
 หนา   ๒๑๑ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๐๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กนัยายน   ๒๕๕๘ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ 

เรื่อง   สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ  วาดวยสถานท่ีจําหนาย

อาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๕๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  

มาตรา  ๕๖  มาตรา  ๕๘  และมาตรา  ๖๓  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการ

บริหารสวนตําบลบานเกาะ  โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ  และนายอําเภอ 

เมืองนครราชสีมา  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ  เรื่อง  สถานที่

จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ  นับแตวันถัดจาก 

วันท่ีไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เปนตนไป 

ขอ  ๓  ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ  เรื่อง  สถานท่ีจําหนายอาหาร

และสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

ขอ  ๔  บรรดากฎ  ระเบียบ  ขอบัญญัติ  ประกาศ  หรือคําส่ังอื่นใด  ในสวนท่ีไดตราไวแลว 

ในขอบัญญัตินี้  หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๕  ในขอบัญญัตินี้ 

“อาหาร”  หมายความวา  ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต  ไดแก 

(๑) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน  ดื่ม  อม  หรือนําเขาสูรางกาย  ไมวาจะดวยวิธีใด ๆ  หรือในรูปลักษณะ 

ใด ๆ  แตไมรวมถงึยา  วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท  หรือยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยการนั้น   

แลวแตกรณี 



 หนา   ๒๑๒ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๐๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กนัยายน   ๒๕๕๘ 
 

 

(๒) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชหรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหารรวมถึงวัตถุเจือปน  อาหาร  

สี  และเครื่องปรุงแตงกล่ินรส 

“สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใดๆ  ที่ไมใชที่  หรือ 

ทางสาธารณะ  ที่จัดไวใหเพ่ือประกอบอาหารจนสําเร็จใหผูซื้อสามารถบริโภคไดทันที  ท้ังนี้  ไมวาจะเปน

การจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับบริโภค  ณ  ที่นั้นหรือนําไปบริโภคท่ีอื่นก็ตาม 

“สถานที่สะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานท่ี  หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชท่ี  หรือ 

ทางสาธารณะที่จัดไวสําหรับเก็บอาหาร  อันมีสภาพเปนของสดหรือของแหง  หรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด  

ซึ่งผูซื้อตองนําไปทํา  ประกอบ  หรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง 

“ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  หมายความรวมถึงส่ิงอื่นใดซึ่งเปนส่ิงโสโครก

หรือมีกล่ินเหม็น 

“มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  ถุงพลาสติก  ภาชนะ

ที่ใชใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  หรือซากสัตว  รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เล้ียงสัตว  

หรือที่อื่น 

“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ี  หรือทางท่ีไมใชเปนของเอกชนและประชาชน 

สามารถใชประโยชนและใชสัญจรได 

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

ส่ิงท่ีสรางขึ้น  อยางอื่น  ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

“ตลาด”  หมายความวา  สถานที่ซึ่งจัดไวใหผูคาใชเปนท่ีชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคาประเภทสัตว  

เนื้อสัตว  ผัก  ผลไม  หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด  ประกอบ  หรือปรุงแลว  หรือของเสียงาย  ทั้งนี้   

ไมวาจะมีการจําหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรอืไมก็ตาม  และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไวใหสําหรับ

ผูคาใชเปนท่ีชุมนุมหรือเพ่ือจําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจํา  หรือเปนครั้งคราวหรือตามวันท่ี 

กําหนด 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติการ 

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
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ขอ  ๖  หามมิใหผูใดจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใด

ซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตร  เวนแต  จะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากพ้ืนท่ีดังกลาว

มีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตร  ตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือขอรับหนังสือรับรองการแจง 

ขอ  ๗  ขอความในขอ  ๖  ไมใชบังคับแกการประกอบการ  ดังนี้   

(๑) การประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

(๒) การขายของในตลาด 

(๓) การจําหนายสินคาในที่  หรือทางสาธารณะ 

ขอ  ๘  ผูจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร  ตองจัดสถานที่  ตลอดจนส่ิงอื่นท่ีใช 

ในการประกอบกิจการใหถูกตองดวยถูกสุขลักษณะและเงื่อนไขของกิจการ  ดังตอไปนี้ 

(๑) สถานที่จําหนายอาหาร 

 (๑.๑)  ตั้งอยูหางจากบริเวณที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ  เชน  ที่ฝง  เผา  หรือเก็บศพ  

