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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2563 

 
 
 

 
หลักการ 

 
ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

 
เหตุผล 

 
โดยที่การดำเนินกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ

อาจเป็น อันตรายต่อสุขภาพของประชาชน และก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ ่งแวดล้อมอีกด้วย สมควรกำหนด
สุขลักษณะในการดำเนิน กิจการสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร หลักเกณฑ์การอนุญาตให้
ดำเนินกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร หลักเกณฑ์การแจ้งเพื่อขอหนังสือรับรองการ
แจ้งให้ดำเนินกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร และอัตราค่าธรรมเนียมการออก
ใบอนุญาตและการออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ดำเนินกิจการ  สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสม
อาหาร จึงตราข้อบัญญัตินี้ 
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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก 
เรื่อง ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2563 

_______________ 
 โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘  มาตรา 
๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม องค์การบริหาร  
ส่วนตำบลบางจัก โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางจักและนายอำเภอวิเศษชัยชาญ จึง
ตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้  

 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก เรื่อง ควบคุมสถานที่จำหน่าย 
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2563”  

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดย
เปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางจักแล้วสิบห้าวัน 

ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้  
“สถานที่จำหน่ายอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะ 

ที่จัดไว้เพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสำเร็จและจำหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้ทันที ทั้งนี้ ไม่ว่าจะ
เป็น การจำหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้สำหรับการบริโภค ณ ที่นั้น หรือนำไปบริโภคท่ีอ่ืนก็ตาม  

“สถานที่สะสมอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะที่
จัดไว้ สำหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือของแห้งหรืออาหารให้รูปลักษณะอื่นใด ซึ่งผู้ซื้อต้องนำไปทำ
ประกอบ หรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง  

“อาหารสด” หมายความว่า อาหารประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ และของอ่ืน  ๆที่มีสภาพเป็นของสด  
“อาหารประเภทปรุงสำเร็จ” หมายความว่า อาหารที่ได้ผ่านการทำ ประกอบหรือปรุงสำเร็จพร้อมที่จะ 

รับประทานได้ รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ  
“อาหารแห้ง” หมายความว่า อาหารที่ผ่านกระบวนการทำให้แห้งโดยการอบ รมควัน ตากแห้ง หรือ

วิธีการ อ่ืนใด เพื่อลดปริมาณความชื้นที่มีอยู่ในอาหารลงและเก็บรักษาไว้ได้นานขึ้น  
“เครื่องปรุงรส” หมายความว่า สิ่งที่ใช้ในกระบวนการปรุงอาหารให้มีรูปแบบ รสชาติ กลิ่ นรส ชวน

รับประทาน เช่น เกลือ น้ำปลา น้ำส้มสายชู ซอส ผงชูรส รวมทั้งเครื่องเทศ สมุนไพร มัสตาร์ด เป็นต้น  
“วัตถุเจือปนอาหาร” หมายความว่า วัตถุที่ตามปกติมิได้ใช้เป็นอาหารหรือเป็นส่วนประกอบที่สำคัญ

ของ อาหาร ไม่ว่าวัตถุนั ้นจะมีคุณค่าทางอาหารหรือไม่ก็ตาม แต่ใช้เ จือปนในอาหารเพื ่อประโยชน์ทาง
เทคโนโลยีการผลิต การแต่งสีอาหาร การปรุงแต่งกลิ่นรสอาหาร การบรรจุ การเก็บรักษา หรือการขนส่ง ซึ่งมี
ผลต่อคุณภาพหรือมาตรฐาน หรือลักษณะของอาหาร ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงวัตถุที่มิได้เจือปนในอาหาร แต่
มีภาชนะบรรจุไว้เฉพาะแล้วใส่รวมอยู่ กับอาหารเพื่อประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นด้วย เช่น วัตถุกันชื้น วัตถุดูด
ออกซิเจน เป็นต้น 

ความในวรรคหนึ่ง ไม่รวมถึงสารอาหารที่เติมเพื่อเพิ่มหรือปรับให้คงคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร 
เช่น โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต วิตามิน เกลือแร่  

