
 หนา  ๑๑๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๑๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทาเคย 
เรื่อง   สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร     

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทาเคย  วาดวยสถานที่จําหนายอาหาร 

และสถานท่ีสะสมอาหารในเขตองคการบริหารสวนตําบลทาเคย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

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  องคการบริหาร 

สวนตําบลทาเคยโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลทาเคยและนายอําเภอทาฉาง   

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทาเคย  เรื่อง  สถานที่ 

จําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลทาเคยเมื่อพนกําหนดสิบหาวัน 

นับถัดจากวันท่ีไดประกาศไวโดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลทาเคย   

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศหรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้ 

หรือซึ่งขัดแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “อาหาร”  หมายความวา  ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต  ไดแก 

  (๑)  วัตถุทุกชนิดที่คนกิน  ดื่ม  แตไมรวมถึงยา  วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท 

หรือยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยการนั้น  แลวแตกรณี 

  (๒)  วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชหรือใชผสมในการผลิตอาหาร  รวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร   

สีและเครื่องปรุงแตง  กล่ิน  รส 
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  “สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานท่ีหรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่ 

หรือทางสาธารณะที่จัดไวเพ่ือประกอบอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถบริโภคไดทันที   

ทั้งนี้  ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค  ณ  ที่นั้น  หรือนําไปบริโภคท่ีอื่นก็ตาม 

  “สถานท่ีสะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานท่ีหรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่ 

หรือทางสาธารณะที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด 

ซึ่งผูซื้อตองนําไปทํา  ประกอบหรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลทาเคย 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๕ ผูใดจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใด 

ซึ่งมีพ้ืนท่ีเกินสองรอยตารางเมตร  และมิใชเปนการขายของในตลาด  ตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิน่ 

ถาสถานที่ดังกลาวมีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตร  ตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือขอหนังสือรับรอง 

การแจงกอนการจัดการจัดตั้ง  และตองจัดสถานท่ีใหถูกตองดวยสุขลักษณะและเงื่อนไข  ตามลักษณะกิจการ  

ดังตอไปนี้ 

  (๑) สถานที่สะสมอาหาร 

   (๑.๑)  ไมตั้งอยูในบริเวณที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ 

   (๑.๒)  พ้ืนทําดวยวัตถุถาวร  ทําความสะอาดงาย 

   (๑.๓)  จัดใหมีระบบการระบายน้ําอยางพอเพียง  และถูกตองดวยสุขลักษณะ 

ตามเกณฑมาตรฐานที่องคการบริหารสวนตําบลทาเคยกําหนด 

   (๑.๔)  จัดใหมีแสงสวางและทางระบายอากาศเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ 

ตามเกณฑมาตรฐานที่องคการบริหารสวนตําบลทาเคยกําหนด 

   (๑.๕)  จัดใหมีสวมจํานวนเพียงพอและถูกตองดวยลักษณะตามเกณฑมาตรฐาน 

ที่องคการบริหารสวนตําบลทาเคยกําหนด 

   (๑.๖)  จัดใหมีที่รองรับมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลที่ถูกตองสุขลักษณะและเพียงพอ 
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   (๑.๗)  ปฏิบัติการอืน่ใดเกีย่วดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบังคับและคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลทาเคย 

  (๒) สถานที่จําหนายอาหาร 

   (๒.๑)  จัดสถานที่ตามที่กําหนดไวใน  (๑.๑)  -  (๑.๖) 

   (๒.๒)  จัดใหมีโตะ  เกาอี้หรือที่นั่งอยางอื่นซึ่งมีสภาพแข็งแรง  สะอาดและเปน 

ระเบียบเรียบรอยอยูเสมอ 

   (๒.๓)  ผนังและบริเวณท่ีปรุงอาหารตองมีพ้ืนผิวท่ีทําความสะอาดงาย 

   (๒.๔)  จัดใหมีภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  ที่ใชในการทํา  ประกอบ  ปรุง   