ที่เททิ้งส่ิงปฏิกูล  ที่เล้ียงสัตว  หรือที่อื่นใดที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาเปนอันตรายตอสุขภาพไมนอยกวา  

๑๐๐  เมตร  เวนแตสามารถปรับปรุงสถานท่ีใหถูกตองดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุขหรือคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น 

 (๑.๒)  ทําพ้ืนท่ีดวยวัตถุถาวรทําความสะอาดงาย 

 (๑.๓)  จัดใหมีการระบายน้ําอยางเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ 

 (๑.๔)  จัดใหมีแสงสวางและการระบายอากาศเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ 

 (๑.๕)  สามารถจัดหาที่ลางมือและสวมท่ีถูกตองดวยสุขลักษณะ  สําหรับใหผูประกอบการ

และผูประกอบการใชไดในบรเิวณใกลเคียง  เวนแตเปนการจําหนายอาหารที่ไมมีการรับประทานอาหารนัน้

ในบริเวณที่จําหนาย 

   (๑.๖)  จัดใหมีการรองรับมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลที่เพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ 

   (๑.๗)  จัดใหมีภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตางๆ  ที่ใชในการทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บ  

การบริโภคอาหารไวเพียงพอ  ปลอดภัย  และถูกตองดวยสุขลักษณะโดยผานการฆาเชื้อโรค 

   (๑.๘)  จัดใหมีบริเวณและท่ีสําหรับทําความสะอาดภาชนะตลอดจนเครื่องใชตาง ๆ  รวมทั้ง 

บอดักไขมันหรือที่ดักไขมันใหเพียงพอและถูกตองตามสุขลักษณะ 
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   (๑.๙)  จัดใหมีโตะ  เกาอี้  หรือท่ีนั่งอยางอื่นซึ่งมีสภาพแข็งแรง  สะอาด  และเปนระเบียบ

เรียบรอยอยูเสมอ 

   (๑.๑๐)  จัดใหมีการปองกันอันตรายตอสุขภาพ  รวมท้ังปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญเนื่องจาก

การจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  และเก็บอาหาร 

   (๑.๑๑)  สถานที่จําหนายอาหารที่มีพ้ืนที่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร  ตองจัดใหมีระบบบําบัด 

น้ําเสียที่ไดมาตรฐานน้ําทิ้งดวย 

   (๑.๑๒)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  คําส่ัง

เจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้ง  ระเบียบ  และคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ 

(๒) สถานที่สะสมอาหาร 

   (๒.๑)  ตั้งอยูหางจากบริเวณที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ  เชน  ที่ฝง  เผา  หรือเก็บศพ  

ที่เททิ้งส่ิงปฏิกูล  ที่เล้ียงสัตว  หรือที่อื่นใดที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาเปนอันตรายตอสุขภาพไมนอยกวา  

๑๐๐  เมตร  เวนแตสามารถปรับปรุงสถานท่ีใหถูกตองดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุขหรือคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น 

   (๒.๒)  พ้ืนที่ทําดวยวัสดุถาวรทําความสะอาดงาย 

   (๒.๓)  จัดใหมีระบบระบายน้ําอยางเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ 

   (๒.๔)  จัดใหมีแสงสวางและการระบายอากาศเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ 

   (๒.๕)  จัดใหมีสวมที่เพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ 

   (๒.๖)  จัดใหมีที่รองรับมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลท่ีเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ 

   (๒.๗)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

คําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้ง  ระเบียบ  ขอบังคับ  และคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ 

ขอ  ๙  ผูไดรับอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองดูแลรักษาสถานท่ีจําหนายอาหาร

และสถานที่สะสมอาหารใหถูกตองดวยสุขลักษณะ  รวมทั้ง  ปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญและปองกัน

โรคติดตอ  ดังตอไปนี้ 

(๑) รักษาสถานท่ีใหสะอาดอยูเสมอ  รวมทัง้  จัดใหมีการปองกันและการกําจัดแมลงและสัตวนําโรค 
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(๒) รักษาความสะอาดท่ีรองรับมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลไมใหเปนท่ีเพาะพันธุแมลงและสัตวนําโรคได

และตองมีการจัดเก็บมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลที่ถูกตองดวยสุขลักษณะ 

