
หนา   ๒๐๙ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเขาแหลม 
เรื่อง   การควบคุมสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเขาแหลม  วาดวยสถานที่ 

จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในเขตองคการบริหารสวนตําบลเขาแหลม 

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  แหงพระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหาร

สวนตําบลเขาแหลมโดยไดรับความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาแหลมและนายอําเภอชัยบาดาล  

จึงตราขอบัญญัติขึ้นไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเขาแหลม  เรื่อง  สถานที่

จําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ไดประกาศไวโดยเปดเผย  ณ  สํานักงานองคการ

บริหารสวนตําบลเขาแหลมแลวเจ็ดวัน 

ขอ ๓ ใหยกเลิก  “ขอบังคับตาํบล  เรื่อง  สถานที่จําหนายอาหารและสะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๔๒”  

และใหใชขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

“อาหาร”  หมายความวา  ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต  ไดแก 

(๑) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน  ดื่ม  แตไมรวมถึงยา  วัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิต  และประสาทหรือยาเสพติด 

ใหโทษตามกฎหมายวาดวยการนั้นแลวแตกรณี 

(๒) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใช  หรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร  รวมท้ังวัตถุเจือปนอาหาร  

สีและเครื่องปรุงแตงกล่ินรส 

“สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานท่ี  หรือบริเวณใด ๆ  ท่ีมิใชที่หรือ 

ทางสาธารณะที่จัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรอืปรงุอาหารจนสําเร็จ  และจําหนายใหกับผูซื้อสามารถบริโภค



หนา   ๒๑๐ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ไดทันที  ทั้งนี้  ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับบริโภค  ณ  ท่ีนั้น  หรือนําไปบริโภค 

ที่อื่นก็ตาม 

“สถานทีส่ะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานท่ี  หรือบริเวณใด ๆ   ที่มิใชที่หรือทางสาธารณะ

ท่ีจัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหง  หรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด  ซึ่งผูซื้อ 

ตองนําไปทําประกอบหรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง 

“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน  และประชาชน

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

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

สรางขึ้นอยางอื่น  ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลเขาแหลม 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๕ ผูใดจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร  หรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคาร  หรือพ้ืนที่ใด

ซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตร  และมิใชเปนการขายของในตลาดตองไดรบัใบอนญุาตจากเจาพนกังานทองถิ่น  

ถาสถานที่ดังกลาวมีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตรตองแจงเจาพนักงานทองถิ่น  เพ่ือขอรับหนังสือรับรอง

การแจงกอนการจัดตั้ง 

ขอ ๖ ความในขอ  ๕  ไมใชบังคับแกการประกอบอาหาร  ดังนี้ 

  (๑)  การประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

  (๒)  การขายของในตลาด 

  (๓)  การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 

ขอ ๗ ผูจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหาร  ตองจัดสถานที่ใหถูกตองดวย

สุขลักษณะและเงื่อนไขตามลักษณะของกิจการ  ดังตอไปนี้ 

  ก. สถานที่สะสมอาหาร 

   (๑) ไมตั้งอยูในบริเวณที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ 

   (๒) พ้ืนทําดวยวัตถุถาวร  ทําความสะอาดงาย 



หนา   ๒๑๑ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

   (๓) จัดใหมีระบบการระบายน้ําอยางเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะตาม

เกณฑ  มาตรฐานที่เจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

   (๔) จัดใหมีแสงสวางและทางระบายอากาศเพียงพอ  และถูกตองดวยสุขลักษณะ

ตามเกณฑมาตรฐานที่เจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

   (๕) จัดใหมีสวมจํานวนเพียงพอ  และถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐาน

ที่เจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

    (๖) จัดใหมีที่รองรับมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลท่ีถูกตองดวยสุขลักษณะและเพียงพอ 

    (๗) ปฏิบัติการอืน่ใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

และ  คําส่ังพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบังคับ  และคําส่ังองคการบริหารสวนตําบลเขาแหลม 

