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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานเกา 
เรื่อง   สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานเกา  วาดวยสถานที่จําหนายอาหาร

และสถานท่ีสะสมอาหาร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แกไขเพ่ิมเติมประกอบกับมาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๕๐  

มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลบานเกาโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวน

ตําบลบานเกาและนายอําเภอดานขุนทด  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานเกา  เรื่อง  สถานท่ี

จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานเกาเมื่อไดประกาศไว 

โดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบานเกาแลวเจ็ดวัน 

ขอ  ๓  บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลว 

ในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔  ในขอบัญญัตินี้ 

  “อาหาร”  หมายความวา  อาหารตามกฎหมายวาดวยอาหาร 

  “สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานท่ี  หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใช 

ที่หรือทางสาธารณะท่ีจัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถ

บริโภคไดทันที  ท้ังนี้  ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค  ณ  ที่นั้น   

หรือนําไปบริโภคที่อื่นก็ตาม 
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  “สถานท่ีสะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานท่ีหรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่ 

หรือทางสาธารณะที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด  

ซึ่งผูซื้อตองนําไปทําประกอบหรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลบานเกา  

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๕  ผูใดจะจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใด 

ซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น   

ถาสถานที่ดังกลาวมีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตรตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือขอหนังสือรับรอง

การแจงกอนการจัดตั้ง 

ขอ  ๖  ผูไดรับใบอนุญาตหรือไดรับหนังสือรับการแจงใหจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร 

หรือสถานที่สะสมอาหารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  ก. สถานที่สะสมอาหาร 

    (๑)  ไมตั้งอยูในบริเวณที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ 

    (๒)  พ้ืนทําดวยวัตถุถาวร  ทําความสะอาดงาย 

    (๓)  จัดใหมีระบบระบายน้ําอยางเพียงพอ  และถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑ

มาตรฐานท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานเกากําหนด 

    (๔)  จัดใหมีแสงสวางและทางระบายอากาศเพียงพอ  และถูกตองดวยสุขลักษณะ

ตามเกณฑมาตรฐานที่องคการบริหารสวนตําบลบานเกากําหนด 

    (๕)  จัดใหมีสวมจํานวนเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐาน 

ที่องคการบริหารสวนตําบลบานเกากําหนด 

    (๖)  จัดใหมีที่รองรับขยะมูลฝอย  และส่ิงปฏิกูลที่ถูกตองดวยสุขลักษณะและเพียงพอ 

    (๗)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบังคับ  และคําส่ังองคการบริหารสวนตําบลบานเกา 

  ข. สถานที่จําหนายอาหาร 
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    (๑)  จัดสถานท่ีตามที่กําหนดไวในขอ  ก  (๑) - (๖) 

    (๒)  จัดใหมีโตะ  เกาอี้  หรือท่ีนั่งอยางอื่นซึ่งมีสภาพแข็งแรง  สะอาด  และเปน

ระเบียบเรียบรอยอยูเสมอ 

    (๓)  ผนังและบริเวณที่ปรุงอาหารตองมีพ้ืนผิวทําความสะอาดงาย 

    (๔)  จัดใหมีภาชนะและอุปกรณ  เครื่องใชตาง ๆ  ท่ีใชในการทํา  ประกอบ  ปรุง  

เก็บและการบริโภคอาหารไวใหเพียงพอ  ปลอดภัย  และถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑ  มาตรฐาน 

ที่องคการบริหารสวนตําบลบานเกากําหนด 

    (๕)  จัดใหมีบริเวณและท่ีสําหรับทําความสะอาดภาชนะตลอดจนอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  

