
 หนา   ๑๑๗ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๒๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กนัยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางคนที 
เรื่อง   สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร   

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล  วาดวยสถานที่จําหนายอาหาร 

และสถานที่สะสมอาหารในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางคนที   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ประกอบกับมาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๕๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘   

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหาร 

สวนตําบลบางคนทีโดยไดรับความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลบางคนทีและนายอําเภอบางคนที  

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางคนที  เรื่อง  สถานที่ 

จําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๖๐”   

ขอ ๒ ขอบัญญัตินีใ้หใชบงัคบัในเขตองคการบริหารสวนตาํบลบางคนทีตัง้แตวันถดัจากวันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป   

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางคนที  เรื่อง  กิจการที่เปนอันตราย 

ตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๔๙   

บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีองคการบริหารสวนตําบลบางคนที  

ไดตราไวแลวซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน   

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

    “อาหาร”  หมายความวา  ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต  ไดแก   

    (๑)  วัตถุทุกชนิดที่คนกิน  ดื่ม  อม  แตไมรวมถึง  ยา  วัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท  

หรือยาเสพติดใหโทษตามกฎหมาย  วาดวยการนั้น  แลวแตกรณี 

    (๒)  วัตถุท่ีมุงหมาย  สําหรับใชหรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร  รวมทั้งวัตถุเจือปน 

อาหารสี  และเครื่องปรุงแตงกล่ินรส 
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    “สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  ท่ีมิใชที่   

หรือทางสาธารณะท่ีจัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงสําเร็จ  และจําหนายใหกับผูซื้อสามารถบริโภคทันที   

ทั้งนี้  ไมวาจะเปนการจําหนาย  โดยจัดใหมบีรเิวณไวสําหรบัการบริโภค  ณ  ท่ีนั้น  หรือนําไปบริโภคที่อื่นก็ตาม 

    “สถานท่ีสะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่   

หรือทางสาธารณะที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด   

ซึ่งผูซื้อตองนําไปทํา  ประกอบหรือปรุงเพ่ือบริโภคภายหลัง 

    “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน  

สามารถใชประโยชน  หรือใชสัญจรได   

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่น  ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได   

    “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลบางคนที 

    “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๕ ผูใดจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร  หรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคาร  หรือพ้ืนที่ใด 

ซึ่งมีพ้ืนท่ีเกินสองรอยตารางเมตร  และมิใชเปนการขายของในตลาด  ตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิน่   

หากสถานที่ดังกลาว  มีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตร  ตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือขอรับหนังสือรับรอง 

การแจงกอนการจัดตั้ง 

ขอ ๖ ความในขอ  ๕  ไมใชบังคับแกการประกอบการ  ดังนี้ 

  (๑)  การประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

  (๒)  การขายของในตลาด 

  (๓)  การจําหนายสินคาในที่  หรือทางสาธารณะ 

ขอ ๗ ผูจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหาร  ตองจัดสถานท่ีใหถูกตอง 

ดวยสุขลักษณะ  และเงื่อนไขตามลักษณะของกิจการ  ดังตอไปนี้ 

  ก. สถานที่สะสมอาหาร 

   (๑)  ไมตั้งอยูในบริเวณท่ีนาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ 
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     (๒) พ้ืนทําดวยวัตถุถาวร  ทําความสะอาดงาย 

     (๓) จัดใหมีระบบการระบายน้ําอยางเพียงพอ  และถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐาน 

ที่เจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

     (๔) จัดใหมีแสงสวางและทางระบายอากาศเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ 

ตามเกณฑมาตรฐานที่เจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

     (๕) จัดใหมีสวมจํานวนเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐาน 

ที่เจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

     (๖) จัดใหมีที่รองรับมูลฝอย  และส่ิงปฏิกูลที่ถูกตองดวยสุขลักษณะและเพียงพอ 

     (๗) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  คําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบัญญัติ  และคําส่ังองคการบริหารสวนตําบลบางคนที 

  ข. สถานที่จําหนายอาหาร 

     (๑) จัดสถานที่ตามที่กําหนดไวในขอ  (๑)  -  (๖) 

     (๒) จัดใหมีโตะ  เกาอี้  หรือที่นั่งอยางอื่นซึ่งมีสภาพแข็งแรง  สะอาด  และเปน 

ระเบียบเรียบรอยอยูเสมอ 

     (๓) ผนังและบริเวณที่ปรุงอาหาร  ตองมีพ้ืนที่ทําความสะอาดงาย 

     (๔) จัดใหมีภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  ที่ใชในการทํา  ประกอบ  ปรุง   

เก็บและการบริโภคอาหารไวเพียงพอ  ปลอดภัย  และถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐานที่องคการบริหาร 

สวนตําบลบางคนทีกําหนด 

     (๕) จัดใหมีบริเวณที่สําหรับทําความสะอาดภาชนะ  ตลอดจนอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ   

ใหเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ  เพ่ือใชในการนั้นโดยเฉพาะ 

     (๖) จัดใหมีที่สําหรับลางมือ  พรอมอุปกรณจํานวนเพียงพอ 

     (๗) จัดใหมีการปองกันอันตรายตอสุขภาพ  รวมท้ังปองกันไมใหเกิดเหตุรําคาญ 

เนื่องจากการจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  และเก็บอาหาร 
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     (๘)  จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  และคําส่ัง 

เจาพนักงานทองถิ่น 

     (๙)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

และคําส่ังพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบัญญัติ  และคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลบางคนที 

ขอ ๘ ผูรับใบอนุญาตหรือผูรับมอบการแจง  ตองดูแลรักษาสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่ 

สะสมอาหารใหถูกตองดวยสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

    (๑)  รักษาสถานที่ใหสะอาดอยูเสมอ  รวมท้ังจัดใหมีการปองกันและกําจัดสัตวนําโรค 

    (๒)  ตองมีการดูแลรักษาความสะอาดที่รองรับขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลท่ีถูกตองดวยสุขลักษณะ 

    (๓)  รักษาสวมใหถูกตองดวยสุขลักษณะอยูเสมอ 

    (๔)  จัดส่ิงของเครื่องใช  และอุปกรณใหเปนระเบยีบ  เรียบรอย  และรักษาใหสะอาดอยูเสมอ 

    (๕)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบัญญัติและคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลบางคนที 

ขอ ๙ ผูรับใบอนุญาตหรือผูรับรองการแจง  จัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารตองปฏิบัติใหถูกตอง 

ตามหลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร  กรรมวิธีการจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บ  รักษาอาหาร  

ตลอดจนสุขลักษณะของภาชนะ  อุปกรณน้ําใช  และของใชอื่น ๆ   รวมทั้งสุขลักษณะสวนบุคคลของผูจําหนายอาหาร   

ผูปรุงอาหาร  ผูใหบริการ  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  วางเก็บอาหารกอนปรุงในที่สะอาดถูกสุขลักษณะ  รวมทั้งจัดใหมีการปองกันสัตวนําโรค 

ในสถานท่ีนั้น 

    (๒)  ใชเครื่องปกปดอาหาร  รวมทั้งภาชนะและอุปกรณ  เครื่องใชตาง ๆ   ที่ใชในการทํา  ประกอบ   

ปรุง  เก็บอาหาร  เพ่ือปองกันฝุนละอองและส่ิงที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ตลอดจนรักษาเครื่องปกปดนั้น   

ใหสะอาดใชการไดดีอยูเสมอ 

    (๓)  น้ําแข็งสําหรับใชบริโภค  ตองจัดเก็บไวในภาชนะท่ีถูกสุขลักษณะสามารถปองกัน   

ส่ิงปนเปอนไดและหามนําอาหารหรือส่ิงของอื่นใดแชหรือเก็บรวมกันไวดวย 

    (๔) การทุบ  การบดน้ําแข็ง  ตองปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะ  และสะอาดอยูเสมอ   

รวมทั้งปองกันมิใหเสียงเปนเหตุรําคาญแกผูอื่น 
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    (๕)  ในกรณีที่มีผาเช็ดหนาใหบริการ  ตองทําความสะอาดโดยวิธีผานความรอนฆาเชื้อโรค   

หรือกรรมวิธีอื่นใดใหถูกตองดวยสุขลักษณะ 

    (๖)  จัดใหมีนํ้าสะอาดไวเพียงพอ 

    (๗)  ใชภาชนะหรือวัตถุที่สะอาด  ปลอดภัยสําหรับปรุง  ใส  หรือหออาหารหรือน้ําแข็ง 

โดยรักษาใหสะอาดอยูเสมอ 

    (๘)  ผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหาร  และผูใหบริการตองแตงกายใหสะอาดและปฏิบัติตน 

ใหถูกตองดวยสุขลักษณะสวนบุคคล 

    (๙)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

และคําส่ังพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบัญญัติ  และคําส่ังองคการบริหารสวนตําบลบางคนที 

ขอ ๑๐ อาคารที่ใชเปนสถานที่ประกอบการ  ตองมีหลักฐานแสดงวาสามารถใชประกอบการได 

โดยถูกตองตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

ขอ ๑๑ ผูรับใบอนุญาตหรือผูรับรองการแจง  ตองไมเปนโรคติดตอและไมจางหรือใชบุคคลท่ีปวย

หรือมีเหตุควรเชื่อวาเปนโรคติดตอ  จําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บอาหาร 

ขอ ๑๒ ผูใดประสงคจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร   

หรือพ้ืนท่ีใดซึ่งพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตร  ใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร   

หรือสถานที่สะสมอาหารตามแบบ  สอ.  ๑  ทายขอบัญญัตินี้  ตอเจาพนักงานทองถิ่น  พรอมกับเอกสาร 

หลักฐานตาง ๆ  ดังนี้ 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

   -  สําเนาทะเบียนบานของผูประกอบการหรือของสถานประกอบการ 

   -  สําเนาใบอนุญาตกอสรางอาคารของสถานประกอบการ   

   -  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  (กรณีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล) 

   -  สําเนาบัตรประจําตัวผูแทนนิติบุคคล  (กรณีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล) 

   -  หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนผูมอบและผูรับมอบอํานาจ 

  (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

  (๓)  เอกสารหรือหลักฐานอื่น ๆ   ตามที่องคการบริหารสวนตําบลบางคนทปีระกาศกําหนด 

ในภายหลัง 



 หนา   ๑๒๒ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๒๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กนัยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

ในกรณีสถานท่ีตามวรรคหนึ่ง  มีพ้ืนท่ีไมเกินสองรอยตารางเมตร  ใหย่ืนคําขอรับหนังสือรับรอง   

การแจงตามแบบ  สอ. ๒  ทายขอบัญญัตนิี้  ตอเจาพนักงานทองถิ่น  พรอมหลักฐานตาง ๆ   ตามที่องคการบริหาร 

สวนตําบลบางคนทีกําหนดในวรรคหนึ่ง 

ขอ  ๑๓  เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของคําขออนุญาต   

หรือคําขอรับหนังสือรับรองการแจงแลว  ปรากฏวาถูกตองตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดไว

ใหออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร  และสถานที่สะสมอาหารตามแบบ  สอ.  ๓  ทายขอบัญญัตินี้   

หรือหนังสือรับรองการแจงตามแบบ  สอ.  ๔  ทายขอบัญญัตินี้  แลวแตกรณี 

ผูใดรับอนุญาตหรือผูไดรับการรับรองการแจง  ตองมารับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง   

พรอมกับชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทายขอบัญญัตินี้ภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

จากเจาพนักงานทองถิ่น  หากมิไดมารับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงและชําระคาธรรมเนียม 

ภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาสละสิทธิ์ 

บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหารสวนตําบลบางคนที 

ขอ  ๑๔  เมื่อผูรับใบอนุญาตผูใดประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต  ใหย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาต   

ตอพนักงานทองถิ่นตามแบบ  สอ. ๕  กอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับชําระคาธรรมเนียมแลว 

ใหประกอบกิจการตอไปจนกวาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต  หากมิไดชําระคาธรรมเนียม 

กอนใบอนุญาตส้ินอายุจะตองชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบแตไมเกินหนึ่งพันบาทของจํานวน 

คาธรรมเนียมที่คางชําระ 

ขอ  ๑๕  ผูรับหนังสือรับรองการแจงตองเสียคาธรรมเนียมเปนประจําทุกป  ตลอดระยะเวลา 

ดําเนินกิจการนั้น  โดยย่ืนคําขอชําระคาธรรมเนียมประจําปตามแบบ  สอ.  ๖  ตอเจาพนักงานทองถิ่น   

พรอมหลักฐานตาง ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลบางคนทีกําหนด  และใหชําระคาธรรมเนียม 

กอนครบรอบในแตละป  หากมิไดชําระคาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนดจะตองชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีก 

รอยละย่ีสิบของคาธรรมเนียมที่คางชําระแตคาปรับเมื่อรวมกันแลวตองไมเกินหนึ่งพันบาท  เวนแตผูแจง 

จะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป   

ขอ  ๑๖  ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ 

ขององคการบริหารสวนตําบลบางคนที 



 หนา   ๑๒๓ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๒๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กนัยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอ ๑๗ เมื่อผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับหนังสือรับรองการแจงไมประสงคจะประกอบการตอไป   

ใหย่ืนคําขอบอกเลิกการดําเนินกิจการตามแบบ  สอ.  ๗   

ขอ ๑๘ หากผูรับใบอนุญาตหรือผูรับรองการแจงประสงคจะแกไขรายการในใบอนุญาต   

หรือหนังสือรับรองการแจงใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น   

ขอ ๑๙ หากปรากฏวาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง  สูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุด   

ในสาระสําคัญ  ผูรับใบอนุญาตหรือผูรับหนังสือรับรองการแจง  แลวแตกรณี  จะตองย่ืนคําขอรับใบแทน 

ใบอนุญาต  หรือใบแทนหนังสือรับรองการแจงตามแบบ  สอ.  ๗  ทายขอบัญญัตินี้ตอเจาพนักงานทองถิ่น   

ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ  แลวแตกรณี   

พรอมหลักฐาน  ดังตอไปนี้   

  (๑)  เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ  กรณีสูญหายหรือถูกทําลาย 

  (๒)  ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ   

ขอ ๒๐ การออกใบอนุญาต  หรือใบแทนหนังสือรับรองการแจง  ใหเจาพนักงานทองถิ่น   

ดําเนินการตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  ดังนี้ 

    (๑)  การออกใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบ  สอ. ๓  หรือการออกใบแทนหนังสือรับรอง 

การแจงใหใชแบบ  สอ.  ๔  โดยประทับตราสีแดงคําวา  “ใบแทน”  กํากับไวดวย  และใหมีวัน  เดือน  ป   

ที่ออกใบแทนพรอม  ลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่น  หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

    (๒)  ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาท่ีเหลือของอายุใบอนุญาตเดิม 

    (๓)  บันทึกดานหลังตนขัว้ใบอนญุาตเดิม  หรือตนขั้วหนังสือรับรองการแจงเดิมระบุสาเหตุ 

การสูญหาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมหรือหนังสือรับรองการแจงเดิม  แลวแตกรณี   

และลงเลมท่ี  เลขที่  ปของใบแทน 

ขอ ๒๑ ผูรับใบอนุญาตหรือผูรับรองการแจง  ใหจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร  หรือสถานที่ 

สะสมอาหาร  ตองแสดงใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานที่ 

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 



 หนา   ๑๒๔ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๒๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กนัยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอ ๒๒ ใหใชแบบพิมพตาง ๆ  ตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ดังตอไปนี้ 

    (๑) คําขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

ใหใชแบบ  สอ.  ๑ 

    (๒) คําขอรับหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหาร  

ใหใชแบบ  สอ.  ๒ 

    (๓) ใบอนุญาต จัดตั้ ง สถาน ท่ี จํ าหน ายอาหาร   หรื อสถานที่ สะสมอาหาร 

ใหใชแบบ  สอ.  ๓ 

    (๔) หนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหาร   

ใหใชแบบ  สอ.  ๔ 

    (๕)  คําขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร  หรือสถานที่สะสมจําหนายอาหาร   

ใหใชแบบ  สอ.  ๕ 

    (๖)  คําขอชําระคาธรรมเนียมประจําป  หนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร   

หรือสถานที่สะสมอาหารใหใชแบบ  สอ.  ๖ 

    (๗)  คําขอบอกเลิกการดําเนินกิจการสถานท่ีจําหนายอาหาร  หรือสถานท่ีสะสมอาหาร   

ใหใชแบบ  สอ.  ๗ 

    (๘)  คําขอแกไขรายการในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงใหใชแบบ  สอ.  ๘ 

    (๙)  คําขอใบแทนอนุญาตหรือใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหใชแบบ  สอ.  ๙ 

ขอ ๒๓ ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหารไมปฏิบัติ   

หรือปฏิบัติไมถูกตองตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไวคราวหนึ่งไมเกิน 