   ข. สถานที่จําหนายอาหาร 

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

    (๒) จัดใหมีโตะ  เกาอี้  หรือท่ีนั่งอยางอื่นซึ่งมีสภาพแข็งแรง  สะอาดและเปนระเบียบ  

เรียบรอยอยูเสมอ 

    (๓) ผนังและบริเวณที่ปรุงอาหาร  ตองมีพ้ืนที่ทําความสะอาดงาย 

    (๔) จัดใหมีภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  ที่ใชในการทํา  ประกอบ  ปรุง  

เก็บ  และการบริโภคอาหารไวใหเพียงพอปลอดภัยและถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐาน 

ที่องคการบริหารสวนตําบลเขาแหลมกําหนด 

    (๕) จัดใหมีบริเวณและที่สําหรับทําความสะอาดภาชนะ  ตลอดจนอุปกรณ  

เครื่องใชตาง ๆ  ใหเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ  เพ่ือใชในการนั้นโดยเฉพาะ 

    (๖) จัดใหมีที่สําหรับลางมือ  พรอมอุปกรณจํานวนเพียงพอ 

    (๗) จัดใหมีการปองกันอันตรายตอสุขภาพ  รวมทั้งปองกันไมใหเกิดเหตุรําคาญ

เนื่องจากการจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  และเก็บอาหาร 

    (๘) จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขและ

คําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น 



หนา   ๒๑๒ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

    (๙) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุข  และคําส่ังพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบังคับ  และคําส่ังขององคการบริหารสวน

ตําบลเขาแหลม 

ขอ ๘ ผูรับใบอนุญาตหรือผูรับหนังสือรับรองการแจงตองดูแลรักษาสถานที่จําหนายอาหาร  

หรือสถานที่สะสมอาหารที่ถูกตองดวยสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  รักษาสถานที่ใหสะอาดอยูเสมอ  รวมทั้งจัดใหมีการปองกันและกําจัดสัตวนําโรค 

  (๒)  ตองมีการดูแลรักษาความสะอาดที่รองรับขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลไมใหเปนท่ี

เพาะพันธุแมลงและสัตวนําโรคไดและตองมีการกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลที่ถูกตองดวยสุขลักษณะ 

  (๓)  รักษาสวมใหถูกตองดวยสุขลักษณะอยูเสมอ 

  (๔)  จัดส่ิงของเครื่องใชและอุปกรณใหเปนระเบียบเรียบรอยและรักษาใหสะอาดอยูเสมอ 

  (๕)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

และคําส่ังของเจาพนักงานทองถิน่  รวมทั้งระเบียบ  ขอบังคับ  และคําส่ังขององคการบรหิารสวนตาํบลเขาแหลม 

ขอ ๙ ผูรับใบอนุญาตหรอืผูรับหนงัสือรบัรองการแจงจัดตัง้สถานที่จําหนายอาหาร  ตองปฏิบัติ

ใหถูกตองตามหลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร  กรรมวิธีการจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บ  

รักษาอาหาร  ตลอดจนสุขลักษณะของภาชนะ  อุปกรณ  น้ําใช  และของใชอื่น ๆ  รวมท้ังสุขลักษณะสวน

บุคคลของผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหาร  และผูใชบริการ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  วางเก็บอาหารกอนปรุงในที่สะอาดถูกสุขลักษณะ  รวมทั้งจัดใหมีการปองกันสัตว

นําโรคในสถานท่ีนั้น 

  (๒)  ใชเครื่องปกปดอาหาร  รวมทั้งภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  ที่ใชในการทํา

ประกอบ  ปรุง  เก็บอาหาร  เพ่ือปองกันฝุนละอองและส่ิงที่เปนอันตรายตอสุขภาพตลอดจนรักษา 

เครื่องปกปดนั้นใหสะอาดและใชการไดดีอยูเสมอ 

  (๓)  น้ําแข็งสําหรับใชบริโภคตองจัดเก็บไวในภาชนะท่ีถูกสุขลักษณะสามารถปองกัน 

ส่ิงปนเปอนได  และหามนําอาหารหรือส่ิงของอื่นใดแชหรือเก็บรวมไวดวยกัน 

  (๔)  การทุบ  บดน้ําแข็งตองปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะและสะอาดอยูเสมอ  รวมท้ัง