ใหเพียงพอ  และถูกตองดวยสุขลักษณะ  เพ่ือใชในการนั้นโดยเฉพาะ 

    (๖)  จัดใหมีที่สําหรับลางมือ  พรอมอุปกรณจํานวนเพียงพอ 

    (๗)  จัดใหมีการปองกันอันตรายตอสุขภาพ  รวมทั้งปองกันไมใหเกิดเหตุรําคาญ

เนื่องจากการจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  และเก็บอาหาร 

    (๘)  จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขและคําส่ัง

เจาพนักงานทองถิ่น 

    (๙)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบังคับ  และคําส่ังองคการบริหารสวนตําบลบานเกา 

ขอ  ๗  ผูใดประสงคจะจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคาร 

หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดจะตองย่ืนคําขอรับ

ใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  สอ.  ๑  พรอมกับหลักฐานตาง ๆ  ตามท่ีองคการบริหาร 

สวนตําบลบานเกากําหนด    

ในกรณีท่ีสถานที่ตามวรรคหนึ่งมีพ้ืนท่ีไมเกินสองรอยตารางเมตรใหแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น  

เพ่ือขอรับหนังสือรับรองการแจงตามแบบ  สอ.  ๒  พรอมกับหลักฐานตาง ๆ  เชนเดียวกับกําหนดไวใน

วรรคหนึ่งกอนขอจัดตั้ง               
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เมื่อเจาพนักงานทองถิน่ไดรบัแจงใหออกใบรับแจงการจัดตั้งสถานท่ีใหแกผูแจงตามแบบ  สอ.  ๓  

เพ่ือใชเปนหลักฐานในการประกอบกิจการตามที่แจงเปนการชั่วคราวในระหวางที่เจาพนักงานทองถิ่น 

ยังมิไดออกหนังสือรับรองการแจงใหตามที่ขอเอกสารและหลักฐานที่ใชในการขอจัดตั้ง  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  

  (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓)  อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานเกาประกาศกําหนด 

ขอ  ๘  ผูขอรับใบอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร 

และสถานที่สะสมอาหารตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร  กรรมวิธี 

การจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บรักษาอาหารตลอดจนสุขลักษณะของภาชนะ  อุปกรณ  น้ําใช   

และของใชอ่ืน ๆ  รวมทั้งสุขลักษณะสวนบุคคลของผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหาร  และผูใหบริการ  

ดังตอไปนี้ 

  (๑)  วาง  เก็บอาหารกอนปรุงในที่สะอาดถูกสุขลักษณะ  รวมท้ังจัดใหมีการปองกัน

แมลงและสัตวนําโรคในสถานที่นั้น 

  (๒)  ใชเครื่องปกปดอาหารรวมทั้งภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  ที่ใชในการทํา

ประกอบ  ปรุง  เก็บอาหาร  เพ่ือปองกันฝุนละอองและส่ิงที่เปนอันตรายตอสุขภาพตลอดจนรักษา 

เครื่องปกปดนั้นใหสะอาดถูกตองดวยสุขลักษณะและใชการไดดีอยูเสมอ 

  (๓)  น้ําแข็งสําหรับใชบริโภคตองจัดเก็บไวในภาชนะที่ถูกสุขลักษณะสามารถปองกัน 

ส่ิงปนเปอนไดและหามนําอาหารหรือส่ิงของอื่นใดแชหรือเก็บรวมไวดวยกัน 

  (๔)  การทุบ  บดน้ําแข็ง  ตองปฏิบัติใหถูกตองดวยสุขลักษณะและสะอาดอยูเสมอ

รวมท้ังปองกันมิใหมีเสียงอันเปนเหตุรําคาญแกผูอื่น 

  (๕)  ในกรณีที่มีผาเช็ดหนาใหบริการตองทําความสะอาดและผานความรอนฆาเชื้อโรค

หรือกรรมวิธีอื่นใดใหถูกตองดวยสุขลักษณะ 

  (๖)  จัดใหมีน้ําสะอาดไวใหเพียงพอ 

  (๗)  ใชภาชนะหรือวัตถุที่สะอาด  ปลอดภัยสําหรับปรุง  ใสหรือหออาหารหรือน้ําแข็ง

โดยรักษาใหสะอาดอยูเสมอ 



 หนา   ๗๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๒๕๓  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๘)  ผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหาร  และผูใหบริการตองแตงกายใหสะอาดและปฏิบัติตน

ใหถูกตองดวยสุขลักษณะสวนบุคคล 

   (๙)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบัญญัติ  และคําส่ังองคการบริหารสวนตําบลบานเกา 

ขอ    ๙  ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาว  โดยไมมีเหตุอันสมควรให

ถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ  ๑๐  เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ

ทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกันและในกรณีจําเปนท่ีจะตอง

สงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบ

ภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ีกําหนด 

ในขอบัญญัตินี้               

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี   

ขอ  ๑๑  ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต 

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลบานเกาเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๗  และขอ  ๘  ดวย 



 หนา   ๗๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๒๕๓  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๑๒  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวนัทีม่ารับใบอนญุาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนญุาตครั้งแรกหรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุ  สําหรับกรณีที่ เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิได 

เสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม 

ที่คางชําระ  เวนแต ผู ไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการ 

เสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๑๓  ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ี

ประกอบกจิการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ  ๑๔  ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหมภายในสิบหาวันนับแตวันที่

ไดรับทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  ตามแบบท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานเกากําหนด 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ   

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหายใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการ

แจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

   (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ  ๑๕ ในกรณี ท่ีปรากฏว า ผู รับ ใบอนุญาตไมป ฏิบัติหรือปฏิบั ติ ไมถู กต องตามบท 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบ
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กิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายใน

เวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ  ๑๖  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

   (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

   (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

   (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข      

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

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้ และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชนหรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ  ๑๗  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาวใหสงคําส่ัง 

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาท่ีคําส่ังไปถึง   

หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ  ๑๘  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๑๙  ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร 

หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมี พ้ืนที่ ไมเกินสองรอยตารางเมตรและมิใช เปนการขายของในตลาดจะตองแจง 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานเกากําหนด  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  

ดังตอไปนี้ 

   (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

   (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

   (๓)  อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานเกาประกาศกําหนด   
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เมื่อเจาพนักงานทองถิน่ไดรบัแจงใหออกใบรบัแกผูแจงเพ่ือใชเปนหลักฐานในการประกอบกิจการ

ตามท่ีแจงไดชั่วคราวในระหวางเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นยังมิไดออกหนังสือรับรองการแจง 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจการแจงใหถูกตองตามแบบท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง  

ถาการแจงเปนไปโดยถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวัน 

ทําการนับแตวันที่ไดรับแจง 

ในใบรับแจงหรือหนังสือรับรองการแจง  เจาพนักงานทองถิ่นจะกําหนดเงื่อนไขใหผูแจง 

หรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได 

ในกรณีที่การแจงไมถูกตองหรือไมสมบูรณใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหผูแจงทราบภายในเจ็ดวันทําการ

นับแตวันที่ไดรับแจง  ถาผูแจงไมดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันท่ีไดรับแจง 

จากเจาพนักงานทองถิน่  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหการแจงของผูแจงเปนอันส้ินผล  แตถาผูแจง

ไดดําเนินการแกไขภายในเวลาที่กําหนดแลว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจง

ภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันท่ีไดรับการแจงซึ่งมีรายละเอียดถูกตองตามแบบที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ตามวรรคหนึ่ง 

ขอ  ๒๐  ผูไดรับหนังสือรบัรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ 

ขอ  ๒๑  ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ 

ใหผูไดรับหนังสือรับรองการแจงย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึง

การสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลบานเกากําหนด 

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  ในกรณีหนังสือรับรองการแจงสูญหายใหผูย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจง

นําสําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่หนังสือรับรองการแจงสูญหายมาแสดง 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

   (๒)  ในกรณีหนังสือรับรองการแจงถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนขอรับ 

ใบแทนหนังสือรับรองการแจงนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 
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ขอ  ๒๒  เมื่อผูแจงประสงคจะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินกิจการใหแกบุคคลอื่นใหแจงให 

เจาพนักงานทองถิ่นทราบดวย 

ขอ  ๒๓  ในกรณีที่ผูดําเนินกิจการใดดําเนินกิจการตามท่ีระบุไวในขอบัญญัตินี้โดยมิไดแจงตอ 

เจาพนักงานทองถิ่นและเคยไดรับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เพราะเหตุที่ 

ฝาฝนดําเนินกิจการ  โดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นมาแลวครั้งหนึ่ง  ยังฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิได

แจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตอไป  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการไวจนกวา 

จะไดดําเนินการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น  ถายังฝาฝนอีกใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังหาม 

การดําเนินกิจการนั้นไวตามเวลาที่กําหนดซึ่งตองไมเกินสองปก็ได 

ขอ  ๒๔  ผูแจงมีหนาท่ีตองเสียคาธรรมเนียมการแจงตามอัตราท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ในวันท่ีมาแจงและภายในระยะเวลาสามสิบวันกอนครบรอบปของทุกปตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น   

ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวน

คาธรรมเนียมท่ีคางชําระ  เวนแตผูแจงจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการ 

เสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๒๕  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลบานเกา 

ขอ  ๒๖  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๒๗ ใหใชแบบพิมพตาง ๆ  ตามแบบที่องคการบริหารสวนตาํบลบานเกากาํหนด  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  คําขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร  หรือสถานท่ีสะสมอาหารใหใช

แบบ  สอ.  ๑ 

   (๒)  คําขอรับหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสม

อาหารใหใชแบบ  สอ.  ๒ 



 หนา   ๗๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๒๕๓  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๓)  ใบรับแจงการจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหารใหใช 

แบบสอ.  ๓ 

   (๔)  ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารใหใชแบบ  สอ.  ๔ 

   (๕)  ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่สะสมอาหารใหใชแบบ  สอ.  ๕ 

   (๖)  หนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารใหใชแบบ  สอ.  ๖ 

   (๗)  หนังสือรับรองการจัดตั้งสถานที่สะสมอาหารใหใชแบบ  สอ.  ๗ 

   (๘)  คําขอตออายุใบอนุญาตหรือคําขอตออายุหนังสือรับรองการแจงเพ่ือจัดตั้งสถานที่

จําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารใหใชแบบ  สอ.  ๘ 

   (๙)  คํารองขออนุญาตการตาง  ๆ  ใหใชแบบ  สอ.  ๙ 

ขอ  ๒๘  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบานเกาเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๓๑  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

มงคล  ออนพันธ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลบานเกา 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานเกา 

เรื่อง  สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 

ลําดับท่ี   ประเภท คาธรรมเนียมฉบับละ 

(บาทตอป) 

๑ 

 

การออกหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสม

อาหาร 

ก.  พ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน  ๑๐  ตารางเมตร 

ข.  พ้ืนท่ีประกอบการเกินกวา  ๑๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๕  ตารางเมตร 

ค.  พ้ืนท่ีประกอบการเกินกวา  ๒๕  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร 

ง.  พ้ืนท่ีประกอบการเกินกวา  ๕๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 

จ.  พ้ืนท่ีประกอบการเกินกวา  ๑๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

 

 

๑๐๐ 

๒๐๐ 

๔๐๐ 

๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๒ 

 

การออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

ก.  พ้ืนท่ีประกอบการเกินกวา  ๒๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร 

ข.  พ้ืนท่ีประกอบการเกินกวา  ๓๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

 

๒,๐๐๐ 

๓,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         แบบ  สอ. ๑ 

       คําขอรับใบอนุญาต 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 

เขียนท่ี…….................................................... 

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

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

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

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

แขวง/ตําบล……………………………เขต/อําเภอ..............................จังหวัด........................โทรศัพท................................ 

ขอยื่นใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร...................................................................... 

ตอเจาพนักงานทองถ่ิน  ดังตอไปนี้          

  ๑.  สถานท่ีชื่อ.....................................................................เพ่ือจําหนายอาหารพรอมสะสมอาหาร 

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

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

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

จํานวนพ้ืนท่ีประกอบอาหาร................................................ตารางเมตร 

  ๓.  ผูจัดการสถานท่ีแหงนี้คือ..........................................................................อายุ........................ป 

สัญชาติ...........................อยูบานเลขท่ี........................ตรอก/ซอย.............................ถนน......................................... 

หมูท่ี.......................แขวง/ตําบล.................................เขต/อําเภอ...........................จังหวดั..........................................

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

 ๔.  พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง  ๆ  มาดวยแลว  คือ 

   ๔.๑  สําเนาทะเบียนบานของสถานท่ีประกอบการ  หากเปนนิติบุคคลใหนําสําเนาหนังสือ

          รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลมาประกอบดวย 

   ๔.๒  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอรับใบอนุญาต 

   ๔.๓  หลักฐานแสดงวาอาคารนั้นสามารถใชประกอบการไดโดยถูกตองตามกฎหมายวา 

          ดวยการควบคุมอาคาร 

   ๔.๔  กรณีเจาของไมสามารถยื่นคําขอดวยตนเองได  ใหผูรับมอบอํานาจนําหนังสือมอบอํานาจ 

          ท่ีถูกตองตามกฎหมายพรอมบัตรประจําตัวของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ 

          มาแสดง 

     ๔.๕  แผนท่ีสังเขปแสดงสถานท่ีตั้งสถานประกอบการ 

 

 

 



-๒- 

 

แผนท่ีสังเขปแสดงสถานท่ีตั้งสถานประกอบการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ  สอ. ๒ 

 

คําขอรับหนังสือรับรองการแจง 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 

เขียนท่ี…….................................................... 

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

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

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

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

แขวง/ตําบล…………………….……เขต/อําเภอ................................จังหวัด............................โทรศัพท............................ 

  ขอยื่นคําขอรับหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

ตอเจาพนักงานทองถ่ิน  ดังตอไปนี้ 

  ๑.  สถานท่ีชื่อ...........................................................เพ่ือจําหนายอาหารพรอมสะสมอาหาร 

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

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

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

จํานวนพ้ืนท่ีประกอบอาหาร................................................ตารางเมตร 

  ๓.  ผูจัดการสถานท่ีแหงนี้คือ.........................................................................อายุ..........................ป 

สัญชาติ.....................อยูบานเลขท่ี.......................ตรอก/ซอย..................................ถนน.............................................. 

หมูท่ี................แขวง/ตําบล.....................................เขต/อําเภอ................................จังหวดั........................................ 

โทรศัพท........................... 

  ๔.  พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลว  คือ 

   ๔.๑  สําเนาทะเบียนบานของสถานท่ีประกอบการ  หากเปนนิติบุคคลใหนําสําเนา 

          หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลมาประกอบดวย 

   ๔.๒  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอรับใบอนุญาต 

   ๔.๓  หลักฐานแสดงวาอาคารนั้นสามารถใชประกอบการไดโดยถูกตองตามกฎหมาย 

          วาดวยการควบคุมอาคาร 

   ๔.๔  กรณีเจาของไมสามารถยื่นคําขอดวยตนเองได  ใหผูรับมอบอํานาจนําหนังสือมอบอํานาจ 

          ท่ีถูกตองตามกฎหมายพรอมบัตรประจําตัวของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ 

          มาแสดง 

   ๔.๕  แผนท่ีสังเขปแสดงสถานท่ีตั้งสถานประกอบการ 

 

 

 



-๒- 

 

แผนท่ีสังเขปแสดงสถานท่ีตั้งสถานประกอบการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

   

 

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

 

 

 

 

 

 



แบบ  สอ. ๓ 

 

 
 

ใบรับแจงการจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 

ท่ี  ….........../………..…           สํานักงานสวน................................................... 