เก็บ  และการบริโภคอาหารไวใหเพียงพอ  ปลอดภัย  และถูกตองดวยลักษณะตามเกณฑมาตรฐาน 

   (๒.๕)  จัดใหมีบริเวณและที่สําหรับทําความสะอาดภาชนะ  ตลอดจนอุปกรณ 

เครื่องใชตาง ๆ  ใหเพียงพอและถูกตองดวยลักษณะเพ่ือใชในการนั้นโดยเฉพาะ 

   (๒.๖)  จัดใหมีที่สําหรับลางมือพรอมอุปกรณจํานวนเพียงพอ 

   (๒.๗)  จัดใหมีการปองกันอันตรายตอสุขภาพ  รวมทั้งปองกันไมใหเกิดเหตุรําคาญ   

เนื่องจากการจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  และเก็บอาหาร 

ขอ ๖ ผูไดรับใบอนุญาตหรือไดรับหนังสือรับการแจงใหจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ี 

สะสมอาหาร  ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและไดผานการอบรมจากกระทรวงสาธารณสุข 

ขอ ๗ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่จําหนายอาหารในอาคาร 

หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตร  และมิใชเปนการขายในตลาด  จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาต 

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓)  อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลทาเคยประกาศกําหนด 

ขอ ๘ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร  กรรมวิธี 

การจําหนายเกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร  กรรมวิธีการจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บ  รักษาอาหาร 

ตลอดจนสุขลักษณะของภาชนะอุปกรณ  น้ําใชและของใชอื่น ๆ  รวมท้ังสุขลักษณะสวนบุคคลของผูจําหนาย 

อาหาร  ผูปรุงอาหาร  และผูใหบริการ  ดังตอไปนี้ 
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  (๑)  วางเก็บอาหารกอนปรุงในท่ีสะอาด  ถูกลักษณะ  รวมทั้งจัดใหมีการปองกันสัตวนําโรค 

สถานที่นั้น 

    (๒)  ใชเครื่องปกปดอาหาร  รวมท้ังภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  ที่ใชในการทํา   

ประกอบ  ปรุง  เก็บอาหารเพ่ือปองกันฝุนละอองและส่ิงที่อันตรายตอสุขภาพ  ตลอดจนรักษาเครื่องปกปดนั้น 

ใหสะอาดและใชการไดดีอยูเสมอ 

    (๓)  น้ําแข็งสําหรบัใชบรโิภค  ตองจัดเก็บไวในภาชนะที่ถูกสุขลักษณะ  สามารถปองกัน 

ส่ิงปนเปอนไดและหามนําอาหารหรือส่ิงของอื่นใดแชหรือเก็บรวมไวดวยกัน 

    (๔)  การทุบ  บดน้ําแข็ง  ตองปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะและสะอาดอยูเสมอ  รวมทั้งปองกัน 

มิใหมีเสียงอันเปนเหตุรําคาญแกผูอื่น 

    (๕)  ในกรณีที่มีผาเช็ดหนาใหบริการตองทําใหสะอาดและผานความรอนฆาเชื้อโรค   

หรือกรรมวิธีอื่นใดใหถูกตองดวยสุขลักษณะ 

    (๖)  จัดใหมีน้ําสะอาดไวเพียงพอ 

    (๗)  ใชภาชนะหรือวัตถุท่ีสะอาด  ปลอดภัยสําหรับปรุง  ใสหรือหออาหารหรือน้ําแข็ง   

โดยรักษาใหสะอาดอยูเสมอ 

    (๘)  ผูจําหนาย  ผูปรุงอาหาร  และผูใหบริการตองแตงกายใหสะอาด  และปฏิบัติตน 

ใหถูกตองดวยสุขลักษณะสวนบุคคล 

    (๙)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

และคําส่ังเจาพนักงานสวนทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบังคับ  และคําส่ังองคการบริหารสวนตําบลทาเคย 