ปองกันมิใหมีเสียงอันเปนเหตุรําคาญแกผูอื่น 



หน้า   ๒๑๓ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

  (๕)  ในกรณีที่มีผ้าเช็ดหน้าให้บริการต้องทําความสะอาดและผ่านความร้อนฆ่าเชื้อโรค
หรือกรรมวิธีอื่นใดให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 

  (๖)  จัดให้มีน้ําสะอาดไว้ให้เพียงพอ 
  (๗)  ใช้ภาชนะหรือวัตถุที่สะอาด  ปลอดภัย  สําหรับปรุง  ใส่  หรือห่ออาหาร  หรือ

น้ําแข็งโดยรักษาให้สะอาดอยู่เสมอ 
  (๘)  ผู้จําหน่ายอาหาร  ผู้ปรุงอาหารและผู้ให้บริการต้องแต่งกายให้สะอาดและปฏิบัติตน

ให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะส่วนบุคคล 
  (๙)  ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  

และคําสั่งพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบังคับ  และคําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลเขาแหลม 
ข้อ ๑๐ อาคารที่ใช้เป็นสถานท่ีประกอบการต้องมีหลักฐานแสดงว่าสามารถใช้ประกอบการได้

โดยถูกต้องตามกฎหมาย  ว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
ข้อ ๑๑ ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องไม่เป็นโรคติดต่อ  และไม่จ้างหรือ

ใช้บุคคลที่ป่วยหรือมีเหตุควรเชื่อว่าเป็นโรคติดต่อ  จําหน่าย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บอาหาร 
ข้อ ๑๒ ผู้ใดประสงค์จะจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  ในอาคารหรือ

พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตร  ให้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ  สอ. ๑  ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
พร้อมหลักฐานต่าง ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลเขาแหลมกําหนด 

ในกรณีสถานที่ตามวรรคหน่ึงมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร  ให้ยื่นคําขอรับหนังสือการแจ้ง  
ตามแบบ  สอ. ๒  ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมหลักฐานต่าง ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลเขาแหลม
กําหนด 

ข้อ ๑๓ เม่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขออนุญาต  
หรือคําขอรับหนังสือรับรองการแจ้งแล้ว  ปรากฏว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดไว้  
ให้ออกใบอนุญาตตามแบบ  สอ. ๓  หรือหนังสือรับรองการแจ้งตามแบบ  สอ. ๔  แล้วแต่กรณี 

ผู้ได้รับอนุญาตหรือผู้ได้รับการรับรองการแจ้งต้องมารับใบอนุญาต  หรือหนังสือรับรองการแจ้ง  
พร้อมกับชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้ายข้อบัญญัตินี้ภายในกําหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
จากเจ้าหน้าที่พนักงานท้องถิ่น  หากมิได้มารับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง  และชําระค่าธรรมเนียม
ภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือว่าสละสิทธิ 

ข้อ ๑๔ เม่ือผู้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตให้ยื่นคําขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามแบบ  สอ. ๕  ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  เม่ือได้ยื่นคําขอพร้อมกับชําระค่าธรรมเนียมแล้ว  ให้ประกอบกิจการ



หน้า   ๒๑๔ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ต่อไปจนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุในอนุญาตหากมิได้ชําระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
จะต้องชําระค่าปรับเพิ่มข้ึนอีกร้อยละย่ีสิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ 

ข้อ ๑๕ ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมเป็นประจําทุกปีตลอดระยะเวลา 

ที่ยังดําเนินกิจการนั้น  โดยยื่นคําขอชําระค่าธรรมเนียมประจําปีตามแบบ  สอ. ๖  ต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน

พร้อมหลักฐานต่าง ๆ  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลเขาแหลมกําหนด  และให้ชําระค่าธรรมเนียมก่อน

ครบรอบในแต่ละปี  หากมิได้ชําระค่าธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนดจะต้องชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีก 