สิบหาวัน 

กรณีถูกส่ังพักใชใบอนญุาตมาแลวสองครัง้  และมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก  เจาพนักงานทองถิ่น 

มีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได   

ขอ ๒๔ ผูดําเนินกิจการจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร   

หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนท่ีไมเกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาด  โดยมิไดแจงตอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตามขอ  ๔  และเคยไดรับโทษตามขอบัญญัตินี้เพราะเหตุที่ฝาฝนดําเนินกิจการ   



 หนา   ๑๒๕ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๒๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กนัยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

โดยมิไดแจงขอหนงัสือรับรองการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นมาแลวครั้งหนึ่ง  หากยังปฏิบัติฝาฝนดําเนินกิจการ 

โดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตอไป  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูดําเนินการดังกลาว 

หยุดดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดดําเนินการแจงขอหนังสือรับรองการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตามขอ  ๔   

ถายังฝาฝนอีกใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังหามดําเนินกิจการนั้นไวตามที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสองป 

ขอ  ๒๕  ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ในขอ  ๕  ตองระวางโทษตามมาตรา  ๗๒  แหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๒๖  ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ในขอ  ๗  ขอ  ๘  หรือขอ  ๙  ตองระวางโทษตามมาตรา  ๗๓   

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๒๗  ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ในขอ  ๑๙  หรือขอ  ๒๑  ตองระวางโทษตามมาตรา  ๘๓   

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๒๘  ผูรับใบอนุญาตผูใดดําเนินกิจการในระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตามขอ  ๒๓  วรรคหนึ่ง  

มีความผิดตามมาตรา  ๘๔  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๒๙  บรรดาใบอนุญาตคาอาหารหรือน้ําแข็งในสถานท่ีเอกชน  ท่ีไดออกกอนใชขอบัญญัตินี้   

ใหคงใชไดตอไปจนส้ินอายุใบอนุญาตนั้น 

ขอ  ๓๐  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบางคนทีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

ระเบียบประกาศหรือคําส่ังท่ีออกตามความในวรรคหนึ่งจะมีผลบังคับใชเมื่อไดติดประกาศไว 

หนาที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบางคนที  และท่ีทําการกํานันในเขตพ้ืนท่ีแลวอยางนอยเจ็ดวัน   

ยกเวนระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังที่เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 

ทายขอบัญญัตินี้  ตองผานความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลบางคนที  และติดประกาศ   

ใหประชาชนทราบตามความดังกลาวมาแลว  จึงจะมีผลบังคับใช 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๘  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

เรณู  เล็กนิมิตร 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลบางคนที 



 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางคนที 

เรื่อง  สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. 2560 

 

ลําดับ รายการ 
อัตราคาธรรมเนียมตอป 

(บาท) 

อัตราคาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงการจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร และสถานท่ี 

สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนท่ีใดซ่ึงมีพ้ืนท่ี ไมเกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาด 

1 พ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน 25 ตารางเมตร       ฉบับละ   200 บาท 

2 พ้ืนท่ีประกอบการเกิน 25 ตารางเมตร แตไมเกิน 50 ตารางเมตร       ฉบับละ   400 บาท 

3 พ้ืนท่ีประกอบการเกิน 50 ตารางเมตร แตไมเกิน 100 ตารางเมตร       ฉบับละ   600 บาท 

4 พ้ืนท่ีประกอบการเกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 150 ตารางเมตร       ฉบับละ   800 บาท 

5 พ้ืนท่ีประกอบการเกิน 150 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร       ฉบับละ 1,000 บาท 

อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตการจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร และสถานท่ีสะสมอาหาร         

ในอาคารหรือพ้ืนท่ีใดซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาด 

1 พ้ืนท่ีประกอบการเกิน 200 ตารางเมตร แตไมเกิน 500 ตารางเมตร ฉบับละ 2,000 บาท 

2 พ้ืนท่ีประกอบการเกิน 500 ตารางเมตรข้ึนไป ฉบับละ 2,500 บาท 

 

 

 



แบบ  สอ.  1 

 

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

คําขอรับใบอนุญาต 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 
 

 

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

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

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

อายุ....................ป สัญชาติ.......................... เลขบัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี......................................................... 

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

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

โทรศัพท...............................................................โทรสาร........................................................ 

ขอรับใบอนุญาตจัดตั้ง     สถานท่ีจําหนายอาหาร      สถานท่ีสะสมอาหาร   ตอเจาพนักงานทองถ่ิน   ดังนี้ 
 

 1. ชื่อสถานท่ีประกอบการ....................................................................................................................... 

ประกอบกิจการประเภท.......................................................... ลําดับท่ี...............กําลังเครื่องจักร................... แรงมา

จํานวนคนงาน.................... คน 

 2. สถานประกอบการตั้งอยูเลขท่ี................ หมูท่ี.................ตรอก/ซอย................................................  

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

โทรศัพท...............................................................โทรสาร........................................................ 

อาคารประกอบการมีเนื้อท่ี............................. ตารางเมตร  บริเวณสถานประกอบการ (รวมท้ังอาคารประกอบการ)         

มีเนื้อท่ี....................ตารางเมตร  ท่ีดินบริเวณสถานประกอบการเปนของ..................................................................

อาคารประกอบการเปนของ...................................................................................  

อาคารประกอบการ (     ) มีอยูเดิม (     ) กอสรางใหม ลักษณะของอาคารประกอบการ..........................................

เปนไม  หรือหองแถว  คอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ ไดรับใบอนุญาตปลูกสรางอาคารประเภท........................................

สถานประกอบการอยูใกลเคียงกับ..................................................................................... การพักคางของผูปฏิบัติงาน

ในสถานประกอบการ (     ) มี (     ) ไมมี 

บริเวณสถานประกอบการมีเขตติดตอ        ดานเหนือ.................................................................................................. 

