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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสามกระทาย 
เรื่อง   สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสามกระทาย  วาดวยการจัดตั้งสถานท่ี 

จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลสามกระทาย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับท่ี  ๕)   

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๕๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘   

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนกฎหมาย 

ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับ 

มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  องคการบริหารสวนตําบลสามกระทาย   

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลสามกระทาย  และนายอําเภอกุยบุรีจึงตราขอบัญญัติขึ้นไว   

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้ เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสามกระทาย  เรื่อง   

สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลสามกระทาย  นับแตวันถัดจาก 

วันท่ีไดประกาศไวโดยเปดเผยที่องคการบริหารสวนตําบลสามกระทายแลวเจ็ดวัน 

ขอ ๓ ในขอบัญญัตินี้ 

“อาหาร”  หมายความวา  อาหารตามกฎหมายวาดวยอาหาร 

“สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานท่ี  หรือบริเวณใด ๆ  ท่ีมิใชที่หรือ 

ทางสาธารณะท่ีจัดไวเพ่ือประกอบอาหาร  หรือปรุงอาหารจนสําเร็จ  และจําหนายใหผูซื้อสามารถ   

บริโภคไดทันที  ทั้งนี้  ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค  ณ  ท่ีนั้นหรือ 

ไปบริโภคที่อื่นก็ตาม  เชน  รานอาหารจานเดียว  รานอาหารประเภทภัตตาคาร  สวนอาหาร  รานกวยเตี๋ยว   

เปนตน 
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“สถานที่สะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานท่ี  หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชท่ีหรือ 

ทางสาธารณะที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสด  หรือของแหง  หรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด 

ซึ่งผูซื้อตองนําไปทําประกอบ  หรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง  เชน  มินิมารท  ซุปเปอรมารเก็ต  รานขายของชํา   

เปนตน 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลสามกระทาย 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ 

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕”   

“ผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  ขาราชการหรือพนักงานสวนตําบล 

ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือใหปฏิบัติการตามมาตรา  ๔๔  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  และขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๔ หามมิใหผูใดจัดตั้งสถานที่ จําหนายอาหาร  หรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคาร   

หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนท่ีเกินสองรอยตารางเมตร  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น   

ถาสถานที่ดังกลาวมีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตร  ตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือขอรับหนังสือรับรอง 

การแจง 

ขอ ๕ ความในขอ  ๔  ไมใชบังคับแกการประกอบการ  ดังนี้ 

  (๑) การประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

  (๒) การขายของในตลาด 

  (๓) การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 

ขอ ๖ ผูจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร  และสถานที่สะสมอาหาร  ตองจัดสถานท่ีใหถูกตอง 

ดวยสุขลักษณะ  และเงื่อนไขตามลักษณะของกิจการ  ดังตอไปนี้   

ก. สถานที่สะสมอาหาร 

 (๑) ไมตั้งอยูในบริเวณที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 (๒) พ้ืนที่ทําดวยวัตถุถาวร  ทําความสะอาดงาย 

 (๓) จัดใหมีระบบการระบายน้ําอยางเพียงพอ  และถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐาน 

ที่องคการบริหารสวนตําบลสามกระทายกําหนด 
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 (๔) จัดใหมีแสงสวาง  และทางระบายอากาศเพียงพอ  และถูกตองดวยสุขลักษณะ 

ตามเกณฑมาตรฐานที่องคการบริหารสวนตําบลสามกระทายกําหนด 

 (๕) จัดใหมีที่รองรับมูลฝอย  และส่ิงปฏิกูลที่ถูกตองดวยสุขลักษณะและเพียงพอ 

 (๖) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวของดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

ผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น  และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมท้ังระเบียบ  ขอบังคับ   

และคําส่ังองคการบริหารสวนตําบลสามกระทาย 

ข. สถานที่จําหนายอาหาร 

 (๑) จัดสถานที่ตามกําหนดไวในขอ  ก.  (๑) - (๖) 

 (๒) จัดใหมีโตะ  เกาอี้  หรือที่นั่งอยางอื่นมีสภาพแข็งแรง  สะอาด  และเปนระเบียบเรียบรอย 

อยูเสมอ 

 (๓) ผนังและบริเวณที่ปรุงอาหารตองมีพ้ืนผิวที่ทําความสะอาดงาย 

 (๔) จัดใหมีภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  ที่ใชในการทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บอาหารไว 

ใหเพียงพอ  ปลอดภัย  และถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐานท่ีองคการบริหารสวนตําบลสามกระทาย 