ร้อยละย่ีสิบของค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ  เว้นแต่ผู้แจ้งจะได้บอกเลิกการดําเนินการนั้นก่อนถึงกําหนด 

การเสียค่าธรรมเนียมคร้ังต่อไป 

ข้อ ๑๖ ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจ

ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาแหลม 

ข้อ ๑๗ เม่ือผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งไม่ประสงค์จะประกอบการต่อไป  

ให้ยื่นคําขอบอกเลิกการดําเนินกิจการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ  สอ. ๗ 

ข้อ ๑๘ หากผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาต

หรือหนังสือรับรองการแจ้ง  ให้ยื่นคําขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ  สอ. ๗ 

ข้อ ๑๙ หากปรากฏว่าใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง  สูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด

ในสาระสําคัญผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งแล้วแต่กรณีจะต้องย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาต  หรือใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ  สอ. ๗  ภายในสิบห้าวัน  

นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญแล้วแต่กรณี  พร้อมหลักฐาน

ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  เอกสารการแจ้งความต่อสถานีตํารวจ  กรณีสูญหายหรือถูกทําลาย 

  (๒)  ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

ข้อ ๒๐ การออกใบแทนใบอนุญาต  หรือใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง  ให้เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไข  ดังนี้ 

  (๑)  การออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบ  สอ. ๓  หรือการออกใบแทนหนังสือ

รับรองการแจ้งให้ใช้แบบ  สอ. ๔  โดยประทับตราสีแดงคําว่า  “ใบแทน”  กํากับไว้ด้วย  และให้มีวัน  



หน้า   ๒๑๕ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

เดือน  ปี  ที่ออกใบแทนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน 

  (๒)  ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุในอนุญาตเดิม 

  (๓)  บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม  หรือต้นขั้วหนังสือรับรองการแจ้งเดิม  ระบุ

สาเหตุการสูญหาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิม  หรือหนังสือรับรองการแจ้งเดิม  แล้วแต่กรณี  

และลงเล่มที่  เลขที่  ปีของใบแทน 

ข้อ ๒๑ ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับหนังสือรับรองการแจ้ง  ให้จัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือ

สถานที่สะสมอาหารต้องแสดงใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ ๒๒ ให้ใช้แบบพิมพ์ต่าง ๆ  ตามที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  ดังต่อไปนี้ 

  (๑) คําขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหาร 

ให้ใช้แบบ  สอ. ๑ 

  (๒) คําขอรับหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหน่ายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหาร

ให้ใช้แบบ  สอ. ๒ 

  (๓) ใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหน่ายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหารให้ใช้แบบ  สอ. ๓ 

  (๔) หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานท่ีจําหน่ายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหาร   

ให้ใช้แบบ  สอ. ๔ 

   (๕) คําขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหาร   

ให้ใช้แบบ  สอ. ๕ 

  (๖) คําขอชําระค่าธรรมเนียมประจําปี  หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหาร  

หรือสถานที่สะสมอาหาร  ให้ใช้แบบ  สอ. ๖ 

  (๗) คําขออนุญาตการต่าง ๆ  ให้ใช้แบบ  สอ. ๗ 

ข้อ ๒๓ ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหารไม่ปฏิบัติ

หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อบัญญัตินี้  เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตไว้คราวหน่ึงไม่เกิน

สิบห้าวัน 



หน้า   ๒๑๖ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

กรณีถูกสั่ งพักใช้ ในอนุญาตมาแล้วสองครั้ งและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่ งพักใบอนุญาตอีก   

เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได้ 

ข้อ ๒๔ ในกรณีผู้ดําเนินการจัดตั้งสถานท่ีจําหน่ายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร

หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร  และมิใช่เป็นการขายของในตลาด  โดยมิได้แจ้งต่อ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อ  ๕  และเคยได้รับโทษตามข้อบัญญัตินี้  เพราะเหตุที่ฝ่าฝืนดําเนินกิจการ 