(๓) รักษาบอดักไขมันหรือที่ดักไขมันใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดีตลอดเวลา 

(๔) รักษาสวมใหถูกตองดวยสุขลักษณะอยูเสมอ 

(๕) รักษาและจัดส่ิงของเครื่องใชและอุปกรณใหสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอยอยูเสมอ 

(๖) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  คําส่ัง 

เจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้ง  ระเบียบ  ขอบังคับ  และคําส่ังองคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ 

ขอ  ๑๐  ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร 

หรือสถานที่สะสมอาหารตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักเกณฑท่ีเกี่ยวกับสุขลักษณะ  กรรมวิธีการจําหนาย  

ประกอบ  ปรุง  เก็บรักษาอาหาร  ตลอดจนสุขลักษณะของภาชนะอุปกรณ  น้ําใชและของใชอื่นๆ  รวมทั้ง

สุขลักษณะของใชอื่น ๆ  รวมทั้งสุขลักษณะสวนบุคคลผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหาร  และใหบริการ   

ดังตอไปนี้ 

(๑) วางเก็บอาหารกอนปรุงใหสะอาดถูกสุขลักษณะ  รวมทั้งจัดใหมีการปองกันแมลงและ 

สัตวนําโรคของสถานที่นั้น 

(๒) ใชเครื่องปกปดอาหารรวมทั้งภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  ที่ใชในการทํา  ประกอบ   

ปรุงเก็บอาหาร  เพ่ือปองกันฝุนละอองและส่ิงที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ตลอดจนรักษาเครื่องปกปดนั้น 

ใหสะอาดถูกตองดวยสุขลักษณะและใชการไดดีอยูเสมอ 

(๓) น้ําแข็งสําหรับใชบริโภคตองจัดเก็บไวในภาชนะที่ถูกตองดวยสุขลักษณะสามารถปองกัน 

ส่ิงปนเปอนไดและหามนําอาหารหรือส่ิงอื่นใดแชหรือเก็บรวบรวมไดดวย 

(๔) การทุบ  บดน้ําแข็ง  ตองปฏิบัติใหถูกตองดวยสุขลักษณะและสะอาดอยูเสมอ 

(๕) ในกรณีท่ีมีผาเช็ดหนาใหบริการตองทําใหสะอาดและผานความรอนฆาเชื้อโรคหรือ 

กรรมวิธีอื่นใดใหถูกตองดวยสุขลักษณะ 

(๖) จัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอ 

(๗) ใชภาชนะหรือวัตถุที่สะอาด  ปลอดภัยสําหรับปรุง  ใส  หรือหออาหาร  หรือน้ําแข็ง 

โดยรักษาใหสะอาดอยูเสมอ 



 หนา   ๒๑๖ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๐๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กนัยายน   ๒๕๕๘ 
 

 

(๘) ผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหาร  และผูบริการตองแตงกายใหสะอาดและปฏิบัติตน 

ใหถูกตองดวยสุขลักษณะสวนบุคคลโดยผานการฝกอบรมตามหลักสูตรการฝกอบรมที่องคการบริหาร 

สวนตําบลบานเกาะกําหนด 

(๙) หามใชกาซเปนเช้ือเพลิงในการทํา  ประกอบ  ปรุงอาหารบนโตะรับประทานอาหาร   

ในสถานท่ีจําหนายอาหาร 

(๑๐)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  คําส่ัง

เจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้ง  ระเบียบ  ขอบังคับ  และคําส่ังองคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ 

ขอ  ๑๑  ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองไมเปนโรคติดตอ  ตามกฎหมาย

วาดวยโรคตดิตอและไมจางหรือไมใชบุคคลที่ปวยหรือมีเหตคุวรเชื่อวาปวยเปนโรคตดิตอมาทําการจําหนาย  

ทํา  ประกอบปรุง  เก็บหรือสะสมอาหาร  โดยมีใบรับรองแพทยอยางนอยปละครั้ง 

ขอ  ๑๒  ผูใดประสงคจะจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร  ซึ่งมีพ้ืนที่ 

เกินสองรอยตารางเมตร  ใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  พรอมหลักฐาน 

ที่องคการบริหารสวนตําบลบานเกาะกําหนด 

ในกรณีสถานท่ีตามวรรคหนึ่งมีพ้ืนท่ีไมเกินสองรอยตารางเมตร  ใหแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น

เพ่ือขอรับหนังสือรับรองการแจงตามแบบพรอมหลักฐานเชนเดียวกับท่ีกําหนดในวรรคหนึ่งกอนจัดตั้ง   

เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับการแจง  ใหออกใบรับการแจง  การตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานที่

สะสมอาหารใหแกผูแจงตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลบานเกาะกําหนด  เพ่ือใชเปนหลักฐานใน 

การประกอบกิจการตามที่แจงเปนการชั่วคราวในระหวางท่ีเจาพนักงานทองถิ่นยังไมไดออกหนังสือรับรอง

การแจงใหตามที่ขอ 

ขอ  ๑๓  การออกใบอนุญาต  เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณ  

ของคําขอรับใบอนุญาตแลว  ถาปรากฏวาไมถูกตองตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขท่ีกําหนดไว   

ตองแจงใหแกไขหรือสงคืนคําขอ  แกผูขอภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นจะออกใบอนุญาตหรือหนังสือแจงไมอนุญาตภายในสามสิบวันนับแตวันท่ี 

ไดรับคําขอ  โดยคําขอตองมีรายละเอียดถูกตอง  หรือครบถวน  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ

กําหนดไว 



 หนา   ๒๑๗ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๐๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กนัยายน   ๒๕๕๘ 
 

 

ในกรณีมีเหตุจําเปนเจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตภายในเวลาสามสิบวัน  ใหขยาย

เวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ๆ  ละไมเกินสิบหาวัน  โดยตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปน 

แตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลาสามสิบวันหรือเวลาท่ีไดขอขยาย  แลวแตกรณี 

ขอ  ๑๔  ใบอนุญาตมีอายุหนึ่งป  นับแตวันที่ออกใบอนุญาต   

ขอ  ๑๕  เมื่อผูไดรับอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น

พรอมกับเสียคาธรรมเนียมตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานเกาะกําหนด  กอนใบอนุญาตส้ินอายุ 

กรณีหนังสือรับรองการแจง  ผูไดรับหนังสือรับรองการแจง  ตองชําระคาธรรมเนียมรายป 

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานเกาะกําหนด  กอนครบรอบปนับแตวันท่ีไดรับหนังสือรับรองการแจง   

โดยไมตองมีการตออายุหนังสือรับรองการแจง 

ขอ  ๑๖  เมื่อผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงไมประสงคจะประกอบกิจการ

อีกตอไปใหย่ืนคําขอบอกเลิกการดําเนินกิจการตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบล

บานเกาะกําหนดกอนถึงกําหนดเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ผูไดรับหนังสือรับรองการแจง  ประสงคจะโอนการดําเนินกิจการใหแกบุคคลอื่นก็ใหแจงตอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตามแบบท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานเกาะกําหนด 

ขอ  ๑๗  หากผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงประสงคจะแกไขรายการ 

ในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่องคการบริหาร 

สวนตําบลบานเกาะ 

ขอ  ๑๘  ในกรณีที่ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด 

ใหสาระสําคัญผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงแลวแตละกรณี  จะตองย่ืนคําขอตอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลบานเกาะกําหนด  เพ่ือขอรับใบแทนใบอนุญาต

หรือใบแทนหนังสือรับรองการแจงภายในสิบหาวัน  นับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย   

หรือชํารุดในสาระสําคัญ 

การขอรับ  และการออกใบแทน  ใบอนุญาตหรือใบแทน  หนังสือรับรองการแจงใหดําเนินการ

ตามหลักเกณฑที่องคการบริหารสวนตําบลบานเกาะกําหนด 



 หนา   ๒๑๘ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๐๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กนัยายน   ๒๕๕๘ 
 

 

ขอ  ๑๙  ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้มีโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๒๐  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ  รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจ  ออกขอบังคับ  ระเบียบ  คําส่ัง  ประกาศ  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัติ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๙  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

วัชรพล  จอนเกาะ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลบานเกาะ   



 
                       บัญชีอัตราคา่ธรรมเนยีมท้ายข้อบญัญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเกาะ 

เรื่อง สถานทีจํ่าหนา่ยอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

ลําดับ รายการ 
ค่าธรรมเนียม 

หมายเหตุ
บาท สตางค ์

๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒ 
 

อัตราค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งจัดต้ังสถานที่
จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใด ๆ   
ซึ่งมีพ้ืนที่ไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
ก.  สถานทีใ่ช้ประกอบการพ้ืนที่ไม่เกิน  ๕๐  ตารางเมตร      ฉบับละ 
ข.  สถานที่ใช้ประกอบการพ้ืนที่เกิน  ๕๐  ตารางเมตร  
     แต่ไม่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร                                    ฉบับละ 
ค.  สถานที่ใช้ประกอบการพ้ืนที่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  
     แต่ไม่เกิน  ๑๕๐  ตารางเมตร                                    ฉบับละ 
ง.  สถานที่ใช้ประกอบการพ้ืนที่เกิน  ๑๕๐  ตารางเมตร  
     แต่ไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร                                    ฉบับละ 
อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจดัต้ังสถานที่จําหน่ายอาหาร 
หรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใด ๆ  
ซึ่งมีพ้ืนที่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร                                    ฉบับละ 
 

 
 

๑๐๐ 
 

๒๐๐ 
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๕๐๐ 
 
 

๑,๐๐๐ 
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           ๒. สาํเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ขอรับใบอนุญาต 
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           ๔. ใบรับรองแพทย์ ของผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ช่วยจําหน่ายอาหาร และผู้ปรุงอาหาร 
           ๕. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บ ขน มลูฝอย 
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             ขอรับรองว่าข้อความในแนบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
             ขอรับรองว่าข้อความในแนบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
   
 
  (ลงช่ือ)...........................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
     (....................................................) 

                                       แผนที่ต้ังสถานประกอบการพอสังเขป 



        แบบ สอ.๒ 
 

เลขท่ีรับ............/.................                             คําขอรบั                   เลขท่ี................ 
              หนังสือรับรองการแจ้งการจัดต้ัง สถานที่จําหน่ายอาหาร หรือสถานท่ีสะสมอาหาร 
   เขียนที่ .......................................................................... 
  วันที่.............เดือน........................................พ.ศ......................... 
 
          ข้าพเจ้า.....................................................................................................อายุ..........ปี     สญัชาติ.................. 
อยู่บ้านเลขที่................หมู่ที่.............ตรอก / ซอย......................................ถนน............................................................ 
ตําบล/แขวง...............................................อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด......................................... 
โทรศัพท์................................................... 
          ขอย่ืนคําขอรับหนังสือรับรองการแจ้งการจัดต้ัง     สถานที่จาํหน่ายอาหาร 
      สถานที่สะสมอาหาร 
 
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเกาะ ................................................................................................................ 
โดยใช้ช่ือสถานที่ประกอบกิจการ ว่า.............................................................................................................................. 
พ้ืนที่ประกอบการ.................................ตารางเมตร  จํานวนคนงาน................คน   ต้ังอยู่ ณ เลขท่ี............................ 
หมู่ที่...............ตําบล..........................................อําเภอ...........................................จังหวัด............................................ 
           พร้อมคําขอน้ี ข้าพเจ้า ได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ 
           ๑. สาํเนาบัตรประจําตัวประชาชน /ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผูข้อรับใบอนุญาต 
           ๒. สาํเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ขอรับใบอนุญาต 
           ๓. สาํเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ของสถานประกอบการ 
           ๔. ใบรับรองแพทย์ ของผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ช่วยจําหน่ายอาหาร และผู้ปรุงอาหาร 
           ๕. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บ ขน มลูฝอย 
           ๖..................................................................................................................................................................... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             ขอรับรองว่าข้อความในแนบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
   
  (ลงช่ือ)........................................ผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง 
  (...................................................) 

                                       แผนที่ต้ังสถานประกอบการพอสังเขป 



 

                      แบบ สอ. ๓ 
 
 

 ใบอนุญาต 
จัดต้ัง สถานทีจํ่าหนา่ยอาหาร หรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

เล่มที่..............เลขที่.............ปี............. 
 
          อนุญาตให้..........................................................................................................อายุ.........ปี สัญชาติ.............. 
อยู่บ้าน/สํานักงานเลขที่.............หมู่ที่............ตรอก/ซอย........................ถนน............................................................... 
ตําบล/แขวง........................................................อําเภอ/เขต......................................จังหวัด........................................ 
โทรศัพท์...................................................... 
           ข้อ ๑  ดําเนินการจัดต้ัง   สถานที่จาํหน่ายอาหาร    สถานที่สะสมอาหาร 
ประเภท...........................................................................พ้ืนที่ประกอบการ................................................ตารางเมตร 
ค่าธรรมเนียม........................บาท  ใบเสร็จรับเงินเล่มที่.........เลขที่........ลงวันที่.........เดือน..................พ.ศ.................. 
โดยใช้ช่ือสถานที่ประกอบกิจการว่า.........................................................................จํานวนคน.................................คน 
ต้ังอยู่  ณ  เลขที่.........หมู่ที่...........ตําบล................................อําเภอ.............................จังหวัด..................................... 
โทรศัพท์.....................................................โทรสาร................................................ 
           ข้อ ๒  ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังต่อไปน้ี 
                   (๑)  ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเกาะ เรื่อง สถานที่จําหน่ายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.  ๒๕๕๘  
                   (๒)......................................................................................................................................................... 
 
            ใบอนุญาตฉบับน้ีให้ใช้ได้จนถึงวันที่.............เดือน..............................................พ.ศ...................................... 
 
 ออกให้ ณ วันที่...........เดือน...................................พ.ศ........................... 
 

 
 

       (ลงช่ือ)...................................................... 
                                                                         (.........................................................) 
                                                                     นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเกาะ 
 
 
 
 
คําเตือน   ๑) ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ที่เปิดเผย เห็นได้ง่าย ณ สถานทีท่ี่ได้รับใบอนุญาต 
             ๒) ต้องต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ มิฉะน้ัน ต้องชําระค่าปรับเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒๐ 



       (ด้านหลัง) 
 

รายการเสียคา่ธรรมเนียมใบอนุญาต 
 

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีชําระค่าธรรมเนียม 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 
เจ้าพนักงานท้องถ่ิน เล่มท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ปี

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            แบบ สอ. ๔ 
 
 
 
 

หนังสือรับรองการแจ้ง 
จัดต้ัง สถานทีจํ่าหนา่ยอาหาร หรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 
เล่มที่..............เลขที่.............ปี............. 
 
          ออกหนังสือรับรองการแจ้งให้..............................................................................อายุ.........ปี สัญชาติ......ไทย 
อยู่บ้าน/สํานักงานเลขที่.............หมู่ที่............ตรอก/ซอย........................ถนน............................................................... 
ตําบล/แขวง........................................................อําเภอ/เขต......................................จังหวัด........................................ 
โทรศัพท์...................................................... 
           ข้อ ๑  ดําเนินการจัดต้ัง   สถานที่จาํหน่ายอาหาร    สถานที่สะสมอาหาร 
ประเภท...........................................................................พ้ืนที่ประกอบการ................................................ตารางเมตร 
ค่าธรรมเนียม........................บาท  ใบเสร็จรับเงินเล่มที่.........เลขที่........ลงวันที่.........เดือน..................พ.ศ.................. 
โดยใช้ช่ือสถานที่ประกอบกิจการว่า.........................................................................จํานวนคน.................................คน 
ต้ังอยู่  ณ  เลขที่.........หมู่ที่...........ตําบล................................อําเภอ.............................จังหวัด..................................... 
โทรศัพท์.....................................................โทรสาร................................................ 
           ข้อ ๒  ผู้ได้รับแจ้งต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังต่อไปนี้ 
                   (๑)  ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเกาะ เรื่อง สถานที่จําหน่ายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
                   (๒)......................................................................................................................................................... 
 
             หนังสือรับรองการแจ้งฉบับน้ีออกให้เมื่อวันที่.............เดือน.................................พ.ศ............................. 
 
  

 
 

       (ลงช่ือ)...................................................... 
                                                                      (.........................................................) 
                                                                     นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเกาะ 
 
 
 
คําเตือน   ๑) ต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งน้ีไว้ที่เปิดเผย เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ  
            ๒) ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมต่อองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเกาะทุกปี   



 
        (ด้านหลัง) 
 

รายการเสียคา่ธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้ง 
 

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีชําระค่าธรรมเนียม 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 
เจ้าพนักงานท้องถ่ิน เล่มท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ปี

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
              แบบ สอ.๕ 
เลขที่รับ................../...................       เลขที่..................... 

คําขอต่ออายุ 
ใบอนุญาตจัดต้ัง สถานที่จําหน่ายอาหาร หรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

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

           ข้าพเจ้า........................................................................................ อายุ...........ปี     สญัชาติ........................... 
อยู่บ้านเลขที่..................หมู่ที่............ตรอก/ซอย........................................ถนน............................................................ 
ตําบล/ แขวง..............................................อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด.................................................. 
โทรศัพท์.................................................................. 
          ขอย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาต        จัดต้ัง       สถานที่จําหน่ายอาหาร     สถานทีส่ะสมอาหาร 
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบล................................................................................................................................. 
โดยใช้ขื่อสถานที่ประกอบกิจการว่า............................................................................................................................... 
พ้ืนที่ประกอบการ.........................ตารางเมตร     จํานวนคนงาน................คน ต้ังอยู่ ณ เลขที่.................................... 
หมู่ที่.............ตําบล.................................อําเภอ.......................................จังหวัด........................................................... 
โทรศัพท์.................................................... 
            พร้อมคําขอน้ี ข้าพเจ้า ได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว คือ 
           ๑. ใบอนุญาตเดิม 
           ๒. ใบรับรองแพทย์ ของผู้ได้รับอนุญาต ผู้ช่วยจําหน่าย และผูป้รุงอาหาร 
           ๓. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บ ขน มลูฝอย 
           ๔.............................................................................................................. 
 
             ขอรับรองว่าข้อความในแนบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
  (ลงช่ือ)..............................................ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 
  (..........................................................) 
 
 
 
 
 



 
                แบบ สอ.๖ 
เลขที่รับ................../...................                    เลขที่.................. 

คําขอชําระคา่ธรรมเนียมประจําป ี
หนังสือรับรองการแจ้งจัดต้ัง สถานที่จําหนา่ยอาหาร หรอืสถานท่ีสะสมอาหาร 

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

           ข้าพเจ้า........................................................................................ อายุ...........ปี     สญัชาติ........................... 
อยู่บ้านเลขที่..................หมู่ที่............ตรอก/ซอย........................................ถนน............................................................ 
ตําบล/ แขวง..............................................อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด.................................................. 
โทรศัพท์.................................................................. 
 
           ขอย่ืนคําขอชําระค่าธรรมเนียมประจําปีหนังสือรับรองการแจ้งจัดต้ัง        
              สถานที่จําหน่ายอาหาร     สถานที่สะสมอาหาร 
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบล................................................................................................................................. 
โดยใช้ขื่อสถานที่ประกอบกิจการว่า............................................................................................................................... 
พ้ืนที่ประกอบการ.........................ตารางเมตร     จํานวนคนงาน................คน ต้ังอยู่ ณ เลขที่.................................... 
หมู่ที่.............ตําบล.................................อําเภอ.......................................จังหวัด........................................................... 
โทรศัพท์.................................................... 
            พร้อมคําขอน้ี ข้าพเจ้า ได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว คือ 
           ๑. หนังสือรับรองเดิม 
           ๒. ใบรับรองแพทย์ ของผู้ได้รับอนุญาต ผู้ช่วยจําหน่าย และผูป้รุงอาหาร 
           ๓. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บ ขน มลูฝอย 
           ๔.............................................................................................................. 
 
             ขอรับรองว่าข้อความในแนบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
  (ลงช่ือ).....................................ผู้ขอชําระค่าธรรมเนียมประจําปี 
  (................................................) 
 
 
 
 



 
                                แบบ สอ.๗ 
เลขที่รับ................../...................                    เลขที่.................. 

คําขออนุญาตต่างๆ 
เก่ียวกับ สถานที่จําหน่ายอาหาร หรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

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

           ข้าพเจ้า........................................................................................ อายุ...........ปี     สญัชาติ........................... 
อยู่บ้านเลขที่..................หมู่ที่............ตรอก/ซอย........................................ถนน............................................................ 
ตําบล/ แขวง..............................................อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด.................................................. 
โทรศัพท์.................................................................. 
 
           ขอย่ืนคําขอต่อ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล............................................................................................. 
ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์.......................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
 
             ขอรับรองว่าข้อความในแนบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
  (ลงช่ือ)..............................................ผู้ขออนุญาต  
  (..........................................................) 
 
 
 
 
 
 