                                      ดานใต...................................................................................................... 

                                      ดานตะวันออก.......................................................................................... 

                                      ดานตะวันตก............................................................................................ 

  

 

 

 



 

 3. ทํางานปกติตั้งแตเวลา ................... น. ถึงเวลา ....................... น. รวมวันละ....................... ชัว่โมง

................ กะ วันหยุดงานประจําสัปดาห........................................................ 

 4. จํานวนและระดับผูซ่ึงทํางานในสถานประกอบการ 

       4.1 เจาหนาท่ีบริหารและวิชาการ............................ คน 

       4.2 คนงานชาย........................................................ คน 

             คนงานหญิง......................................................  คน 

       4.3 ผูชํานาญการจากตางประเทศ..............................คน 

       4.4 ชางเทคนิคและชางฝมือจากตางประเทศ.............คน 

                                รวม............................................ คน 
 

 5. มลพิษท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการ (น้ําเสีย/กากของเสีย/มลพิษอากาศ) 

       (ระบุชื่อและปริมาณ) (ถามี) 

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

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

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

 6. การควบคุมมลพิษกอนปลอยออกสูภายนอก (การบําบัดหรือปรับปรุงคุณภาพน้ําเสีย/กากของเสีย/

มลพิษอากาศ) 

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

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

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

 7. อุปกรณ/เครื่องมือ/เครื่องจักรท่ีใช ไดแก (ระบุ ขนาด จํานวน) 

       7.1 ......................................... ขนาด............................................ จํานวน...................................... 

            7.2 ......................................... ขนาด............................................ จํานวน...................................... 

             7.3 ......................................... ขนาด............................................ จํานวน...................................... 

             7.4 ......................................... ขนาด............................................ จํานวน...................................... 
 

 8. มาตรการปองกันอันตรายสําหรับผูปฏิบัติงาน/คนงาน 

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

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 9. แผนท่ีสังเขป แสดงสถานท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10. แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีประกอบการ และท่ีตั้งของเครื่องจักร (หากมีหลายชั้น ใหแสดงทุกชั้น)      

รวมท้ังท่ีพักของผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการ (ถามี) 

 

 

 

 

 

 

 

  ลงชื่อ.......................................................... ผูยื่นคําขอรับใบอนุญาต 

  ตําแหนง....................................................................... 

  วันท่ี........................ / ............................ / .................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  แบบ สอ. 2 

 

                                                                                                                                            

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

แบบคําขอหนังสือรับรองการแจง 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 

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

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

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

อายุ....................ป สัญชาติ.......................... เลขบัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี......................................................... 

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

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

โทรศัพท...............................................................โทรสาร........................................................ 

ขอรับใบอนุญาตจัดตั้ง     สถานท่ีจําหนายอาหาร      สถานท่ีสะสมอาหาร   ตอเจาพนักงานทองถ่ิน   ดังนี้ 
 

 1. ชื่อสถานท่ีประกอบการ....................................................................................................................... 

ประกอบกิจการประเภท.......................................................... ลําดับท่ี...............กําลังเครื่องจักร................... แรงมา

จํานวนคนงาน.................... คน 

 2. สถานประกอบการตั้งอยูเลขท่ี................ หมูท่ี.................ตรอก/ซอย................................................  

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

โทรศัพท...............................................................โทรสาร........................................................ 

อาคารประกอบการมีเนื้อท่ี................... ตารางเมตร  บริเวณสถานประกอบการ (รวมท้ังอาคารประกอบการ)         

มีเนื้อท่ี....................ตารางเมตร  ท่ีดินบริเวณสถานประกอบการเปนของ..................................................................

อาคารประกอบการเปนของ...................................................................................  

อาคารประกอบการ (     ) มีอยูเดิม (     ) กอสรางใหม ลักษณะของอาคารประกอบการ..........................................

เปนไม  หรือหองแถว  คอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ ไดรับใบอนุญาตปลูกสรางอาคารประเภท........................................

สถานประกอบการอยูใกลเคียงกับ.................................................................................... การพักคางของผูปฏิบัติงาน

ในสถานประกอบการ (     ) มี (     ) ไมมี 

บริเวณสถานประกอบการมีเขตติดตอ        ดานเหนือ.................................................................................................. 

                                      ดานใต...................................................................................................... 

                                      ดานตะวันออก.......................................................................................... 

                                      ดานตะวันตก............................................................................................ 

  

 

 



 

 3. ทํางานปกติตั้งแตเวลา ................... น. ถึงเวลา ....................... น. รวมวันละ....................... ชัว่โมง

................ กะ วันหยุดงานประจําสัปดาห........................................................ 

 4. จํานวนและระดับผูซ่ึงทํางานในสถานประกอบการ 

       4.1 เจาหนาท่ีบริหารและวิชาการ............................ คน 

       4.2 คนงานชาย........................................................ คน 

             คนงานหญิง......................................................  คน 

       4.3 ผูชํานาญการจากตางประเทศ..............................คน 

       4.4 ชางเทคนิคและชางฝมือจากตางประเทศ.............คน 

                                รวม............................................ คน 
 

 5. มลพิษท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการ (น้ําเสีย/กากของเสีย/มลพิษอากาศ) 

       (ระบุชื่อและปริมาณ) (ถามี) 

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

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

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

 6. การควบคุมมลพิษกอนปลอยออกสูภายนอก (การบําบัดหรือปรับปรุงคุณภาพน้ําเสีย/กากของเสีย/

มลพิษอากาศ) 

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

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

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

 7. อุปกรณ/เครื่องมือ/เครื่องจักรท่ีใช ไดแก (ระบุ ขนาด จํานวน) 

       7.1 ......................................... ขนาด............................................ จํานวน...................................... 