“ผู้สัมผัสอาหาร” หมายความว่า บุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาหารตั้งแต่กระบวนการเตรียม ปรุง ประกอบ 
จำหน่ายและเสิร์ฟอาหาร รวมถึงการล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์  
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“ผู้ประกอบกิจการ” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง  
จัดตั ้งสถานที่จำหน่ายอาหารและให้หมายความรวมถึงผู ้ที ่ได้ รับมอบหมายให้ควบคุม กำกับ ดูแล การ
ดำเนินการ ของสถานที่จำหน่ายอาหารนั้น  

“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก 
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
ข้อ ๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ และให้ มี

อำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

____________ 
 

ข้อ ๕ ผู้ดำเนินกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารต้องดำเนินการให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดตามข้อบัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตาม
ความในพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  

 

หมวด ๒ 
สุขลักษณะในการดำเนินกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร 

____________ 
 

ส่วนที่ ๑ 
สถานที่และสุขลักษณะของบริเวณท่ีใช้ทำ ประกอบหรือปรุงอาหาร 

ที่ใช้จำหน่ายอาหาร และที่จัดไว้สำหรับบริโภคอาหาร 
 

ข้อ ๖ สถานที่และบริเวณที่ใช้ทำ ประกอบหรือปรุงอาหาร ที่ใช้จำหน่ายอาหาร และที่จัดไว้สำหรับ
บริโภค อาหารต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้  

(๑) พื้นบริเวณที่ใช้ทำ ประกอบ ปรุงอาหารต้องทำด้วยวัสดุแข็งแรง สะอาด ไม่ชำรุด และทำความ
สะอาดง่าย  

(๒) กรณีที่มีผนัง หรือเพดานต้องทำด้วยวัสดุแข็งแรง สะอาด ไม่ชำรุด 
(๓) มีการระบายอากาศเพียงพอ และในกรณีที่สถานที่จำหน่ายอาหารเข้าข่ายสถานที่สาธารณะตาม

กฎหมาย ว่าด้วยการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสุขภาพของผู้
ไม่สูบบุหรี่  

(๔) มีความเข้มของแสงสว่างเพียงพอตามความเหมาะสมในแต่ละบริเวณ  
(๕) มีที่ล้างมือและอุปกรณ์สำหรับล้างมือที่ถูกสุขลักษณะ  
(๖) โต๊ะที่ใช้เตรียม ปรุงอาหาร หรือที่จำหน่ายอาหาร สูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร และทำ

ด้วยวัสดุ ที่ทำความสะอาดง่าย มีสภาพดี 
(๗) โต๊ะเก้าอ้ีที่จัดไว้สำหรับบริโภคอาหารทำด้วยวัสดุแข็งแรง สะอาด ไม่ชำรุด  
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(๘) น้ำใช้เป็นน้ำประปา ยกเว้นกรณีที่ไม่มีน้ำประปาให้ใช้น้ำที่มีคุณภาพเทียบเท่าน้ำประปาหรือเป็นไป
ตาม คำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

(๙) ภาชนะบรรจุน้ำใช้ต้องสะอาด ปลอดภัย และสภาพดี  
ข้อ ๗ สถานที่จำหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับมูลฝอย โดยมีถังรองรับมูลฝอยที่มีสภาพดี ไม่

รั่วซึม ไม่ดูดซับน้ำ มีฝาปิดมิดชิด แยกเศษอาหารจากมูลฝอยประเภทอื่น และต้องดูแลรักษาความสะอาดถัง
รองรับมูลฝอย และบริเวณโดยรอบตัวถังรองรับมูลฝอยอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ การจัดการเกี่ยวกับมูลฝอยและถัง
รองรับมูลฝอยให้เป็นไป ตามข้อกำหนดของท้องถิ่นเรื่องการจัดการมูลฝอย  

ข้อ ๘ สถานที่จำหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเก่ียวกับส้วมดังต่อไปนี้  
(๑) ต้องจัดให้มีหรือจัดหาห้องส้วมที่มีสภาพดี พร้อมใช้ ไว้บริการ และมีจำนวนเพียงพอ  
(๒) ห้องส้วมต้องสะอาด มีการระบายอากาศที่ดี มีแสงสว่างเพียงพอ  
(๓) มีอ่างล้างมือที่ถูกสุขลักษณะและมีอุปกรณ์สำหรับล้างมือจำนวนเพียงพอ  
(๔) ห้องส้วมต้องแยกเป็นสัดส่วน โดยประตูไม่เปิดโดยตรงสู่บริเวณที่เตรียม ทำ ประกอบ ปรุงอาหาร 