ขอ ๙ ผูไดรับการอนุญาตตองรับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดงักลาว  โดยไมมีเหตุอันสมควร  ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๑๐ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงือ่นไขที่กําหนดไวในขอบญัญตัินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง 

หรือไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  และในกรณี 

จําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต  ก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณ

ใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 
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เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนบัแตวันไดรับคําขอ  ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนด 

ในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกนิสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวนัแตตอง 

มีหนังสือแจงขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลาตามวรรคสอง 

หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ  ๑๑  ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ 

ขององคการบริหารสวนตําบลทาเคยนั้น 

การขอตออายุใบอนุญาต  จะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนไขท่ีกําหนดไวตามขอ  ๗  และขอ  ๘  ดวย  (ตองมีหนังสือรับรองการประเมินมาตรฐานจาก 

เจาพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) 

ขอ  ๑๒  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ไวในวันท่ีมารับใบอนุญาต  สําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต 

ส้ินอายุ  สําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ยังดําเนนิกิจการนัน้  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม 

ภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป   

ในกรณีที่มีผูหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  คางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา 

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม 

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๑๓  ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานที่ 

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 



 หนา  ๑๑๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๑๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๑๔ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ   

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๑๕ ในกรณีที่ปรากฏวา  ผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัตหิรอืปฏิบัตหิรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญตัินี ้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กาํหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการ 

ตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลา 

ที่เห็นสมควร  แตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๑๖ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตัง้แตสองครัง้ขึน้ไปและมีเหตทุี่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถกูตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕   

กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้ 

หรือขอบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ 

ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือไมปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรง 

ตอสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 



 หนา  ๑๑๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๑๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๑๗ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผย  เห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาท่ีคําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง 

แลวแตกรณี   

ขอ ๑๘ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  จะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน 

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๑๙ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร

หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตร  และมิใชเปนการขายของในตลาด  จะตองแจงตอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชานชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓)  อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลทาเคยประกาศกําหนด 

เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับแจง  ใหออกใบรับแกผูแจงเพ่ือใชเปนหลักฐานในการประกอบกิจการ 

ตามท่ีแจงไดชั่วคราวในระหวางเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นยังมิไดออกหนังสือรับรองการแจง 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจการแจงใหถูกตองตามแบบท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง   

ถาการแจงเปนไปโดยถูกตอง  ใหพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการ 

นับแตวันที่ไดรับแจง 

ในใบรับแจงหรือหนังสือรับรองการแจง  เจาพนักงานทองถิ่นจะกําหนดเงื่อนไขใหผูแจง 

หรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได 

ในกรณีที่การแจงไมถูกตองหรือไมสมบูรณ  ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหผูแจงทราบภายในเจ็ดวันทําการ 

นับแตวันที่ไดรับแจง  ถาผูแจงไมดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันท่ีไดรับแจง 

จากเจาพนักงานทองถิน่  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหการแจงของผูแจงเปนอันส้ินผล  แตถาผูแจง 

ไดดําเนินการแกไขภายในเวลาท่ีกําหนดแลว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจง 

ภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันท่ีไดรับการแจง  ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองตามแบบท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ตามวรรคหนึ่ง 



 หนา  ๑๑๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๑๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๒๐ ผูไดรับหนังสือรับรองการแจง  ตองแสดงหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ 

ขอ ๒๑ ในกรณีท่ีหนังสือรับรองการแจงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ   

ใหผูไดรับหนังสือรับรองการแจงย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึง 

การสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจง  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีหนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ใหผูย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจง

นําสําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่หนังสือรับรองการแจงสูญหายมาแสดง 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีหนังสือรับรองการแจงถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืน

ขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงนาํใบอนุญาตเดมิเทาทีเ่หลืออยู  มาแสดงตอเจาพนกังานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๒๒ เมื่อผูแจงประสงคจะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินการใหแกบุคคลอื่น  ใหแจง 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบดวย 