            7.2 ......................................... ขนาด............................................ จํานวน...................................... 

             7.3 ......................................... ขนาด............................................ จํานวน...................................... 

             7.4 ......................................... ขนาด.......................... ................. จํานวน...................................... 
 

 8. มาตรการปองกันอันตรายสําหรับผูปฏิบัติงาน/คนงาน 

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

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 9. แผนท่ีสังเขป แสดงสถานท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10. แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีประกอบการ และท่ีตั้งของเครื่องจักร (หากมีหลายชั้น ใหแสดงทุกชั้น)      

รวมท้ังท่ีพักของผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการ (ถามี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ลงชื่อ.......................................................... ผูยื่นคําขอหนังสือรับรองการแจง 

 ตําแหนง....................................................................... 

 วันท่ี........................ / ............................ / .................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  แบบ สอ. 3 

 

                                                                                                                                            

เลขท่ีรับ............/.............. 

 

 

 

 
 

ใบอนุญาต 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 

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

 (1) เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให........................................................................ สัญชาติ............................. 

อยูบานเลขท่ี................. หมูท่ี ............ ตําบล.............................. อําเภอ .............................. จังหวัด ........................... 

หมายเลขโทรศัพท........................................... 

 ชื่อสถานประกอบการ.................................................................................. ประเภท..................................... 

อยูบานเลขท่ี................. หมูท่ี ............ ตําบล.............................. อําเภอ .............................. จังหวัด ........................... 

หมายเลขโทรศัพท........................................... โทรสาร................................................ 

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

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

 (2) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไขท่ีกําหนดในขอกําหนดของทองถ่ิน 

 (3) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

โดยมิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 

 (4) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ 

       (4.1) .................................................................................................. 

       (4.2) .................................................................................................. 

 (5) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี................. เดือน........................ พ.ศ. ..................... 

 (6) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันท่ี............... เดือน........................... พ.ศ. .......................... 

 

       (ลงชื่อ) 

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

       ตําแหนง.................................................. 

                 เจาพนักงานทองถ่ิน 
คําเตือน (1) ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตน้ีไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ  

  หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน 500 บาท 

 (2) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตอใบอนุญาตกอนใบอนุญาตส้ินอายุ 

 



 

 

(ดานหลัง) 

 

 

 

รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม 

 

วันท่ี/เดือน/ป วัน/เดือน/ป ใบเสร็จรับเงิน ลงลายมือช่ือ 

ท่ีออกใบอนุญาต ท่ีหมดอายุ เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป เจาพนักงานทองถิ่น 

  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  แบบ สอ. 4 

 

                                                                                                                                            

เลขท่ีรับ............/.............. 

 

 

 

 
 

หนังสือรับรองการแจง 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 

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

 (1) เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให........................................................................ สัญชาติ............................. 

อยูบานเลขท่ี................. หมูท่ี ............ ตําบล.............................. อําเภอ .............................. จังหวัด ........................... 

หมายเลขโทรศัพท........................................... 

 ชื่อสถานประกอบการ.................................................................................. ประเภท..................................... 

อยูบานเลขท่ี................. หมูท่ี ............ ตําบล.............................. อําเภอ .............................. จังหวัด ........................... 

หมายเลขโทรศัพท........................................... โทรสาร................................................ 

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

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

 (2) ผูรับหนังสือรับรองการแจงตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไขท่ีกําหนดในขอกําหนดของทองถ่ิน 

 (3) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

โดยมิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 

 (4) ผูรับหนังสือรับรองการแจงตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ 

       (4.1) .................................................................................................. 

       (4.2) .................................................................................................. 

 (5) หนังสือรับรองการแจงฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี................. เดือน........................ พ.ศ. ..................... 

 (6) หนังสือรับรองการแจงฉบับนี้สิ้นอายุวันท่ี............... เดือน........................... พ.ศ. .......................... 

 

       (ลงชื่อ) 

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

       ตําแหนง.................................................. 

                 เจาพนักงานทองถ่ิน 
คําเตือน (1) ผูรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงใบอนุญาตน้ีไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานท่ีประกอบกิจการ 

  ตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน 500 บาท 

 (2) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุกอนหนังสือรับรองการแจงส้ินอาย ุ

 



แบบ สอ. 5 
 

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

คําขอตออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการสถานท่ีจําหนายอาหาร หรือสถานท่ีสะสมอาหาร 
 

 

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

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

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

อายุ....................ป สัญชาติ.......................... เลขบัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี......................................................... 

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

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

โทรศัพท...............................................................โทรสาร........................................................ 

มีความประสงคยื่นขอตอใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ิน ดังนี้  

 1.ชื่อสถานท่ีประกอบการ....................................................................................................................... 

ประกอบกิจการประเภท.......................................................... ลําดับท่ี...............กําลังเครื่องจักร................... แรงมา

จํานวนคนงาน.................... คน ใบอนุญาตฉบับเดิมเลขท่ี................./................. ออกใหเม่ือวันท่ี............................. 

เดือน................................. พ.ศ. ........................ หมดอายุวันท่ี............ เดือน.................................. พ.ศ. .................. 

 2. สถานประกอบการตั้งอยูเลขท่ี................ หมูท่ี.................ตรอก/ซอย................................................  

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

โทรศัพท...............................................................โทรสาร........................................................ 

อาคารประกอบการมีเนื้อท่ี................... ตารางเมตร  บริเวณสถานประกอบการ (รวมท้ังอาคารประกอบการ)         

มีเนื้อท่ี....................ตารางเมตร  ท่ีดินบริเวณสถานประกอบการเปนของ..................................................................

อาคารประกอบการเปนของ...................................................................................  

อาคารประกอบการ (     ) มีอยูเดิม (     ) กอสรางใหม ลักษณะของอาคารประกอบการ....................................... 