โดยมิได้แจ้งขอหนังสือรับรองการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินมาแล้วคร้ังหนึ่ง  หากฝ่าฝืนดําเนินกิจการ 

โดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นต่อไปให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจส่ังให้ผู้ดําเนินกิจการดังกล่าว 

หยุดดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้ดําเนินการแจ้งขอหนังสือรับรองการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อ  ๕  

ถ้ายังฝ่าฝืนอีกให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งห้ามดําเนินกิจการนั้นไว้ตามที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสองปี 

ข้อ ๒๕ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ในข้อ  ๕  มีความผิดตามมาตรา  ๗๒  แห่งพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ ๒๖ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ในข้อ  ๗  ข้อ  ๘  หรือข้อ  ๑๐  มีความผิดตามมาตรา  ๗๓  

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ ๒๗ ผู้ ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติ ในข้อ  ๑๙  หรือข้อ  ๒๑  มีความผิดตามมาตรา  ๘๓   

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ ๒๘ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดดําเนินกิจการในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามข้อ  ๒๓  วรรคหน่ึง  

มีความผิดตามมาตรา  ๘๔  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ข้อ ๒๙ บรรดาใบอนุญาตค้าอาหารหรือน้ําแข็งในสถานที่เอกชนที่ได้ออกก่อนวันใช้ข้อบัญญัตินี้  

ให้คงใช้ได้ต่อไปจนสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น 

ข้อ ๓๐ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเขาแหลมมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนตําบล  และให้มีอํานาจออกระเบียบข้อบังคับหรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไป 

ตามบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

มะนม  ดิษมา 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเขาแหลม 



 

   

 

 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมตอทายขอบัญญัติ 

เรื่อง สถานท่ีจําหนายอาหาร และสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ลําดับ รายการ 
อัตราคาธรรมเนียมตอป 

(บาท) 

 

 

 

๑. 

๒. 

๓. 

๔. 

อัตราคาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงการจัดตั้งสถานท่ี

จําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนท่ีใดซ่ึงมีพ้ืนท่ีไม

เกินสองรอยตารางเมตร และมิใชเปนการขายของในตลาด 

พ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน ๑๐ ตารางเมตร 

พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๑๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๕๐ ตารางเมตร 

พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๕๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร 

พ้ืนท่ีเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 

 

 

 

 

๕๐ 

๑๐๐ 

๒๐๐ 

๓๐๐ 

 

 

 

 

๑. 

๒. 

อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือ

สถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนท่ีใดซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกินสองรอยตารางเมตร 

และมิใชเปนการขายของในตลาด 

พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๘๐๐ ตารางเมตร 

พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๘๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 

 

 

 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

                

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

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

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

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

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

  ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 

  (     )  สถานท่ีจําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร ประเภท................................................ 

โดยมีพ้ืนท่ีประกอบการ....................................ตารางเมตร 

  (     )  ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภท................................................ 

มีคนงาน................คน เคร ื่องจักรกลขนาด.....................แรงมา พ้ืนท่ีดําเนินการ.....................ตารางเมตร 

  (     )  ประกอบกิจการ ตลาดท่ีมีการจําหนาย................................................................... 

เปนประจํา/เปนครั้งคราว/ตามวันนัด พ้ืนท่ีดําเนินการ.............................ตารางเมตร 

  (     )  กิจการจําหนายสินคาในท่ี/ทางสาธารณะ จําหนายสินคาประเภท....................... 

...................................บริเวณ..................................................โดยวธิีการ.................................................. 

  (     )  กิจการรับทําการเก็บ ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจ ประเภท 

     เก็บ ขน สิ่งปฏิกูล โดยมีแหลงกําจัดท่ี.......................................................... 

     เก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีระบบกําจัดอยูท่ี.................................... 

     เก็บ ขน มูลฝอย โดยมีแหลงกําจัดท่ี........................................................... 

     เก็บ ขนและกําจัดมูลฝอย โดยมีแหลงกําจัดท่ี............................................ 