ขอ ๒๓ ในกรณีท่ีผูดําเนินกิจการใดดําเนินกิจการตามท่ีระบุไวในขอบัญญัตินี้  โดยมิไดแจง 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นและเคยไดรับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เพราะเหตุท่ีฝาฝน 

ดําเนินการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นมาแลวครัง้หนึง่  ยังฝาฝนดําเนินการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ตอไป  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดดําเนินการแจง 

ตอเจาพนักงานทองถิ่น  ถายังฝาฝนอีก  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังหามการดําเนินกิจการนั้นไว 

ตามเวลาท่ีกําหนด  ซึ่งตองไมเกินสองปก็ได 

ขอ ๒๔ ผูแจงมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมการแจงตามอัตราท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ในวันที่มาแจง  และภายในระยะเวลาสามสิบวันกอนวันครบรอบปของทุกปตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น

ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม 

ที่คางชําระ  เวนแตผูแจงจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 



 หนา  ๑๑๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๑๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ในกรณีที่มีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนยีมตามวรรคหนึ่ง  คางชําระคาธรรมเนยีมติดตอกันเกินกวา 

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม 

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๒๕ ใหใชแบบพิมพตาง ๆ  ตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัติ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  คําขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  ใหใช 

แบบ  สอ. ๑ 

  (๒)  คําขอรับหนงัสือรบัรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรอืสถานที่สะสมอาหาร 

ใหใชแบบ  สอ. ๒ 

  (๓)  ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  ใหใชแบบ  สอ. ๓ 

  (๔)  หนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

ใหใชแบบ  สอ. ๔ 

  (๕)  คําขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

ใหใชแบบ  สอ. ๕ 

  (๖)  คําขอชําระคาธรรมเนียมประจําป  ใหใชแบบ  สอ. ๖ 

  (๗)  คําขออนุญาตการตาง ๆ  เกี่ยวกับสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

ใหใชแบบ  สอ. ๗ 

ขอ ๒๖ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลทาเคย   

ขอ ๒๗ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๒๘ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทาเคยเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๐  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ประดิษฐ  จันทรแจมใส 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลทาเคย 



 
บัญชีอัตราคา่ธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลท่าเคย 

เรื่อง  สถานทีจํ่าหนา่ยอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

ลําดับที ่ พื้นทีป่ระกอบการ อัตราคา่ธรรมเนียมฉบบัละ/ปี
๑ พ้ืนที่ประกอบการไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร ๑๐๐.- 
๒ พ้ืนที่ประกอบการเกิน ๕๐ ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน 

๑๐๐ ตารางเมตร 
๒๐๐.- 

๓ พ้ืนที่ประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน 
๒๐๐ ตารางเมตร 

๕๐๐.- 

๔ พ้ืนที่ประกอบการเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 
๓๐๐ ตารางเมตร 

๑,๐๐๐.- 

๕ พ้ืนที่ประกอบการเกิน ๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ๒,๐๐๐.- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



แบบ  สอ. ๑ 
เลขที่รับ............./.................                           เลขที่...................... 

คําขอรบัใบอนุญาต 
จัดต้ังสถานท่ีจําหนา่ยอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 
        เขียนที่................................................... 
       วันที่.........เดือน....................พ.ศ........................ 
 ข้าพเจ้า  บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล  ช่ือ...........................................................................อายุ.............ปี
สัญชาติ.................อยู่บ้าน/สํานักงาน  เลขที่...............ถนน.............................................หมู่ที่................. 
ตําบล..................................................อําเภอ..........................................จังหวัด..................................................
โทรศัพท์.............................................. 
 ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตจัดต้ัง    สถานที่จําหน่ายอาหาร    สถานที่สะสมอาหาร   
ต่อ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าเคย  โดยใช้สถานประกอบกิจการว่า  ..................................................... 
พ้ืนที่ประกอบการ........................ตารางเมตร  จํานวน  คนงาน..............คน  ต้ังอยู่  ณ  เลขที่........................... 
ถนน......................หมู่ที่.............ตําบล...............................อําเภอ..............................จังหวัด.............................. 