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

 

  ขาพเจา…………………...……………………………………..………….…….เจาพนักงานทองถ่ินไดรับการแจง 

จาก....................................................................................สถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร  สถานท่ี 

ชื่อ………………………………………………….……เลขท่ี….………………….ตรอก/ซอย................................ถนน…………………. 

ตําบล………………………….…..อําเภอ………………………..จังหวดั……………………………… 

 

 

 

     ลงชื่อ………………………..……………………………………. 

     (……………….…………………………………..) 

           เจาพนักงานทองถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนราชการ  ............................ 

โทร  ........................................... 

 

 



แบบ  สอ. ๔ 

 
 

ใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร 

 

เลมท่ี…………...เลขท่ี…………/……………..       สํานักงานสวน………....................... 

   อนุญาตให  (  )  บุคคลธรรมดา  (  )  นิติบุคคล 

ชื่อ.....................................................................................อายุ..........................ป  สัญชาต…ิ………………….................. 

เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี...........................................อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี………………...ตรอก/ซอย................ 

ถนน.............................หมูท่ี…………แขวง/ตําบล……………..…..……เขต/อําเภอ…………………..……จังหวัด…………..…… 

โทรศัพท………………………… 

   ๑.  จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารประเภท......................................................................... 

สถานท่ีชื่อ................................................................................พ้ืนท่ีประกอบการ.....................................ตารางเมตร 

   ๒.  ตั้งอยูบานเลขท่ี………..…..ตรอก/ซอย............................ถนน..................................... 

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

   ๓.  คาธรรมเนียมฉบับละ……………..บาท/ป  ใบรับเงินเลมท่ี..................เลขท่ี.................. 

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

   ๔.  ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 

        ๔.๑  ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานเกา  เรื่อง  สถานท่ี

จําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  และปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุข  คําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน  รวมท้ังระเบียบ  ขอบังคับ  และคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลบานเกา 

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

    

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

    สิ้นอายุวันท่ี...................เดือน..........................................พ.ศ.............................. 

 

 

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

      (………………………………..……………………….) 

     เจาพนักงานทองถ่ิน 

 

 



-๒- 

 

รายการตออายุใบอนุญาต 

 

วัน/เดือน/ป

อนุญาต 

วัน/เดือน/ป 

สิ้นอายุ 

ใบรับเงิน (ลงชื่อ) 

เจาพนักงานทองถ่ิน เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

คําเตือน   แสดงใบอนุญาตนี้ไวในท่ีเปดเผย  ณ  สถานท่ีท่ีไดรับอนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ  สอ. ๕ 

 
 

ใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีสะสมอาหาร 

 

เลมท่ี………..เลขท่ี………/…………..        สํานักงานสวน………........................ 

 

  อนุญาตให  (  )  บุคคลธรรมดา    (  )  นิติบุคคล 

ชื่อ.....................................................................................อายุ..........................ป  สัญชาติ…………………….................. 

เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี...........................................................อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี…………......................... 

ตรอก/ซอย............................................ถนน.......................................หมูท่ี…………แขวง/ตําบล………………..….…….. 

เขต/อําเภอ……….……………….…จังหวัด……………………….……โทรศัพท……………………………………………………………… 

   ๑.  จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารประเภท......................................................................... 

สถานท่ีชื่อ................................................................................พ้ืนท่ีประกอบการ.....................................ตารางเมตร 

   ๒.  ตั้งอยูบานเลขท่ี………..…..ตรอก/ซอย........................ถนน......................................... 

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

   ๓.  คาธรรมเนียมฉบับละ……………..บาท/ป  ใบรับเงินเลมท่ี................เลขท่ี..................... 

วันท่ี………..เดือน…………………………พ.ศ.……………… 

   ๔.  ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 

    ๔.๑  ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานเกา  เรื่อง  สถานท่ี

จําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  และปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุข  คําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน  รวมท้ังระเบียบ  ขอบังคับ  และคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลบานเกา 

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

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

   สิ้นอายุวันท่ี...................เดือน...........................................พ.ศ.............................. 

 

 

 

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

              (………………………….………………….) 

            เจาพนักงานทองถ่ิน 

 



-๒- 

 

รายการตออายุใบอนุญาต 

 

วัน/เดือน/ป

อนุญาต 

วัน/เดือน/ป 

สิ้นอายุ 

ใบรับเงิน (ลงชื่อ) 

เจาพนักงานทองถ่ิน เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

คําเตือน    แสดงใบอนุญาตนี้ไวในท่ีเปดเผย  ณ  สถานท่ีท่ีไดรับอนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ  สอ. ๖ 

 
 

หนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร 

 

เลมท่ี………..เลขท่ี…………/…………..       สํานักงานสวน................................ 

   อนุญาตให  (  )  บุคคลธรรมดา    (  )  นิติบุคคล 

ชื่อ.....................................................................................อายุ.........................ป  สัญชาติ…………………….................... 

เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี............................................................อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี………………………...……... 

ตรอก/ซอย........................................ถนน..................................หมูท่ี……………แขวง/ตําบล……………………………..…… 

เขต/อําเภอ…………….…….….……จังหวัด……………..……..……โทรศัพท……………………………………………………..…………… 

  ๑.  จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารประเภท......................................................................................... 

สถานท่ีชื่อ................................................................................พ้ืนท่ีประกอบการ.......................................ตารางเมตร 

  ๒.  ตั้งอยูบานเลขท่ี………..…..ตรอก/ซอย.......................ถนน........................................................... 

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

  ๓.  คาธรรมเนียมฉบับละ……………..บาท/ป  ใบรับเงินเลมท่ี.................เลขท่ี................................... 

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

  ๔.  ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 

   ๔.๑  ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานเกา  เรื่องสถานท่ีจําหนายอาหาร

และสถานท่ีสะสมอาหาร  และปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

คําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน  รวมท้ังระเบียบ  ขอบังคับ  และคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลบานเกา 

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

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

  สิ้นอายุวันท่ี..........................เดือน....................................พ.ศ........................... 

 

 

 

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

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

         เจาพนักงานทองถ่ิน 

 

 



-๒- 

 

รายการตอหนังสือรับรองการแจง 

 

วัน/เดือน/ป

อนุญาต 

วัน/เดือน/ป 

สิ้นอายุ 

ใบรับเงิน (ลงชื่อ) 

เจาพนักงานทองถ่ิน เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

คําเตือน    แสดงใบอนุญาตนี้ไวในท่ีเปดเผย  ณ  สถานท่ีท่ีไดรับอนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ  สอ. ๗ 

 
 

หนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีสะสมอาหาร 

 

เลมท่ี………..เลขท่ี…………/…………..       สํานักงานสวน................................ 

   อนุญาตให  (  )  บุคคลธรรมดา    (  )  นิติบุคคลชื่อ..........................................................

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

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

แขวง/ตําบล…………………………………..……เขต/อําเภอ………………….…….……จังหวัด…………….………………………...……

โทรศัพท……………..………………………………..…………….. 

  ๑.  จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารประเภท........................................................................................ 

สถานท่ีชื่อ................................................................................พ้ืนท่ีประกอบการ.....................................ตารางเมตร 

  ๒.  ตั้งอยูบานเลขท่ี………..…..ตรอก/ซอย........................ถนน......................................................... 

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

  ๓.  คาธรรมเนียมฉบับละ……………..บาท/ป  ใบรับเงินเลมท่ี.....................เลขท่ี............................... 

วันท่ี……  เดือน…………………………พ.ศ.……………… 

  ๔.  ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 

       ๔.๑  ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานเกา  เรื่อง  สถานท่ีจําหนายอาหาร

และสถานท่ีสะสมอาหาร  และปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข   

คําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน  รวมท้ังระเบียบ  ขอบังคับ  และคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลบานเกา 

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

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

  สิ้นอายุวันท่ี...................เดือน...........................................พ.ศ.............................. 

 

 

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

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

                         เจาพนักงานทองถ่ิน 

 

 

 



-๒- 

 

รายการตอหนังสือรับรองการแจง 

 

วัน/เดือน/ป

อนุญาต 

วัน/เดือน/ป 

สิ้นอายุ 

ใบรับเงิน (ลงชื่อ) 

เจาพนักงานทองถ่ิน เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

คําเตือน    แสดงใบอนุญาตนี้ไวในท่ีเปดเผย  ณ  สถานท่ีท่ีไดรับอนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ  สอ. ๘ 

 
คําขอตออายุใบอนุญาตหรือขอตออายุหนังสือรับรองการแจง 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 

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

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

 

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

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

อยูบานเลขท่ี/สํานักงานเลขท่ี………....ตรอก/ซอย.......................................................ถนน.......................................... 

หมูท่ี…………แขวง/ตําบล…………………………..……เขต/อําเภอ………………………….……จังหวัด…………………………….…… 

โทรศัพท…………………………..ขอยื่นคําขอตออายุ......................................................จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร 

หรือสถานท่ีสะสมอาหารตอเจาพนักงานทองถ่ิน  ดังตอไปนี้ 

  ๑.  สถานท่ีชื่อ...................................................................................................เพ่ือจําหนายอาหาร 

หรือสะสมอาหาร  (ระบุชนิดหรือประเภทของอาหาร)  ............................................................................................... 

  ๒.  ตั้งอยูบานเลขท่ี………..…..ตรอก/ซอย........................ถนน......................................................... 

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

จํานวนพ้ืนท่ีประกอบอาหาร................................................ตารางเมตร 

  ๓.  ผูจัดการสถานท่ีแหงนี้คือ...............................................................................อายุ....................ป 

สัญชาติ.....................อยูบานเลขท่ี.....................ตรอก/ซอย...................................ถนน............................................ 

หมูท่ี...........แขวง/ตําบล.....................................เขต/อําเภอ..................................จังหวัด......................................... 

โทรศัพท............................. 

  ๔.  พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลว  คือ 

   ๔.๑  สําเนาทะเบียนบานของสถานท่ีประกอบการ  หากเปนนิติบุคคลใหนําสําเนา 
          หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลมาประกอบดวย 
   ๔.๒  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอรับใบอนุญาต 
   ๔.๓  หลักฐานแสดงวาอาคารนั้นสามารถใชประกอบการไดโดยถูกตองตามกฎหมาย 
          วาดวยการควบคุมอาคาร 
   ๔.๔  กรณีเจาของไมสามารถยื่นคําขอดวยตนเองได  ใหผูรับมอบอํานาจนําหนังสือ 
          มอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมายพรอมบัตรประจําตัวของผูมอบอํานาจ 
          และผูรับมอบอํานาจมาแสดง 
   ๔.๕  แผนท่ีสังเขปแสดงสถานท่ีตั้งสถานประกอบการ 



-๒- 

 

แผนท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการพอสังเขป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

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

      (........................................................) หรือผูขอตออายุหนังสือรับรองการแจง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ  สอ. ๙ 

 

คํารองขออนุญาตตาง ๆ 

 

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

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

 

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

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

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

หมูท่ี.............แขวง/ตําบล..................................เขต/อําเภอ...................................จังหวัด...........................................  

โทรศัพท...............................................ขอยื่นคํารองตอเจาพนักงานทองถ่ิน………………………………………………………... 

ดวย............................................................................................................................................................................... 

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

 

  ขอรับรองวา  ขอความตามคํารองนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

 

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

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


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า
	เรื่อง   สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
	พ.ศ.  ๒๕๕๙