เปนไม  หรือหองแถว  คอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ ไดรับใบอนุญาตปลูกสรางอาคารประเภท.....................................

สถานประกอบการอยูใกลเคียงกับ............................................................................................................................. 

การพักคางของผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการ (     ) มี (     ) ไมมี 

บริเวณสถานประกอบการมีเขตติดตอ        ดานเหนือ.................................................................................................. 

                                      ดานใต...................................................................................................... 

                                      ดานตะวันออก.......................................................................................... 

                                      ดานตะวันตก............................................................................................ 

  

 

 

 

 



 

 3. ทํางานปกติตั้งแตเวลา ................... น. ถึงเวลา ....................... น. รวมวันละ....................... ชัว่โมง

................ กะ วันหยุดงานประจําสัปดาห........................................................ 

 4. จํานวนและระดับผูซ่ึงทํางานในสถานประกอบการ 

       4.1 เจาหนาท่ีบริหารและวิชาการ............................ คน 

       4.2 คนงานชาย........................................................ คน 

             คนงานหญิง......................................................  คน 

       4.3 ผูชํานาญการจากตางประเทศ..............................คน 

       4.4 ชางเทคนิคและชางฝมือจากตางประเทศ.............คน 

                                รวม............................................ คน 
 

 5. มลพิษท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการ (น้ําเสีย/กากของเสีย/มลพิษอากาศ) 

       (ระบุชื่อและปริมาณ) (ถามี) 

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

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

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

 6. การควบคุมมลพิษกอนปลอยออกสูภายนอก (การบําบัดหรือปรับปรุงคุณภาพน้ําเสีย/กากของเสีย/

มลพิษอากาศ) 

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

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

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

 7. อุปกรณ/เครื่องมือ/เครื่องจักร ท่ีใชไดแก (ระบุ ขนาด จํานวน) 

       7.1 ......................................... ขนาด............................................ จํานวน...................................... 

            7.2 ......................................... ขนาด............................................ จํานวน...................................... 

             7.3 ......................................... ขนาด............................................ จํานวน...................................... 

             7.4 ......................................... ขนาด............................................ จํานวน...................................... 
 

 8. มาตรการปองกันอันตรายสําหรับผูปฏิบัติงาน/คนงาน 

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

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

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 9. แผนท่ีสังเขป แสดงสถานท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10. แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีประกอบการ และท่ีตั้งของเครื่องจักร (หากมีหลายชั้น ใหแสดงทุกชั้น)      

รวมท้ังท่ีพักของผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการ (ถามี) 

 

 

 

 

 

 

 

 ลงชื่อ.......................................................... ผูยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต 

 ตําแหนง....................................................................... 

 วันท่ี........................ / ............................ / .................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบ สอ. 6 

 

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

 

คําขอชําระคาธรรมเนียมประจําป 

 

 ขาพเจา............................................................................................. อยูบานเลขท่ี.................... หมูท่ี........... 

ถนน............................................................ตําบล/แขวง............................................................................................. 

อําเภอ/เขต......................................................... จังหวัด....................................................รหัสไปรษณีย................... 

โทรศัพท...............................................................โทรสาร........................................................ 

ประกอบกิจการ........................................................................................................................................................... 

วัตถุอันตรายชนิดท่ี.................. ตามใบรับแจงหรือใบอนุญาตเลขท่ี................................. ลงวันท่ี............................. 

สถานท่ีประกอบกิจการชื่อ.................................................................. ตั้งอยูเลขท่ี................ ถนน............................ 

หมูท่ี...........ถนน............................................................ตําบล/แขวง..........................................................................

อําเภอ/เขต......................................................... จังหวัด....................................................รหัสไปรษณีย................... 

โทรศัพท...............................................................โทรสาร........................................................ 

มีความประสงคขอชําระคาธรรมเนียมรายปสําหรับการประกอบกิจการดังกลาวประจําป พ.ศ. ................................ 

เปนเงินจํานวน ....................................... บาท (........................................................................................................) 

พรอมกันนี้ขาพเจาไดสงสําเนาใบแจงหรือใบอนุญาต (ถามี) 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สอ. 7 

 

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

 

คําขอบอกเลิกการดําเนินกิจการ 

สถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร                                                
 

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

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

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)......................................................................................อายุ ........................... ป  

สัญชาติ....................................... เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขท่ี �- � ���- �� ���- ��-   

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

ตําบล/แขวง........................................ อําเภอ/เขต.............................................เทศบาล/อบต. ..................................... 

จังหวัด.......................................................โทรศัพท..............................โทรสาร..........................................  
 

ไดรับ   �  ใบอนุญาต      �  หนังสือรับรองการแจง จัดตั้ง/ประกอบกิจการ 

เลมท่ี.................. เลขท่ี ................ ป....................... ประเภทกิจการ............................................................................

โดยใชสถานท่ีประกอบการวา........................................................................................................................................ 

สถานท่ีตั้งเลขท่ี....................หมูท่ี..........................ตรอก/ซอย...............................ถนน...............................................  

ตําบล/แขวง ..........................................อําเภอ/เขต...........................................เทศบาล/อบต. ..................................

จังหวัด.........................................โทรศัพท....................................... โทรสาร.........................................  
 

ขอแจงเลิกดําเนินกิจการตอเจาพนักงานทองถ่ิน ตั้งแตวันท่ี ................ เดือน......................................พ.ศ. ................. 
 