กําหนด 

 (๕) จัดใหมีบริเวณและที่สําหรับทําความสะอาดภาชนะ  ตลอดจนอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ   

ใหเพียงพอ  และถูกตองดวยสุขลักษณะเพ่ือใชในการนั้นโดยเฉพาะ 

 (๖) จัดใหมีที่สําหรับลางมือพรอมอุปกรณจํานวนเพียงพอ 

 (๗) จัดใหมีการปองกันอันตรายตอสุขภาพรวมทั้งปองกันไมใหเกิดเหตุรําคาญเนื่องจาก 

การจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุงและเก็บอาหาร 

 (๘) จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย  และหรือบอดักไขมันตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข   

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น 

 (๙) จัดใหมีสวมจํานวนเพียงพอ  และถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐาน 

ที่องคการบริหารสวนตําบลสามกระทายกําหนด 

ขอ ๗ อาคารที่ใชเปนสถานที่ประกอบการตองมีหลักฐานแสดงวาสามารถใชประกอบการนั้นได 

โดยถูกตองตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
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ขอ ๘ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจผอนผันใหผูขอรับใบอนุญาต  ผูขอรับหนังสือ  รับรองการแจง   

งดเวน  การปฏิบัตติามเงื่อนไขทีก่ําหนดไวในขอ  ๖  และขอ  ๗  เพียงเทาที่เห็นสมควร  หรือเปล่ียนแปลงอยางใด 

เพ่ือใหเหมาะสมแกกิจการซึ่งใหควบคุมนั้น  ท้ังนี้  การผอนผันนั้นตองไมเปนเหตุกระทบกระเทือนถึง 

สุขภาพอนามัยของประชาชน 

ขอ ๙ ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองดูแลรักษาสถานท่ีจําหนายอาหาร 

และสถานที่สะสมอาหาร  ใหถูกตองดวยสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) รักษาสถานที่ใหสะอาดอยูเสมอ  รวมท้ังจัดใหมีการปองกัน  และกําจัดสัตวและ 

แมลงนําโรค 

  (๒) ตองมีการดูแลรักษาความสะอาดท่ีรองรับขยะมูลฝอย  และส่ิงปฏิกูลมิใหเปนที่ 

เพาะพันธุแมลงและสัตวนําโรคได  และตองมีการกําจัดขยะมูลฝอย  และส่ิงปฏิกูลที่ถูกตองดวยสุขลักษณะ 

  (๓) รักษาสวมใหถูกตองดวยสุขลักษณะอยูเสมอ 

  (๔) จัดส่ิงของเครื่องใชและอุปกรณใหเปนระเบียบเรียบรอย  และรักษาใหสะอาด   

อยูเสมอ 

  (๕) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวเนื่องดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข   

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบังคับและคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลสามกระทาย 

ขอ ๑๐ ผูไดรับใบอนุญาต  หรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร 

ตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร  กรรมวิธีการจําหนาย  ทํา  ประกอบ   

ปรุง  เก็บ  รักษาอาหาร  ตลอดจนสุขลักษณะของภาชนะ  อุปกรณ  น้ําใชและของใชอื่น ๆ  รวมทั้ง 

สุขลักษณะสวนบุคคล  ของผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหาร  และผูใชบริการ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) วาง  เก็บอาหารกอนปรุงในที่สะอาดถูกสุขลักษณะ  รวมทั้งจัดใหมีการปองกัน 

สัตวนําโรคในสถานท่ีนั้น 

  (๒) ใชเครื่องปกปดอาหารรวมทั้งภาชนะ  และอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  ที่ใชในการทํา   

ประกอบ  ปรุง  เก็บอาหาร  เพ่ือปองกันฝุนละออง  และส่ิงที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ตลอดจน 

รักษาเครื่องปกปดนั้นใหสะอาดและใชการไดดีอยูเสมอ 

  (๓) น้ําแข็งสําหรับใชบริโภค  ตองจัดเก็บไวในภาชนะท่ีถูกสุขลักษณะ  สามารถปองกัน   

ส่ิงเปรอะเปอนได  และหามนําอาหาร  หรือส่ิงของอื่นใดแชหรือเก็บรวมกันไวดวยกัน 
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  (๔) การทุบ  บดน้ําแข็ง  ตองปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะและสะอาดอยูเสมอ  รวมทั้ง 

ปองกันมิใหมีเสียงอันเปนเหตุรําคาญแกผูอื่น 

  (๕) ในกรณีที่มีผาเช็ดหนาใหบริการตองทําใหสะอาด  และผานความรอนฆาเชื้อโรค   

หรือกรรมวิธีอื่นใดใหถูกตองดวยสุขลักษณะ 

  (๖) จัดใหมีน้ําสะอาดไวใหเพียงพอ 

  (๗) ใชภาชนะหรือวัตถุที่สะอาด  ปลอดภัยสําหรับปรุง  ใส  หรือหออาหาร  หรือน้ําแข็ง 

โดยรักษาใหสะอาดอยูเสมอ 

  (๘) ผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหาร  และผูใหบริการตองแตงกายใหสะอาด  และ 

ปฏิบัติตนใหถูกตองดวยสุขลักษณะสวนบุคคล 

  (๙) ปฏิบัติการอื่นใด  เกี่ยวเนื่องดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของพนักงานสาธารณสุข   

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิน่  รวมทั้งระเบียบ  ขอบังคับ  และคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลสามกระทาย 

ขอ ๑๑ ผูไดรับใบอนุญาต  หรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองไมเปนโรคติดตอ  และไมจาง 

หรือใหบุคคลท่ีปวย  หรือมีเหตุควรเชื่อวาเปนโรคติดตอจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บอาหาร 

ขอ ๑๒ ผูใดประสงคจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร  ซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตร   

ใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  ตามแบบท่ีกําหนดพรอมดวยหลักฐานตาง ๆ   

ที่องคการบริหารสวนตําบลสามกระทายกําหนด 

ในกรณีสถานที่ตามวรรคหนึ่งมีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตร  ใหแจงตอพนักงานทองถิ่น   

เพ่ือขอรับหนังสือรับรองการแจงตามแบบที่กําหนด  พรอมกับหลักฐานตาง ๆ  เชนเดียวกับที่กําหนดไว 

ในวรรคหนึ่งกอนจัดตั้ง  เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับแจงใหออกใบรับแจงการจัดตั้งสถานท่ีแกผูแจง   

เพ่ือใชเปนหลักฐานในการประกอบกิจการตามท่ีแจงเปนการชั่วคราว  ในระหวางท่ีเจาพนักงานทองถิ่น 

ยังมิไดออกหนังสือรับรองการแจงใหตามที่ขอ 

ขอ ๑๓ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของคําขออนุญาตแลว 

ปรากฏวาถูกตองตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดไวใหออกใบอนุญาตตามแบบที่กําหนด 

หรือออกหนังสือรับรองการแจง  แลวแตกรณี  หรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลให   

ผูขออนุญาตทราบกรณีไมสามารถออกใบอนุญาตได   
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หากปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวม   

ความไมถูกตองหรือไมสมบูรณทั้งหมด  แจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน   

และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต  ใหสงคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตองหรือ   

ความไมสมบูรณ  ใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับคําขอ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังอนุญาตได 

ภายในกําหนดตามวรรคหนึ่ง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน  แตตองมี 

หนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดตามวรรคหนึ่ง   

หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๑๔ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดตรวจสอบการแจงแลว  ปรากฏวาถูกตองตามแบบที่กําหนดไว 

ใหออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับการแจง  ในใบรับแจง   

หรือหนังสือรับรองการแจงเจาพนักงานทองถิ่นจะกําหนดเงื่อนไขใหผูแจงหรือผูไดรับหนังสือรับรอง 

การแจงปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได 

กรณีการแจงไมถกูตองหรือไมสมบูรณ  ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหผูแจงทราบภายในเจ็ดวันทําการ 

นับแตวันท่ีไดการแจง  ถาผูแจงไมดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับแจง 

จากเจาพนักงานทองถิ่น  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหการแจงของผูแจงเปนอันส้ินผล  แตถาผูแจง 

ไดดําเนินการแกไขภายในเวลาที่กําหนดแลว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจง 

ภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับการแจง 

ขอ ๑๕ ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูแจง  ตองชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทายขอบัญญัตินี้   

ภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันที่ผูไดรับใบอนุญาต  ผูแจง  ผูแทน  หรือผูรับมอบอํานาจจากผูไดรับใบอนุญาต   

หรือผูแจง  แลวแตกรณี  ไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากมิไดชําระคาธรรมเนียม 

ภายในระยะเวลาที่กําหนด  จะตองชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ   

เวนแตผูไดรับใบอนุญาตหรือผูแจงจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้น  กอนถึงกําหนดการท่ีจะตองชําระ 

คาธรรมเนียมดังกลาว 

ถาผูจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหารคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกัน 

เกินกวาสองครั้ง  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดดําเนินการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม 

และคาปรับจนครบจํานวน 
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ขอ ๑๖ ผูไดรับอนุญาต  หรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงใบอนุญาต  หรือหนังสือรับรอง 