ตอเจาพนักงานทองถ่ิน พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารประกอบการขอรับใบอนุญาต ดังนี้ 

(๑) รูปถายขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๒ รูป 

(๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

(๓) หนังสือจดทะเบียน (กรณีเปนนิติบุคคล) 

(๔) หนังสือมอบอํานาจ (กรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 

(๕) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของคือ 

(๕.๑)  หนังสือรับรองการตรวจสถานประกอบการฯ (กรณีกิจการ สปา นวดเพ่ือสุขภาพ) 

(๕.๒)  ใบรับรองแพทย (กรณีจําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร) 

(๕.๓)  รายงานการจัดทําสิ่งแวดลอมฯ (กรณีกฎหมายกําหนดตองจัดทําฯ) 

(๕.๔)................................................................................................................ 

(๕.๕)................................................................................................................ 

(๕.๖)................................................................................................................ 



 

   

 

 

 

แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบโดยสังเขป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความเอกสารในคําขอรับใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 
         (ลงชื่อ).................................................ผูขอรับใบอนุญาต 
                (................................................) /ขอตอใบอนุญาต 
การดําเนินการของเจาหนาท่ี 
 (     )  เอกสารการขออนุญาตครบถวน 
 (     )  เอกสารไมครบ และไดดําเนินการแลว ดังนี้ 
  ๑)..................................................................................................................................... 
  ๒)..................................................................................................................................... 
     (ลงชื่อ).................................................เจาหนาท่ี 
            (...............................................) 
ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 
 (     )  เห็นสมควรอนุญาต และกําหนดเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 
  ๑)..................................................................................................................................... 
  ๒)..................................................................................................................................... 
 (     )  เห็นควรไมอนุญาต เพราะ................................................................................................... 
     (ลงชื่อ).............................................เจาพนักงานสาธารณสุข 
             (...............................................) 
คําส่ัง เจาพนักงานทองถิ่น 
 (     )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 
 (     )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 
     (ลงชื่อ).............................................เจาพนักงานทองถ่ิน 
             (...............................................) 
        นายกองคการบริหารสวนตําบลเขาแหลม 

-๒- (หนา้หลงั) 



 

   

 

 

ใบรับแจงการจัดตั้งสถานท่ีจําหนายหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 

 

ท่ี ลบ ๘๒๐๐๑/........................... 

ท่ีองคการบริหารสวนตําบลเขาแหลม 

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

ขาพเจา..............................................................................................ตําแหนง เจาพนักงานทองถ่ิน  

ไดรับแจงจาก.......................................................................อยูบานเลขท่ี......................ตําบล.......................................

อําเภอ.......................................จังหวัด.........................................เพ่ือขอรับ 

 ใบอนุญาตจําหนายอาหาร/สะสมอาหาร 

 หนังสือรับรองการแจงการจําหนายอาหาร/สะสมอาหาร 

แลว เม่ือวันท่ี.............เดือน......................พ.ศ.................ชื่อสถานประกอบการ “............................................”   

สถานประกอบการตั้งอยูเลขท่ี...............หมูท่ี................ตําบลเขาแหลม   อําเภอชัยบาดาล   จังหวัดลพบุร ี

 

(ลงชื่อ)         เจาพนักงานทองถ่ิน 

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

     นายกองคการบริหารสวนตําบลเขาแหลม 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ ๑.  กรณีคําขอไมถูกตองหรือไมสมบูรณ เอกสารไมครบถวน เจาพนักงานทองถ่ินจะตองแจงผล 

       การพิจารณาใหผูแจงทราบภายใน ๑๕ วันนับแตท่ีไดรับคําขอ 

๒.  จัดทํา ๒ ฉบับ มอบผูแจงหนึ่งฉบับ เก็บไวเปนหลักฐานหนึ่งฉบับ 

 

 

 

 



 

   

 

 

                    แบบ สอ. ๔ 

 

 

 

 

ใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร 

 

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

  อนุญาตให  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล ชื่อ................................................................... 

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

อยูบาน/สํานักงาน เลขท่ี...................ตรอก/ซอย....................................ถนน..................................หมูท่ี........... 