พร้อมคําขอน้ีได้แนบหลักฐานต่าง ๆ  มาด้วยแล้ว  คือ 
 (๑) สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต 
 (๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ของผู้ขอรับใบอนุญาต 
 (๓) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารของสถานประกอบการ  (ถ้ามี) 
 (๔) ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาต  ผู้ช่วยจําหน่ายอาหาร  และผู้ปรุงอาหาร 
 (๕) ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บ  ขน  มูลฝอย  (ถ้าม)ี 

แผนท่ีและแผนผังที่ต้ังสถานประกอบกิจการพอสงัเขป 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ   

                                 (ลงช่ือ)..........................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
                                       (...........................................................) 

 
 
 
 
 



แบบ  สอ. ๒ 
 

เลขที่รับ............./.................                            เลขที่................. 
คําขอรบัหนังสือรับรองการแจ้ง 

การจัดต้ังสถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 
 
                   เขียนที่..................................... 
         วันที่...........เดือน.................พ.ศ........................ 
 ข้าพเจ้าบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล ช่ือ..............................................................อายุ..........ปีสัญชาติ........ 
อยู่บ้าน/สํานักงาน  เลขที่...............ถนน.............................................หมู่ที่.................ตําบล................................ 
อําเภอ..........................................จังหวัด..................................................โทรศัพท์.............................................. 
 ขอย่ืนคําขอรับหนังสือรับรองการแจ้งการจัดต้ัง   สถานที่จําหน่ายอาหาร  สถานที่สะสมอาหาร   
ต่อ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าเคย  โดยใช้สถานประกอบกิจการว่า ....................................................... 
พ้ืนที่ประกอบการ........................ตารางเมตร  จํานวน  คนงาน..............คน  ต้ังอยู่  ณ  เลขที่........................... 
ถนน....................................หมู่ที่.........ตําบล........................อําเภอ...........................จังหวัด................................ 

พร้อมคําขอน้ีได้แนบหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว  คือ 
 (๑) สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต 
 (๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ของผู้ขอรับใบอนุญาต 
 (๓) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารของสถานประกอบการ (ถา้มี) 
 (๔) ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาต  ผู้ช่วยจําหน่ายอาหาร  และผู้ปรุงอาหาร 
 (๕) ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บ  ขน  มูลฝอย (ถ้ามี) 

แผนท่ีและแผนผังที่ต้ังสถานประกอบกิจการพอสงัเขป 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคาํขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ   
                                   (ลงช่ือ)........................................................ผู้ขอหนังสือรับรองการแจ้ง 
                                             (..................................................) 

 
 
 
 
 



แบบ  สอ. ๓ 
 

  
 
 

                                                         ใบอนุญาต 
จัดต้ังสถานท่ีจําหนา่ยอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

เล่มที่..............เลขที่.............../............... 
อนุญาตให้  บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล  ช่ือ......................................................................อายุ..............ปี 

สัญชาติ...................อยู่บ้าน/สํานักงาน เลขที่................ถนน......................หมู่ที่..............ตําบล......................... 
อําเภอ.....................................จังหวัด......................................โทรศัพท์.............................................................. 