การแจงไวโดยเปดเผย  และเห็นไดงาย  ณ  สถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

ขอ ๑๗ เมื่อผูไดรับอนุญาตจะขอตออายุใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง  ใหย่ืนใบอนุญาต 

หรือหนังสือรับรองการแจง  พรอมดวยหลักฐานอื่นท่ีองคการบริหารสวนตําบลสามกระทายกําหนด 

กอนใบอนุญาตหนังสือรับรองการแจงส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวา 

เจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาตการพิจารณาใหปฏิบัติตามขอ  ๑๓ 

ขอ ๑๘ ใหผูไดรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง  ชําระคาธรรมเนียมเปนรายป   

นับตั้งแตวันออกหนังสือรับรองการแจง  หรือวันครบกําหนดชําระคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ขอ ๑๙ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต 

ขอ ๒๐ เมื่อผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงไมประสงคจะประกอบการตอไป 

หรือโอนกิจการใหแกบุคคลอื่น  ใหย่ืนคํารองบอกเลิกการดําเนินกิจการ  หรือโอนกิจการ  แจงตอ 

เจาพนักงานทองถิ่นทราบดวย 

ขอ ๒๑ หากผูไดรับใบอนุญาต  หรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงมีความประสงคจะแกไขรายการ   

ในใบอนุญาต  หรือหนังสือรับรองการแจง  ใหย่ืนคํารองตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๒๒ หากปรากฏวาใบอนญุาต  หรือหนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด   

ในสาระสําคัญ  ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจง  แลวแตกรณี  จะตองย่ืนคําขอตอ 

เจาพนักงานทองถิ่น  เพ่ือขอใบรับใบแทนใบอนุญาต  หรือใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหมภายในสิบหาวัน 

นับตั้งแตวันที่ไดรับแจงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  แลวแตกรณี  พรอมหลักฐาน 

ตอไปนี้ 

  (๑) เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ  กรณีสูญหายหรือถูกทําลาย 

  (๒) ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

ขอ ๒๓ การออกใบแทนใบอนุญาตหรือหนังสือการรับรองการแจงใหมใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ดําเนินการตามเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  ดังนี้ 

  (๑) การออกใบแทนอนุญาต  หรือใบแทนหนังสือการรับรองการแจงใหประทับตรา   

คําวา  “ใบแทน”  กํากับไวดวยและใหมีวัน  เดือน  ป  ท่ีออกใบแทน  พรอมท้ังลงลายมือชื่อ 

เจาพนักงานทองถิ่นหรือผูไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วใบแทน 
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  (๒) บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาต  หรือหนังสือรับรองการแจงเดิม  ระบุสาเหตุ   

การสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาต  หรือหนังสือรับรองการแจงเดิม  แลวแตกรณี 

และเลมที่  เลขที่  ป  พ.ศ.  ของใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนหนังสือรับรองการแจง 

ขอ ๒๔ ผูใดจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ที่มีพ้ืนท่ี 

ไมเกินสองรอยตารางเมตร  โดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น  และเคยรับโทษในความผิดนี้มาแลวครั้งหนึ่ง   

ยังฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตอไป  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้น 

หยุดดําเนินการไว  จนกวาจะไดดําเนินการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตามขอ  ๓  วรรคสอง  ถายังฝาฝนอีก   

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังหามการดําเนินกิจการนั้นไวตามเวลาที่กําหนดซึ่งตองไมเกินสองป 

ขอ ๒๕ เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และ 

ขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่น  ผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น  และเจาพนักงานสาธารณสุข   

มีอํานาจดังนี้ 

  (๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ  มาใหถอยคํา  หรือแจงขอเท็จจริงหรือทําคําชี้แจง   

เปนหนังสือหรือใหสงเอกสารหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบพิจารณา 

  (๒) เขาไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก 

หรือในเวลาทําการเพ่ือตรวจสอบ  หรือควบคุมใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  หรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในการนี้ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือเรียกหนังสือรับรองการแจง  หรือหลักฐาน 

ที่เกี่ยวของจากเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่นั้น 

  (๓) แนะนําใหผูไดรับใบอนุญาต  หรือหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติใหถูกตอง 

ตามเงื่อนไขในใบอนุญาต  หรือหนังสือรับรองการแจง  หรือตามขอบัญญัตินี้  หรือตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๔) ยึดหรืออายัดส่ิงของใด ๆ  ท่ีกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของประชาชน 

เพ่ือประโยชนในการดําเนินคดี  หรือเพ่ือนําไปทําลายในกรณีที่จําเปน 

  (๕) เก็บหรือนําสินคาหรือส่ิงของใด ๆ  ท่ีสงสัยวาจะไมถูกสุขลักษณะหรือจะกอใหเกิด 

เหตุรําคาญจากอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  เปนปริมาณตามสมควรเพ่ือเปนตัวอยางในการตรวจสอบ 

ตามความจําเปนไดโดยไมตองใชราคา 



 หนา   ๑๕๑ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มนีาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

ขอ ๒๖ หากผูจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร  หรือสถานท่ีสะสมอาหาร  ปฏิบัติไมถูกตอง   

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือกฎกระทรวงท่ีออกตามความ 

ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่นกําหนดไว 

เกี่ยวกับการดําเนินกิจการนั้น  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูดําเนินกิจการนั้นแกไขหรือปรับปรุง   

ใหถูกตองได  และถาผูดําเนินกิจการไมแกไขหรือถาดําเนินกิจการนั้นจะกอใหเกิด  หรือมีเหตุอันควรสงสัยวา 

จะเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน  เจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการ 

ไวทันทีเปนการชั่วคราว  จนกวาจะเปนที่พอใจแกเจาพนักงานทองถิ่นวาปราศจากอันตรายแลวก็ได 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นใหกําหนดระยะเวลาท่ีจะตองปฏิบัติตามคําส่ังไวไมเกินเจ็ดวัน   

เวนแตเปนกรณีที่มีคําส่ังใหหยุดดําเนินกิจการทันที 

ขอ ๒๗ ถาเจาพนักงานสาธารณสุขและผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานสวนทองถิ่น 

ตรวจพบเหตุที่ไมถูกตอง  หรือมีการกระทําใด ๆ  ท่ีฝาฝนพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

หรือขอบัญญัตินี้  ในอันที่จะมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน   

หรือจะเปนอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชนสวนรวม  ซึ่งสมควรจะดําเนินการแกไขโดยเรงดวน   

ใหเจาพนักงานสาธารณสุขและผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังใหผูกระทําการ 

ไมถูกตองหรือฝาฝนดังกลาวแกไขหรือระงับเหตุนั้นหรือดําเนินการใด ๆ   เพ่ือแกไขหรือระงับเหตุนั้นไดตามสมควร   

แลวแจงใหพนักงานทองถิ่นทราบ 

ขอ ๒๘ ถาผูรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  ไมปฏิบัติ   

หรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือกฎกระทรวง 

ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไว 

ในใบอนุญาต  ในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตนั้น  เจาพนักงานทองถิ่น   

มีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่สมควร  แตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๙ เจาพนักงานทองถิน่มอีํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  เมื่อปรากฏวาผูไดรับใบอนญุาต 

  (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไป  และมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใช 

ใบอนุญาตอีก 

  (๒) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้ 



 หนา   ๑๕๒ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มนีาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

  (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือ 

ขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการท่ีไดรับใบอนุญาต 

และการไมปฏิบัติหรือการปฏิบัติไมถูกตองนั้น  กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน   

หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๓๐ การแจงของเจาพนักงานทองถิ่นตามขอ  ๑๔  และคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น   

ตามขอ  ๒๔  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูประกอบกิจการหรือผูดําเนินการทราบ 

การแจงของเจาพนักงานทองถิ่นตามขอ  ๑๕  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูไดรับใบอนุญาต   

ผูแทนหรือผูรับมอบอํานาจจากผูไดรับใบอนุญาตทราบ 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นใหผูจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร   

หยุดดําเนินกิจการคําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูดําเนินกิจการ 

หรือผูไดรับใบอนุญาตทราบ  แลวแตกรณี 

ในกรณีไมพบตัวหรอืไมยอมรับหนังสือดังกลาว  ใหสงโดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดหนังสือนั้นไว 

ในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทํางานของผูตองรับหนังสือ  และใหถือวาผูนั้นไดทราบ 

หนังสือตั้งแตเวลาที่หนังสือไปถึงหรือวันปดหนังสือ  แลวแตกรณี 

ขอ ๓๑ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาต  สําหรับประกอบกิจการ  ที่ถูกเพิกถอน 

ใบอนุญาตอีกไมได  จนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๓๒ ผูรับใบอนุญาตใหตั้งหรือใชสถานท่ีเอกชน  เปนสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานที่ 

สะสมอาหารกอนใชขอบัญญัตินี้  ใหผูนั้นยังคงประกอบกิจการนั้นไดตอไปเสมือนเปนผูไดรับใบอนุญาตหรือ   

เปนผูท่ีไดรับแจงและไดหนังสือรับรองการแจงตามขอบัญญัตินี้แลว  แตเมื่อใบอนุญาตดังกลาวส้ินอายุ   

ผูนั้นยังคงประสงคจะดําเนินกิจการตอไปผูนั้นจะตองมาดําเนินการขอรับใบอนุญาตพรอมแจงตามขอบัญญัตินี้   

กอนการดําเนินงาน 

ขอ ๓๓ ใหใชแบบพิมพตาง ๆ  ตามที่กําหนดไวดวยขอบัญญัตินี้  ดังตอไปนี้ 

  (๑) คําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่ 

จําหนายอาหาร  หรือสถานท่ีสะสมอาหารใหใชแบบ  สอ.๑ 



 หนา   ๑๕๓ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มนีาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

  (๒) ใบรับแจงการจัดตัง้สถานที่จําหนายอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหารใหใชแบบ  สอ.๒ 

  (๓) ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ี   

สะสมอาหาร  ใหใชแบบ  สอ.๓ 

  (๔) คําขอรับใบแทนอนุญาต/หนังสือรับรองการแจงใหใชแบบ  สอ.๔ 

  (๕) คํารองขออนุญาตการตาง ๆ  เชน  ยกเลิกกิจการ  เปนตน  ใหใชแบบ  สอ.๕ 

ขอ ๓๔ ผูใดจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  ซึ่งมีพ้ืนท่ีเกินสองรอยตารางเมตร   

โดยไมไดรับใบอนุญาต  มีความผิดมาตรา  ๗๒  วรรคแรก  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ผูใดจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหาร  ซึ่งมีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตร   

โดยไมมีหนังสือรับรองการแจง  มีความผิดตามมาตรา  ๗๒  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๕ ผูใดฝาฝนขอบัญญัติขอ  ๖  และขอ  ๙  มีความผิดตามมาตรา  ๗๓  วรรคแรก   

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ผูใดฝาฝนขอบัญญัติขอ  ๗  ขอ  ๑๐  และขอ  ๑๑  มีความผิดตามมาตรา  ๗๓  วรรคสอง   

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๖ ผูใดไมปฏิบัติตามหนังสือเรียก  หรือไมยอมแจงขอเท็จจริงหรือไมสงเอกสาร   

หรือหลักฐานหรือขัดขวาง  หรือไมอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงานทองถิ่น   

หรือเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือเจาหนาที่ตามขอบัญญัติขอ  ๒๕  มีความผิดตามมาตรา  ๗๙   

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๗ ผู จัดตั้ งสถานที่ จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารผูใดดําเนินกิจการ   

ในระหวางที่มีคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นใหหยุดดําเนินกิจการ  หรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

ตามขอ  ๑๕  วรรคสอง  ขอ  ๒๔  หรือขอ  ๒๖  โดยไมมีเหตุหรือขอแกตัวอันสมควรมีความผิดตามมาตรา  ๘๐   

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๘ ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานสาธารณสุขและผูซึ่งไดรับการแตงตั้ง   

จากเจาพนักงานทองถิ่นตามขอ  ๒๗  โดยไมมีเหตุ  หรือขอแกตัวอันสมควร  หรือขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ 

ของเจาพนักงานสาธารณสุข  มีความผิดตามมาตรา  ๘๑  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
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ขอ ๓๙ ผูใดไมปฏิบัติตามขอบัญญัติขอ  ๑๖  หรือขอ  ๒๒  มีความผิดตามมาตรา  ๘๒   

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๔๐ ผูไดรับใบอนุญาตผูใดฝาฝนขอบัญญัติขอ  ๑๖  หรือขอ  ๒๒  มีความผิดตามมาตรา  ๘๓   

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๔๑ ผูรับใบอนุญาตผูใดดําเนินกิจการ  ในระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาตมีความผิด   

ตามมาตรา  ๘๔  แหงพระราชบญัญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๔๒ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลสามกระทาย  รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  คําส่ังเพ่ือใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๗  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

สมชาย  ทรายละเอียด 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลสามกระทาย 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 

ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสามกระทาย 

เร่ือง  สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๖ 
******************************** 

 

ท่ี พ้ืนท่ีประกอบการ 
คาธรรมเนียม 

ฉบับละ(บาท/ป) 

 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

๖ 

๗ 

๘ 

สําหรับพ้ืนท่ีไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

พ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน  ๒๕  ตารางเมตร 

พ้ืนท่ีประกอบการเกิน     ๒๕  ตารางเมตร แตไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร 

พ้ืนท่ีประกอบการเกิน     ๕๐  ตารางเมตร แตไมเกิน  ๗๕  ตารางเมตร 

พ้ืนท่ีประกอบการเกิน     ๗๕  ตารางเมตร แตไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 

พ้ืนท่ีประกอบการเกิน   ๑๐๐  ตารางเมตร แตไมเกิน  ๑๒๕  ตารางเมตร 

พ้ืนท่ีประกอบการเกิน   ๑๒๕  ตารางเมตร แตไมเกิน  ๑๕๐  ตารางเมตร 

พ้ืนท่ีประกอบการเกิน   ๑๕๐  ตารางเมตร แตไมเกิน  ๑๗๕  ตารางเมตร 

พ้ืนท่ีประกอบการเกิน   ๑๗๕  ตารางเมตร แตไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

 

๕๐ 

๑๐๐ 

๑๕๐ 

๒๐๐ 

๔๐๐ 

๖๐๐ 

๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

สําหรับพ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร   

พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๒๐๐  ตารางเมตร แตไมเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร 

พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๓๐๐  ตารางเมตร แตไมเกิน  ๔๐๐  ตารางเมตร 

พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๔๐๐  ตารางเมตร แตไมเกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร 

พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๕๐๐  ตารางเมตร ข้ึนไป 

 

๑,๕๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๒,๕๐๐ 

๓,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

 

คําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร หรือสถานท่ีสะสมอาหาร 
 

เขียนท่ี………………….....…………………………. 

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

ขาพเจา  (   ) บุคคลธรรมดา  (   )  นิติบุคคล ชื่อ……...............…………………………อายุ………ป

สัญชาติ……...………..อยูบานเลขท่ี…….....……..หมูท่ี…….....…ตรอกซอย…......…………….ถนน………..........

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

 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร หรือสถานท่ีสะสม 

อาหารตอพนักงานทองถ่ินดังนี้ 

๑. สถานท่ีชื่อ…………………………………เพ่ือจําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร (ระบุชนิดหรือ 

ประเภทของอาหาร)……….....................................................................................…………………………….. 

๒. สถานท่ีตั้งเลขท่ี…….............……หมูท่ี……....….ตรอก/ซอย……......………ถนน…………………

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

๓. จํานวนพ้ืนท่ีประกอบการ…………...........................................………..ตารางเมตร 

๔.  ผูจัดการสถานท่ีแหงนี้คือ………..........……………….....อยูบานเลขท่ี….....….….หมูท่ี……..….. 

ตรอก/ซอย………ตําบล.....................…..อําเภอ……...………….จังหวัด………...………โทรศัพท….....………… 

๕. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลวคือ 

                    ๕.๑  สําเนาทะเบียนบานของสถานท่ีประกอบการ หากเปนนิติบุคคลใหนําสําเนา 

หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลมาประกอบดวย 

                    ๕.๒  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอรับใบอนุญาต 

                    ๕.๓  หลักฐานแสดงวาอาคารนั้นสามารถใชประกอบการไดโดยถูกตองตามกฎหมาย            

วาดวยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

      ๕.๔  กรณีเจาของไมสามารถยื่นคําขอดวยตนเองไดใหผูรับมอบอํานาจนําหนังสือ              

มอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมายพรอมบัตรประจําตัวของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจมาแสดงแทน 
 
 ขอรับรองวาขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 

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

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

    

 

 



 

แบบ  สอ.๒ 

 

-ครุฑ- 

 

ใบรับแจงการจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร หรือ สถานท่ีสะสมอาหาร 

 

เขียนท่ี……………………………………………. 

วันท่ี……….เดือน………………….พ.ศ………… 

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

จาก………………………………………………………………………………………………………………………...………………. 

(   )   สถานท่ีจําหนายอาหาร 

(   )   สถานท่ีสะสมอาหาร 

สถานท่ีชื่อ……………………………….…………………...……เลขท่ี…………ถนน…………………. 

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

 

 

     ลงชื่อ……………….…………………………. 

           (…………………………………………..) 

        เจาพนักงานทองถ่ิน 

 

 

 

 

สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

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

 

หมายเหตุ   เจาพนักงานทองถ่ินจะแจงผลการพิจารณาใหทราบภายใน ๗ วันทําการนับแตวันท่ีไดรับการแจง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบ  สอ.๓ 

 

-ครุฑ- 
 

ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 
 

เลมท่ี……..เลขท่ี………/………….. 
 
  (๑) เจาพนักงานทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบลสามกระทายอนุญาต

ให…………………………….................………...สัญชาติ…………….อยูบานเลขท่ี………..…..…...หมูท่ี……..……

ตําบล……………………………………..……..………อําเภอ…………………….…จังหวัด………………………….…….หมายเลข

โทรศัพท………………………….…………… 

  ชื่อสถานประกอบกิจการ…………….……………ประเภท………...….………มีพ้ืนท่ี………ตารางเมตร  

ตั้งอยูบานเลขท่ี…………………….....หมูท่ี………ตําบล…………….…………อําเภอ……………….….

จังหวัด……………………….……………หมายเลขโทรศัพท……………………………………………………….……………. 

เสียคาธรรมเนียมปละ……………..บาท(……………………………..……………..)ตามใบเสร็จรับเงิน 

เลมท่ี………..เลขท่ี………….ลงวันท่ี…………………………………………………………………………………………………… 

  (๒)  ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอบัญญัติ

องคการบริหารสวนตําบลสามกระทาย  เรื่อง  การจัดตั้งสถานท่ีจําหนายหรือสถานท่ีสะสมอาหาร   

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

  (๓)  หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืน 

ท่ีเก่ียวของโดยมิอาจแกไขได  เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 

  (๔)  ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย  คือ 

            

๔.๑)…………………………………………………………………………………………….………………... 

  ๔.๒)………………………………………………………………………………………………………….…... 

  (๕)  ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี…………เดือน……….………....…….พ.ศ…….…….… 

  (๖)  ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันท่ี……………..เดือน…..…………..………พ.ศ……………….. 

     

 (ลงชื่อ)        

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

 ตําแหนง……………………………………… 

                        เจาพนักงานทองถ่ิน  

 

 

 

   (มีตอดานหลัง) 



 

  (ดานหลัง) 

รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม 

 

   วัน/เดือน/ป 

ท่ีออกใบอนุญาต 

    วัน/เดือน/ป 

ท่ีส้ินอายุใบอนุญาต 

             ใบเสร็จรับเงิน        (ลงช่ือ) 

เจาพนักงานทองถิ่น  เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

คําเตือน  (๑)  ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ี       

   ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ  หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน  ๕๐๐ บาท 

(๒)  หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอน    

      ใบอนุญาตสิ้นอายุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เลขท่ีรับ…………………                                                                              แบบ สอ.๔ 

                                 
  

คําขอรับใบแทนใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจง 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 
 

เขียนท่ี………...……………………… 

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

เรียน     เจาพนักงานทองถ่ิน 
 

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

อยูบานเลขท่ี…………..…ซอย……………ถนน……………ตําบล.....................……..……อําเภอ…......……………

จังหวัด……………………..........……… รหัสไปรษณีย…………..…….โทรศัพท……........................………………. 

ขอยื่นเรื่องราวตอเจาพนักงานทองถ่ินเพ่ือขอรับใบแทนใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ี

จําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารประเภท…......................……………………………………….. 

ชื่อสถานท่ีประกอบการ…………….......…………………………….ตั้งอยูบานเลขท่ี…………..……...ซอย....………

ถนน…………...........…ตําบล……..................………อําเภอ…………...……...จังหวัด………….…………...............

รหัสไปรษณีย………............…….โทรศัพท….........................................................................…………………. 

เนื่องจากใบอนุญาตฉบับเดิม  เลมท่ี…..........…เลขท่ี…........……ลงวันท่ี…..…เดือน……..………..พ.ศ………. 

เกิดการสูญหาย/ถูกทําลาย/ชาํรุดในสาระสําคัญ……….......................……………………………………………... 

 ขอรับรองวาจะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและเ ง่ือนไขท่ีไดวางไว ทุกประการพรอมนี ้               

ไดแนบสําเนาทะเบียนบาน  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และเอกสารหลักฐานตามท่ีขอบัญญัติกําหนดมา

ดวย 

 

 

ลงชื่อผูขออนุญาต…………...................………………………………… 

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

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    แบบ  สอ.๕ 

คํารองขออนุญาตการตาง ๆ 

 

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

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

 

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

อยูบานเลขท่ี.......……...ซอย.............….....ถนน..............…......….หมู……..…ตําบล…….............……………..

อําเภอ…………….................……..จังหวัด……………………..….....……….. โทรศัพท....................................... 

 

  ขอยื่นคํารองตอเจาพนักงานทองถ่ิน……......................…………………………………………. 

……………………………………………………………............................................…………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

 

   จึงมีความประสงค………………………............................………………………………………... 

…………………………………………............................................……………………………………………………………. 

…………………………………………............................................……………………………………………………………. 

…………………………………………............................................……………………………………………………………. 

…………………………………………............................................……………………………………………………………. 

 

  จึงขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

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

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