...........เดือน................................พ.ศ............ 
 

  
 

                                     (ลายมือชื่อ)............................................. 
                                          (...........................................) 

                                                     นายกองคการบริหารสวนตําบลบานเกา 
                                                                         เจาพนักงานทองถ่ิน 
 
 



 
แบบ สอ.๖ 

 
 
 
 
 
 

หนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร   
 

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

เจาพนักงานทองถ่ินออกหนังสือรับรองให      บุคคลธรรมดา                   นิติบุคคล  
ชื่อ....................................................................................................อายุ...................ป สัญชาติ………….......................... 
เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี...................................อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี....................ตรอก/ซอย.............................
ถนน.....................................................................หมูท่ี............ตําบล/แขวง......................................................................
อําเภอ/เขต..........................................................จังหวัด....................................................โทรศัพท…............................. 
 

๑. จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร  ประเภท..................................................................................................
สถานท่ีชื่อ..........................................................................................พ้ืนท่ีประกอบการ................................ตารางเมตร    

  
๒. ตั้งอยู ณ เลขท่ี...................ตรอก/ซอย................................................ถนน............................................

หมูท่ี.............ตําบล.....................................................................อําเภอ……………………………………………………...............
จังหวัด...............................................................โทรศัพท............................................... 

 

๓. คาธรรมเนียมฉบับละ........................................บาทตอป ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี...............เลขท่ี............... 
วันท่ี..............เดือน.................................................พ.ศ............................ 
  

๔. ผูไดรับใบหนังสือรับรองการแจงตองปฏิบัติตามเง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 
    ๔.๑ ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานเกา เรื่อง สถานท่ีจําหนายอาหารและ 
          สถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕9 และปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของ  
          เจาพนักงานสาธารณสุข คําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน รวมท้ังระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่ง 
 

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

ออกให ณ วันท่ี….........เดือน..................................พ.ศ...........สิ้นอายุวันท่ี...........เดือน................................พ.ศ............ 
 
 

                                     (ลายมือชื่อ)............................................. 
                                          (...........................................) 

                                                     นายกองคการบริหารสวนตําบลบานเกา 
                                                                         เจาพนักงานทองถ่ิน 
 

 
 



 
แบบ สอ.๗ 

 
 
 
 
 
 

หนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีสะสมอาหาร   
 

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

เจาพนักงานทองถ่ินออกหนังสือรับรองให      บุคคลธรรมดา                   นิติบุคคล  
ชื่อ...................................................................................อายุ.................ป สัญชาติ......................................................... 
เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี..................................อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี....................ตรอก/ซอย.............................
ถนน.....................................................................หมูท่ี............ตําบล/แขวง......................................................................
อําเภอ/เขต..........................................................จังหวัด....................................................โทรศัพท…............................. 
 

๑. จัดตั้งสถานท่ีสะสมอาหาร  ประเภท...................................................................................................
สถานท่ีชื่อ..........................................................................................พ้ืนท่ีประกอบการ................................ตารางเมตร    

  
๒. ตั้งอยู ณ เลขท่ี...................ตรอก/ซอย................................................ถนน............................................

หมูท่ี.............ตําบล.....................................................................อําเภอ……………………………………………………...............
จังหวัด...............................................................โทรศัพท............................................... 

 

๓. คาธรรมเนียมฉบับละ........................................บาทตอป ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี...............เลขท่ี............... 
วันท่ี..............เดือน.................................................พ.ศ............................ 
  

๔. ผูไดรับใบหนังสือรับรองการแจงตองปฏิบัติตามเง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 
    ๔.๑ ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานเกา เรื่อง สถานท่ีจําหนายอาหารและ 
          สถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕9 และปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของ 
          เจาพนักงานสาธารณสุข คําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน รวมท้ังระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่ง 
 

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

ออกให ณ วันท่ี….........เดือน..................................พ.ศ...........สิ้นอายุวันท่ี...........เดือน................................พ.ศ............ 
 
 

                                     (ลายมือชื่อ)............................................. 
                                          (...........................................) 

                                                     นายกองคการบริหารสวนตําบลบานเกา 
                                                                         เจาพนักงานทองถ่ิน 
 

 
 



 
เลขท่ีรับ.................../.........................                                                                                                                                                                      

 
คําขอรับใบแทนใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจง 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร  
 

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

 

ขาพเจา     บุคคลธรรมดา       นิติบุคคล  ชื่อ..................................................................................................            
อายุ............ป สัญชาติ.....................       อยูบาน       สํานกังาน  เลขท่ี..............................................หมูท่ี.................
ตรอก/ซอย............................................ถนน.....................................................ตําบล/แขวง..........................................
อําเภอ/เขต................................................จังหวัด...................................................โทรศัพท......................................... 
ไดรับ       ใบอนุญาต        หนังสือรับรองการแจง       สถานท่ีจําหนายอาหาร       สถานท่ีสะสมอาหาร   
เลมท่ี..........เลขท่ี.............ป..................... โดยใชชื่อสถานประกอบการวา........................................................................
สถานท่ีตั้งเลขท่ี..................หมูท่ี.................... ตรอก / ซอย....................................ถนน.................................................
ตําบล...............................................อําเภอ................................................ จังหวัด..........................................................
โทรศัพท...........................................โทรสาร...........................................  
ขอยื่นคําขอรับใบแทน     ใบอนุญาต        หนังสือรับรองการแจง   ดังกลาวขางตนตอเจาพนักงานทองถ่ินเนื่องจาก    

  สูญหาย           

  ถูกทําลาย           

  ชํารุดในสาระสําคัญ 

พรอมท้ังไดแนบหลักฐานท่ีนํามาประกอบการพิจารณา ดังนี้  
  1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบแทนใบอนุญาต  

  2. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทน   

         นิติบุคคล (กรณีผูขอรับใบแทนใบอนุญาตเปนนิติบุคคล)  
  3. หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมาย พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ 

        และผูรับมอบอํานาจ (กรณีผูประกอบการไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง)  
  4. สําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหาย กรณีใบอนุญาตเดิม 

         สูญหาย 
            5. ใบอนุญาตเดิม กรณีท่ีชํารุดในสาระสําคัญ  

            6. อ่ืน ๆ………………………………………………………………………………………………………………………………….   

                  ...........................................................................................................................................................  
ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอใบแทนใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจงนี้เปนความจริงทุกประการ  

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

                                                                         (.............................................)  
                                                                         ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจง 
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