๑. ดําเนินการจัดต้ัง     สถานที่จําหน่ายอาหาร      สถานทีส่ะสมอาหาร 
   ประเภท.................................................................มีพ้ืนที่ประกอบการ..................ตารางเมตร 
ค่าธรรมเนียม....................บาทตามใบเสร็จรบัเงิน  เล่มที่..................เลขที่.........................วันที่......................... 
เดือน............................พ.ศ......................โดยใช้ช่ือสถานประกอบการว่า............................................................ 
จํานวนคนงาน..................คน  ต้ังอยู่  ณ  เลขที่.............หมู่ที่............ตําบล......................อําเภอ........................ 
จังหวัด............................................โทรศัพท์..............................................โทรสาร.............................................. 
 ๒. ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดต้ัง สถานที่จําหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข  
ดังต่อไปน้ี 
  ๒.๑ ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลท่าเคย เรื่อง สถานที่จําหน่ายอาหาร 
และสถานทีส่ะสมอาหาร  พ.ศ. ๒๕๖๐   
  ๒.๒ อ่ืน ๆ  ............................................................................................................................. 
 ใบอนุญาตฉบับน้ีใช้ได้ถึง  วันที่...................เดือน................................พ.ศ.......................... 
      ออกให้  ณ    วันที่...................เดือน.................................พ.ศ.......................... 
 
 

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

     นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าเคย 
 
 

(ลงช่ือ)...............................................ผู้รับเงิน 
        (..............................................) 
 
คําเตือน  ๑)  ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในที่เปิดเผย  เห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ที่ได้รบัใบอนุญาต 
  ๒)  ต้องต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  มฉิะน้ัน  ต้องชําระค่าปรับเพ่ิมขึ้นร้อยละ  ๒๐ 



  
      แบบ  สอ. ๔ 

 
  

 
 

                                                   หนังสือรับรองการแจ้ง 
                             จัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

เล่มที่..............เลขที่.............../............... 

ออกหนังสือรับรองการแจ้งให้.....................................................................................อายุ...................ปี 
สัญชาติ............. อยู่บ้าน/สํานักงาน เลขที่...................ถนน........................หมู่ที่...........ตําบล............................ 
อําเภอ.....................................จังหวัด......................................โทรศัพท์.............................................................. 

๑. ดําเนินการจัดต้ัง           สถานทีจ่ําหน่ายอาหาร          สถานที่สะสมอาหาร 
 ประเภท..........................................................................มีพ้ืนที่ประกอบการ.......................ตารางเมตร 
ค่าธรรมเนียม...........................บาท  ตามใบเสร็จรับเงิน  เล่มที่..................เลขที่...........................วันที่............ 
เดือน..............................พ.ศ........................โดยใช้ช่ือสถานประกอบการว่า....................................................... 
จํานวนคนงาน........คน  ต้ังอยู่  ณ  เลขที่.............หมู่ที่..............ตําบล...........................อําเภอ.......................... 
จังหวัด......................................โทรศัพท์..............................................โทรสาร................................................... 
 ๒. ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้ง จัดต้ัง สถานที่จําหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารต้องปฏิบัติ
ตามเง่ือนไข  ดังต่อไปน้ี 
     ๒.๑ ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลท่าเคย เรื่อง สถานที่จําหน่ายอาหาร 
และสถานทีส่ะสมอาหาร  พ.ศ. ๒๕๖๐   
     ๒.๒ อ่ืน ๆ  .....................................................................................................................................
   

ออกให้  ณ  วันที่...................เดือน.................................พ.ศ.......................... 
 
 

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

                      นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าเคย 
 

 



การชําระค่าธรรมเนียม 
ครั้งที่...............ประจําปี................. 

ชําระค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
วันที่........./............../............... 
ค่าธรรมเนียม..................บาท 

ใบเสร็จรับเงินเล่มที่.................... 
เลขที่...........ลงวันที่........./........./......... 
โดยมีเง่ือนไขเฉพาะ............................... 

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

(นายประดิษฐ์ จันทร์แจม่ใส) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าเคย 

การชําระค่าธรรมเนียม 
ครั้งที่...............ประจําปี................. 

ชําระค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
วันที่........./............../............... 
ค่าธรรมเนียม..................บาท 

ใบเสร็จรับเงินเล่มที่.................... 
เลขที่...........ลงวันที่........./........./......... 
โดยมีเง่ือนไขเฉพาะ............................... 

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

(นายประดิษฐ์ จันทร์แจม่ใส) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าเคย

การชําระค่าธรรมเนียม 
ครั้งที่...............ประจําปี................. 

ชําระค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
วันที่........./............../............... 
ค่าธรรมเนียม..................บาท 

ใบเสร็จรับเงินเล่มที่.................... 
เลขที่...........ลงวันที่........./........./......... 
โดยมีเง่ือนไขเฉพาะ............................... 

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

(นายประดิษฐ์ จันทร์แจม่ใส) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าเคย

การชําระค่าธรรมเนียม 
ครั้งที่...............ประจําปี................. 

ชําระค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
วันที่........./............../............... 
ค่าธรรมเนียม..................บาท 

ใบเสร็จรับเงินเล่มที่.................... 
เลขที่...........ลงวันที่........./........./......... 
โดยมีเง่ือนไขเฉพาะ............................... 

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

(นายประดิษฐ์ จันทร์แจม่ใส) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าเคย 

การชําระค่าธรรมเนียม 
ครั้งที่...............ประจําปี................. 

ชําระค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
วันที่........./............../............... 
ค่าธรรมเนียม..................บาท 

ใบเสร็จรับเงินเล่มที่.................... 
เลขที่...........ลงวันที่........./........./......... 
โดยมีเง่ือนไขเฉพาะ............................... 

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

(นายประดิษฐ์ จันทร์แจม่ใส) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าเคย

การชําระค่าธรรมเนียม 
ครั้งที่...............ประจําปี................. 

ชําระค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
วันที่........./............../............... 
ค่าธรรมเนียม..................บาท 

ใบเสร็จรับเงินเล่มที่.................... 
เลขที่...........ลงวันที่........./........./......... 
โดยมีเง่ือนไขเฉพาะ............................... 

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

(นายประดิษฐ์ จันทร์แจม่ใส) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าเคย

การชําระค่าธรรมเนียม 
ครั้งที่...............ประจําปี................. 

ชําระค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
วันที่........./............../............... 
ค่าธรรมเนียม..................บาท 

ใบเสร็จรับเงินเล่มที่.................... 
เลขที่...........ลงวันที่........./........./......... 
โดยมีเง่ือนไขเฉพาะ............................... 

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

(นายประดิษฐ์ จันทร์แจม่ใส) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าเคย 

การชําระค่าธรรมเนียม 
ครั้งที่...............ประจําปี................. 

ชําระค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
วันที่........./............../............... 
ค่าธรรมเนียม..................บาท 

ใบเสร็จรับเงินเล่มที่.................... 
เลขที่...........ลงวันที่........./........./......... 
โดยมีเง่ือนไขเฉพาะ............................... 

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

(นายประดิษฐ์ จันทร์แจม่ใส) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าเคย

การชําระค่าธรรมเนียม 
ครั้งที่...............ประจําปี................. 

ชําระค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
วันที่........./............../............... 
ค่าธรรมเนียม..................บาท 

ใบเสร็จรับเงินเล่มที่.................... 
เลขที่...........ลงวันที่........./........./......... 
โดยมีเง่ือนไขเฉพาะ............................... 

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

(นายประดิษฐ์ จันทร์แจม่ใส) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าเคย



 
       แบบ  สอ. ๕ 

เลขที่รับ.............../...............                               เลขท่ี............. 

คําขอต่ออายุใบอนุญาต 
จัดต้ังสถานท่ีจําหนา่ยอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

                                                                         เขียนที่................................................... 
         วันที่...........เดือน........................พ.ศ................. 

ข้าพเจ้า บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล ช่ือ.......................................................................อายุ.............ปี....... 
สัญชาติ................อยู่บ้าน/สํานักงาน เลขที่.....................ถนน....................................หมู่ที่..................................
ตําบล................................อําเภอ................................จังหวัด.....................................โทรศัพท์........................... 

ขอย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตจัดต้ัง          สถานที่จําหน่ายอาหาร       สถานที่สะสมอาหาร
ต่อ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าเคยโดยใช้สถานประกอบกิจการการว่า.................................................... 
พ้ืนที่ประกอบการ.............................ตารางเมตร  จํานวนคนงาน..................คน  ต้ังอยู่  ณ  เลขที่................... 
ถนน.......................หมู่ที่............ตําบล....................อําเภอ............................จังหวัด........................................... 
 พร้อมคําขอน้ีได้แนบหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว  คือ 
 (๑) ใบอนุญาตเดิม 
 (๒) ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาต  ผู้ช่วยจําหน่ายอาหาร  และผู้ปรุงอาหาร 
 (๓) ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บ  ขน  มูลฝอย (ถ้ามี) 

(๔) ........................................................................................................................................................ 
   

ข้าพเจ้าขอรับรอง  ว่าข้อความในแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ   
 
 

                (ลงช่ือ)................................................................ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 
                                                  (.............................................................) 

 
 
 
 
 
 



 
       แบบ  สอ. ๖ 

เลขที่รับ.............../...............                คาํขอชําระค่าธรรมเนียมประจําป ี           เลขท่ี.......................... 

                                                                         เขียนที่................................................... 
         วันที่...........เดือน........................พ.ศ................. 

ข้าพเจ้า บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล ช่ือ...........................................................อายุ........ปี สัญชาติ........... 
อยู่บ้าน/สํานักงาน เลขที่.....................ถนน....................................หมู่ที่..................ตําบล................................... 
อําเภอ.....................................จังหวัด........................................โทรศัพท์............................................................. 

ขอย่ืนคําขอชําระค่าธรรมเนียมประจําปีหนังสือรับรองการจัดต้ัง 
    สถานทีจ่ําหน่ายอาหารประเภท.....................................................   สถานที่สะสมอาหาร 

ต่อ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าเคยโดยใช้สถานประกอบกิจการการว่า.................................................... 
พ้ืนที่ประกอบการ.........................ตารางเมตร  จํานวน คนงาน...............คน  ต้ังอยู่  ณ  เลขที่.......................... 
ถนน.................หมู่ที่............ตําบล........................อําเภอ.............................จังหวัด.............................................  
 พร้อมคําขอน้ีได้แนบหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว  คือ 
 ๑) ใบอนญุาตเดิม 
 ๒) ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาต  ผู้ช่วยจําหน่ายอาหาร  และผูป้รุงอาหาร 
 ๓) ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บ  ขน  มลูฝอย (ถ้ามี) 

๔) .......................................................................................................................................................... 
   

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ   
 
 

      (ลงช่ือ)......................................................ผู้ขอชําระค่าธรรมเนียม 
                                                            (.....................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ  สอ. ๗ 

เลขที่รับ.............../..................        เลขที่............. 
คําขออนุญาตการต่าง ๆ 

เก่ียวกับ  สถานที่จําหน่ายอาหาร  หรือสถานท่ีสะสมอาหาร 
 

        เขียนที่................................................... 
      วันที่..................เดือน.............................พ.ศ..................... 

 ข้าพเจ้า  .................................................................................อายุ....................ปี  สัญชาติ................... 
อยู่บ้าน/สํานักงาน  เลขที่.................ถนน.......................................หมู่ที่.................ตําบล.................................... 

อําเภอ..........................................จังหวัด..................................................โทรศัพท์.............................................. 
 ขอย่ืนคําขออนุญาตการต่าง ๆ  เก่ียวกับ  
                  สถานที่จาํหน่ายอาหาร ประเภท..................................................    สถานทีส่ะสมอาหาร  
 ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าเคย  โดยมีความประสงค์ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ   
 
 

(ลงช่ือ)............................................................ผู้ขออนุญาต 
                                               (...............................................................) 
 
 

            ความเห็น                                                   คําสั่ง 
............................................................   ............................................................ 
............................................................   ............................................................ 
............................................................                     ............................................................ 

    
(ลงช่ือ)............................................                          (ลงช่ือ).................................................         
        (..........................................)                                     (.....................................................) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลท่าเคย    นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าเคย 