พรอมท้ังไดแนบหลักฐานท่ีนํามาประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

            1.   ใบอนุญาต     หนังสือรับรองการแจง  จัดตั้ง/ประกอบกิจการ 

            ๒. สําเนาทะเบียนบานของสถานท่ีประกอบกิจการ 

            3.   ใบแทน      ใบอนุญาต      หนังสือรับรองการแจง  จัดตั้ง/ประกอบกิจการ 

            4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูประกอบการ 

            ๕. หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมาย พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ 

                   และผูรับมอบอํานาจ (กรณีผูประกอบการไมสามารถมายื่นคําขอดวยตัวเอง) 

            ๖. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทน 

                    นิติบุคคล (กรณีผูขอเลิกดําเนินกิจการเปนนิติบุคคล) 
 

  ขอรับรองวา  ในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ  

 

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

  การดําเนินกิจการ 

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

 



 

แบบ สอ. 8 

 

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

 

คําขอแกไขรายการในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง 
 

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

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

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

บัตรประจําตัวประชาชน เลขท่ี..........................................................ออกให ณ .............................................

อยูเลขท่ี...................................... ตรอก / ซอย.................................................................................................

ถนน.................................................หมูท่ี .....................ตําบล/แขวง.............................................................. 

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

โทรศัพท.............................. ขอแกไขรายการในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง เลขท่ี........................ 

ในนามของ......................................................................................................................................................

(ชื่อผูรับอนุญาตและชื่อสถานท่ีผลิตหรือสถานท่ีนําเขา) อยูเลขท่ี................ ตรอก/ซอย................................ 

ถนน......................................... หมูท่ี..................... ตําบล/แขวง.....................................................................

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

 รายการท่ีขอแกไข…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

        

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

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบ สอ. 9 

 

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

 

คําขอใบแทนอนุญาตหรือใบแทนหนังสือรับรองการแจง 
 

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

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

ขาพเจา................................................................................................ ผูไดรับใบอนุญาต/ใบรับรอง 

 เปนบุคคลธรรมดา  อยูบานเลขท่ี...................................... ตรอก / ซอย...................................... 

ถนน.................................................หมูท่ี .....................ตําบล/แขวง.............................................................. 

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

 เปนนิติบุคคลประเภท................................................................................................................. 

จดทะเบียนเม่ือ....................................  เลขทะเบียน.................................................. มีสํานักงานตั้งอยูเลขท่ี  

...................................... ตรอก / ซอย...................................... ถนน.......................................หมูท่ี .............. 

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

โดย............................................................................... ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขอใบแทนใบอนุญาต/

ใบแทนใบรับรอง อยูบานเลขท่ี ............................ ตรอก/ซอย..........................ถนน.........................................

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

ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต/ใบรับรอง..................................................................................... 

             ...................................................................... ตอเจาพนักงานทองถ่ิน  ดังตอไปนี้ 

 

  ขอ 1 ขาพเจาไดรับใบอนุญาต/ใบรับรอง............................................................................................  

            เลขท่ี.................. / ....................... ลงวันท่ี............. เดือน...................................... พ.ศ. ................................  

           ท่ีบานเลขท่ี.................... ตรอก / ซอย...................................... ถนน......................................หมูท่ี ............... 

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

           ในโฉนดท่ีดิน เลขท่ี /น.ส.3 เลขท่ี/ส.ค.1 เลขท่ี................................................................................................. 

            เปนท่ีดินของ..................................................................................................................................................... 

    ขอ 2 ใบอนุญาต/ใบรับรองดังกลาวไดสูญหาย/ถูกทําลาย/ชํารุด เม่ือวันท่ี......... เดือน...................... 

           พ.ศ. ..................  

 

 

 

 



 

 

 

ขอ 3 พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ  

(1) ในกรณีท่ีใบอนุญาตหรือใบรับรองสูญหาย ใหนําใบแจงความวาใบอนุญาต หรือใบรับรองสูญหาย

ของสถานีตํารวจแหงทองท่ีท่ีใบอนุญาตหรือใบรับรองนั้นสูญหายมาดวย 

(2) ในกรณีท่ีใบอนุญาตหรือใบรับรองถูกทําลายหรือชํารุดบางสวน ใหแนบใบอนุญาตหรือใบรับรอง

ท่ีถูกทําลายหรือชํารุดบางสวนนั้นมาดวย 

                                                                                                                       

  

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

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

                                                                        ผูขอรับใบแทนอนุญาต/ใบแทนใบรับรอง 

 

              หมายเหตุ       (1) ขอความใดท่ีไมใชใหขีดฆา 

                                 (2) ใสเครื่องหมาย/ในชอง  หนาขอความท่ีตองการ 

 

            ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

            หมายเหตุของเจาหนาท่ี 

 

       จะตองแจงใหผูขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรองทราบวาจะอนุญาตหรือไมอนุญาต 

หรือขยายเวลา ภายในวันท่ี ................... เดือน................................. พ.ศ. ............... 

        ผูขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรองไดชําระคาธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทน

ใบรับรอง................................................................ เปนเงิน.................................................................. บาท

ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี............... เลขท่ี.............. ลงวันท่ี............. เดือน............................. พ.ศ. ................ 

       ออกใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรองแลว  เลมท่ี.................. ฉบับท่ี ................................. 

ลงวันท่ี .................. เดือน ............................... พ.ศ. ................... 

 

 

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

                                                               ตําแหนง............................................................. 


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที
	เรื่อง   สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
	พ.ศ.  ๒๕๖๐
	
	เลขที่รับ.................../.........................
	คำขอชำระค่าธรรมเนียมประจำปี
	ข้าพเจ้า............................................................................................. อยู่บ้านเลขที่.................... หมู่ที่...........
	หมู่ที่...........ถนน............................................................ตำบล/แขวง..........................................................................อำเภอ/เขต......................................................... จังหวัด................

	เลขที่รับ.................../.........................
	คำขอบอกเลิกการดำเนินกิจการ
	สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร

	เลขที่รับ.................../.........................
	คำขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง

	เลขที่รับ.................../.........................
	คำขอใบแทนอนุญาตหรือใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง