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

  ๑.  จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารประเภท......................................สถานท่ีชื่อ.............................

พ้ืนท่ีประกอบการ................................ตารางเมตร 

  ๒.  ตั้งอยูเลขท่ี................ตรอก/ซอย............................ถนน..................................หมูท่ี........... 

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

  ๓.  คาธรรมเนียมฉบับละ......................บาทตอป ใบรับเงินเลมท่ี..................เลขท่ี................. 

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

  ๔.  ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 

   ๔.๑  ตองปฏิบัติขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเขาแหลม วาดวยสถานท่ีจําหนาย

อาหารและสถานท่ีสะสมอาหารและปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวกับสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

คําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน รวมท้ังระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่ง 

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

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

 

 

(ลงชื่อ) 

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

นายกองคการบริหารสวนตําบลเขาแหลม 

เจาพนักงานทองถ่ิน 

 

 



 

   

 

 

แบบ สอ.๖ 

 

 

 

 

หนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร 

 

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

  เจาพนักงานทองถ่ินออกหนังสือรับรองให      บุคคลธรรมดา     นิติบุคคล  

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

เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี..................................................................................................................................... 

อยูบาน/สํานักงาน เลขท่ี...................ตรอก/ซอย....................................ถนน..................................หมูท่ี.................. 

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

  ๑.  จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารประเภท......................................สถานท่ีชื่อ...................................

พ้ืนท่ีประกอบการ................................ตารางเมตร 

  ๒.  ตั้งอยูเลขท่ี................ตรอก/ซอย............................ถนน..................................หมูท่ี........... 

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

  ๓.  คาธรรมเนียมฉบับละ......................บาทตอป ใบรับเงินเลมท่ี..................เลขท่ี................. 

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

  ๔.  ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 

   ๔.๑  ตองปฏิบัติขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเขาแหลม วาดวยสถานท่ีจําหนาย

อาหารและสถานท่ีสะสมอาหารและปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวกับสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

คําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน รวมท้ังระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่ง 

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

   

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

 

(ลงชื่อ) 

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

นายกองคการบริหารสวนตําบลเขาแหลม 

เจาพนักงานทองถ่ิน 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

คําขอรับใบแทนใบอนุญาต 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

  ขาพเจา..............................................................(ชื่อผูรับอนุญาต) ซ่ึงมีผูดําเนินการกิจการชื่อ 

……………………………ไดรับใบอนุญาต/ใบรับรองการแจง จําหนายอาหาร ประเภท.............................................. 

สถานประกอบการตั้งอยูท่ีเลขท่ี...............หมูท่ี.................ตําบล.............................อําเภอ................................... 

จังหวัด................................โทรศัพท..................................... 

  มีความประสงคขอรับใบแทนใบอนุญาต/ใบรับรองการแจงจําหนายอาหารประเภท............. 

.................................................................เนื่องจาก............................................................................................ 

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

  ขาพเจาไดแนบหลักฐานมาดวยคือ 

   ๑)    สําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาท่ี (กรณีสูญหาย) 

   ๒)    ใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยู (กรณีถูกทําลายหรือชํารุด) 

   ๓)    สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

   ๔)    หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเปนนิติบุคคล) 

   ๕)    สําเนาทะเบียนบาน 

   ๖)    รูปถายผูดําเนินกิจการขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๒ รูป 

  

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

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

 

 

 

หมายเหตุ (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหนาํใบแจงความของสถานีตาํรวจแหงทองที่ที่ใบอนุญาตนั้นสูญหายมาดวย 

    (๒)  ในกรณีที่ใบอนุญาตถูกทําลายในสาระสาํคัญ ใหแนบใบอนุญาตนัน้มาดวย 

    (๓)  ใสเคร่ืองหมาย  ลงในชอง  หนาขอความที่ตองการ/ใช 

เลขท่ี........................ 

วนัท่ี......................... 

ลงช่ือ.......................ผูรั้บคาํขอ 


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม
	เรื่อง   การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
	พ.ศ.  ๒๕๕๙