ที่เก็บ ที่จำหน่ายและท่ีบริโภคอาหาร ที่ล้างและท่ีเก็บภาชนะอุปกรณ์ เว้นแต่จะมีการจัดการห้องส้วมให้สะอาด
อยู่เสมอ และมีฉากปิดกั้นที่เหมาะสม ทั้งนี้ ประตูห้องส้วมต้องปิดตลอดเวลา  

ข้อ ๙ จัดให้มีมาตรการ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือสำหรับป้องกันอัคคีภัยจากการใช้เชื้อเพลิงในการทำ 
ประกอบ ปรุงอาหาร  

 
ส่วนที่ ๒ 

สุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการทำ ประกอบ ปรุง การเก็บรักษาและการจำหน่ายอาหาร 
 

ข้อ ๑๐ สถานที่จำหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารสดตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
(๑) อาหารสดที่นำมาประกอบ และปรุงอาหารต้องเป็นอาหารสดที่มีคุณภาพดี สะอาด และปลอดภัย  

ต่อผู้บริโภค 
(๒) อาหารสดต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม และเก็บเป็นสัดส่วน มีการปกปิด ไม่วางบนพ้ืน  

หรือบริเวณท่ีอาจทำให้อาหารปนเปื้อนได้  
ข้อ ๑๑ สถานที่จำหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารแห้ง อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 

เครื่องปรุงรส และวัตถุเจือปนอาหาร ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
(๑) อาหารแห้งต้องสะอาด ปลอดภัย ไม่มีการปนเปื้อนและมีการเก็บอย่างเหมาะสม 
(๒) อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เครื ่องปรุงรส วัตถุเจือปนอาหาร และสิ ่งอื ่นที ่นำมาใช้ใน

กระบวนการ ประกอบหรือปรุงอาหารต้องปลอดภัย ได้มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร  
ข้อ ๑๒ สถานที่จำหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารประเภทปรุงสำเร็จตามหลักเกณฑ์  

ดังต่อไปนี้  
(๑) อาหารประเภทปรุงสำเร็จต้องเก็บในภาชนะที่สะอาด ปลอดภัย และมีการป้องกันการปนเปื้อน  

วางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร  
(๒) มีการควบคุมคุณภาพอาหารประเภทปรุงสำเร็จให้สะอาด ปลอดภัยสำหรับการบริโภคตามชนิด 

ของอาหาร  
ข้อ ๑๓ น้ำดื่มและเครื่องดื่มท่ีใช้ในสถานที่จำหน่ายอาหารต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายว่า 

ด้วยอาหาร บรรจุในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิด และป้องกันการปนเปื้อน วางสูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ 
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เซนติเมตร ในกรณีที่เป็นน้ำดื่มหรือเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ต้องวางสูงจากพื้นอย่างน้อย ๑๕ 
เซนติเมตร และต้อง ทำความสะอาดพ้ืนผิวภายนอกของภาชนะบรรจุให้สะอาดก่อนนำมาให้บริการ  

ข้อ ๑๔ สถานที่จำหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับน้ำแข็งตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
(๑) ใช้น้ำแข็งที่สะอาด มีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร 
(๒) เก็บในภาชนะท่ีสะอาด สภาพดี มีฝาปิด วางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย ๑๕ เซนติเมตร ปากขอบภาชนะ 

สูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร ไม่วางในบริเวณที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนและต้องไม่ระบายน้ำจากถัง
น้ำแข็ง ลงสู่พ้ืนบริเวณท่ีวางภาชนะ  

(๓) ใช้อุปกรณ์ท่ีสะอาด มีด้าม สำหรับคีบหรือตักน้ำแข็งโดยเฉพาะ  
(๔) ต้องไม่นำอาหาร หรือสิ่งของอย่างอ่ืนไปแช่รวมกับน้ำแข็งสำหรับบริโภค  
ข้อ ๑๕ สถานที่จำหน่ายอาหารซึ่งมีที่จัดไว้สำหรับบริโภคอาหาร ต้องจัดให้มีช้อนกลางสำหรับอาหาร  

ที่รับประทานร่วมกัน  
ข้อ ๑๖ สถานที่จำหน่ายอาหารต้องจัดเก็บสารเคมี สารทำความสะอาด วัตถุมีพิษ หรือวัตถุที่อาจเป็น  

อันตรายต่ออาหารและการนำอาหารมาบริโภค แยกบริเวณเป็นสัดส่วนต่างหากไม่ปะปนกับอาหาร ต้องติด
ฉลาก และป้ายให้เห็นชัดเจนพร้อมทั้งมีคำเตือนและคำแนะนำเมื่อเกิดอุบัติภัยจากสารดังกล่าว กรณีที่มีการ
เปลี่ยนถ่ายสารเคม ีจากภาชนะบรรจุเดิม  

ห้ามนำภาชนะบรรจุสารเคมี สารทำความสะอาด วัตถุมีพิษ หรือวัตถุที่อาจเป็นอันตรายต่ออาหาร  
และการนำอาหารมาบริโภคมาใช้บรรจุอาหาร และห้ามนำภาชนะบรรจุอาหารมาใช้บรรจุสารเคมี สารทำความ
สะอาด วัตถุมีพิษ หรือวัตถุที่อาจเป็นอันตรายต่ออาหารและการนำอาหารมาบริโภคโดยเด็ดขาด  

 
ส่วนที่ ๓ 

สุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องใช้อื่น ๆ และน้ำใช้ 
 

ข้อ ๑๗ สถานที่จำหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับภาชนะบรรจุอาหาร อุปกรณ์ และเครื่องใช้  
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  

(๑) ภาชนะบรรจุอาหาร อุปกรณ์และเครื่องใช้ต่าง ๆ ต้องสะอาดและทำจากวัสดุที่ปลอดภัย เหมาะสม 
กับอาหารแต่ละประเภท มีสภาพดี ไม่ชำรุดและมีการป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม 

(๒) มีการจัดเก็บภาชนะบรรจุอาหาร อุปกรณ์ และเครื่องใช้ไว้ในที่สะอาด โดยวางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 
๖๐ เซนติเมตร และมีการปกปิดหรือป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม  

(๓) ตู้เย็น ตู้แช่ หรืออุปกรณ์เก็บรักษาคุณภาพอาหารด้วยความเย็นอื่น ๆ ต้องสะอาด มีสภาพดี ไม่
ชำรุด มีประสิทธิภาพเหมาะสมในการเก็บรักษาคุณภาพอาหาร  

(๔) ตู้อบ เตาอบ เตาไมโครเวฟ อุปกรณ์ประกอบหรือปรุงอาหารด้วยความร้อนอื่น  ๆ หรืออุปกรณ์
เตรียม อาหาร ต้องสะอาด มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สภาพดี ไม่ชำรุด  

ข้อ ๑๘ สถานที่จำหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับการทำความสะอาดภาชนะบรรจุอาหาร 
อุปกรณ ์และเครื่องใช้ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ที่รอการทำความสะอาด ต้องเก็บในที่ที่สามารถป้องกันสัตว์และ
แมลง นำโรคได้  

(๒) ทำความสะอาดภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ให้สะอาด ด้วยวิธีการตามหลักสุขาภิบาลอาหารและ
ใช้ สารทำความสะอาดที่เหมาะสม โดยปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้สารทำความสะอาดนั้น ๆ จากผู้ผลิต  
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ส่วนที่ ๔ 
สุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร 

 
ข้อ ๑๙ ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะดังต่อไปนี้  
(๑) ต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือไม่เป็นพาหะนำ

โรคติดต่อ ได้แก่ อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย บิด ไข้สุกใส หัด คางทูม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเรื้อนใน
ระยะติดต่อหรือในระยะ ที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ 
ไข้หวัดใหญ่รวมถึงไข้หวัดใหญ่ ที่ติดต่อมาจากสัตว์ และโรคอื่น ๆ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดโดย
คำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข หากเจ็บป่วยต้องหยุดปฏิบัติงานและรักษาตัวให้หายก่อนจึงกลับมา
ปฏิบัติงานต่อไป  

(๒) ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่รัฐมนตรีกำหนด 
(๓) ผู้สัมผัสอาหารต้องแต่งกายสะอาด และเป็นแบบที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนสู่อาหารได้  
(๔) ผู้สัมผัสอาหารต้องล้างมือและปฏิบัติตนในการเตรียม ปรุง ประกอบ จำหน่ายและเสิร์ฟอาหาร ให้

ถูกสุขลักษณะ และไม่กระทำการใด ๆ ที่จะทำให้เกิดการปนเปื้อนต่ออาหารหรือก่อให้เกิดโรคได้  
(๕) ต้องปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคำแนะนำของเจ้า

พนักงาน สาธารณสุข  
 

ส่วนที่ ๕ 
การป้องกันมิให้เกิดเหตุรำคาญและการป้องกันโรคติดต่อ 

 
ข้อ ๒๐ สถานที่จำหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับน้ำเสียดังต่อไปนี้  
(๑) ต้องมีการระบายน้ำได้ดี ไม่มีน้ำขัง และไม่มีเศษอาหารตกค้าง  
(๒) ต้องมีการแยกเศษอาหารและไขมันไปกำจัดก่อนระบายน้ำทิ้งออกสู่ระบบระบายน้ำ และน้ำทิ้งต้อง

ได ้มาตรฐานตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
ข้อ ๒๑ สถานที่จำหน่ายอาหารต้องไม่ก่อให้เกิดเหตุรำคาญ  
ข้อ ๒๒ สถานที่จำหน่ายอาหารต้องจัดให้มีการป้องกันควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค รวมถึงสัตว์เ ลี้ยง

ตาม ที่รัฐมนตรีกำหนด  
 

ส่วนที่ ๖ 
การป้องกันอัคคีภัยและอันตราย 

 
ข้อ ๒๓ ห้ามใช้ก๊าซหุงต้มเป็นเชื้อเพลิงในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหารบริเวณโต๊ะรับประทาน

อาหาร ในสถานที่จำหน่ายอาหาร  
ข้อ ๒๔ ห้ามใช้เมทานอลหรือเมทิลแอลกอฮอล์เป็นเชื้อเพลิงในการทำ ประกอบ ปรุง หรืออุ่นอาหาร

ในสถานที่ จำหน่ายอาหาร เว้นแต่เป็นการใช้แอลกอฮอล์แข็งสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
ต้องได้รับมาตรฐาน ตามท่ีกำหนดไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
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หมวด ๓ 
สุขลักษณะในการดำเนินกิจการสถานที่สะสมอาหาร 

____________ 
 

ข้อ ๒๕ ผู้จัดตั้งสถานที่สะสมอาหารต้องจัดสถานที่ตลอดจนสิ่งอ่ืนที่ใช้ในการประกอบกิจการให้ถูกต้อง 
ด้วยสุขลักษณะและเงื่อนไขตามลักษณะของกิจการ ดังต่อไปนี้  

(๑) ตั้งอยู่ห่างจากบริเวณท่ีน่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น ที่ฝัง เผา หรือเก็บศพ ที่เทท้ิงสิ่งปฏิกูล ที่
เลี้ยงสัตว์ หรือที่อื่นใดที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร เว้นแต่
สามารถ ปรับปรุงสถานที่ให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือคำสั่งของเจ้า
พนักงาน ท้องถิ่น  

(๒) พื้นทำด้วยวัสดุถาวร ทำความสะอาดง่าย  
(๓) จัดให้มีระบบการระบายน้ำอย่างเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ  
(๔) จัดให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 
(๕) จัดให้มีส้วมที่เพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ  
(๖) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข คำสั่งของเจ้า

พนักงาน ท้องถิ่น 
 

หมวด ๔ 
ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง 

____________ 
 

ส่วนที่ ๑ 
ใบอนุญาต 

 
ข้อ ๒๖ ผู้ใดจะจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่ง มีพื้นที่

เกิน สองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
ข้อ ๒๗ ผู้ใดประสงค์จะขอจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใด 

ซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองร้อยตารางเมตรจะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับ
เอกสาร และหลักฐานดังต่อไปนี้  

(๑) สำเนาบัตรประจำตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/หรืออื่น ๆ ที่หน่วยงานของรัฐ
ออกให้)  

(๒) สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
(๓) อื่น ๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกำหนดและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ  
ข้อ ๒๘ เมื่อได้รับคำขอรับใบอนุญาตหรือคำขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบ  

ความถูกต้องของคำขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น แจ้งต่อผู้ยื่นคำขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการ หากไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดทำ
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บันทึกความบกพร่อง และรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยให้เจ้าหน้าที่
และผู้ยื่นคำขอลงนามไว้ใน บันทึกนั้นด้วย  

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุ ผลให้ผู ้ขอ
อนุญาต ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคำขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กำหนดใน
ข้อบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคำสั่งไม่อนุญาตได้
ภายใน กำหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้องมี
หนังสือแจ้ง การขยายเวลาและเหตุจำเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกำหนดเวลาตามวรรคสอง
หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้ แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้ง
เป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคำขอทราบถึง เหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมสำเนาแจ้ง 
ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง  

ข้อ ๒๙ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน (หรือตามที่เห็นสมควร) นับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือ แจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ทราบแล้ว  

ข้อ ๓๐ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้
ใช้ได้ เพียงในเขตอำนาจของราชการส่วนท้องถิ ่นเท่านั ้น  การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื ่นคำขอก่อน
ใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื ่นคำขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียม  แล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้า
พนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต  

ข้อ ๓๑ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี ้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ 
สถานที ่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ ๓๒ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นคำ
ขอ รับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุด ตามแบบที่
กำหนดไว้ ท้ายข้อบัญญัตินี้ การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้  

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตนำสำเนาบันทึกการแจ้งความต่อ
พนักงาน เจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย  

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคัญ ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตนำ
ใบอนุญาต เดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย  

ข้อ ๓๓ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบท แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาต 
ในเรื่องที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี
อำนาจ สั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน  

ข้อ ๓๔ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต  
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก  
(๒) ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กำหนดไว้เกี ่ยวกับการประกอบ
กิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต ตามข้อบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตราย
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อย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของ
ประชาชน  

ข้อ ๓๕ คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาต
ทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคำสั่งดังกล่าว ให้ส่งคำสั่งโดยทางไปรษณีย์
ตอบรับ หรือให้ปิดคำสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักทำการงานของผู้รับใบอนุญาต 
และให้ถือว่าผู้รับ ใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคำสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คำสั่งไปถึง หรือวันปิดคำสั่ง แล้วแต่กรณี  

ข้อ ๓๖ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสำหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาต อีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  
 

ส่วนที่ ๒ 
หนังสือรับรองการแจ้ง 

 
ข้อ ๓๗ ผู้ใดจะจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่ไม่

เกิน สองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาด ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อขอรับหนังสือ
รับรองการแจ้ง ก่อนการจัดตั้ง  

ข้อ ๓๘ ผู้ใดประสงค์จะขอจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใด 
ซึ่งมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดจะต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
แบบที ่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 

(๑) สำเนาบัตรประจำตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/หรืออื่น ๆ ที่หน่วยงานของรัฐ
ออกให้) 

(๒) สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
(๓) อื่น ๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกำหนดและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ  
ข้อ ๓๙ เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้ง ให้ออกใบรับแก่ผู้แจ้งเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประกอบ

กิจการ ตามท่ีแจ้งได้ชั่วคราวในระหว่างเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังมิได้ออกหนังสือรับรองการแจ้ง 
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจการแจ้งให้ถูกต้องตามแบบที่กำหนดในข้อบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง ถ้าการ

แจ้ง เป็นไปโดยถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้งภายในเจ็ดวันทำการนับแต่
วันที่ได้รับแจ้ง  

ในใบรับแจ้งหรือหนังสือรับรองการแจ้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะกำหนดเงื่อนไขให้ผู้แจ้งหรือผู้ได้รับ
หนังสือ รับรองการแจ้งปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้  

ในกรณีที่การแจ้งไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้ผู้แจ้งทราบเพื่อดำเนินการ
แก้ไข หรือเพิ่มเติม หากไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดทำบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร
หรือหลักฐาน ยื่นเพิ่มเติมภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอลงนามไว้ในบันทึก
นั้นด้วย ถ้าผู้แจ้งไม่ ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอำนาจสั่งให้การแจ้งของผู้แจ้งเป็นอันสิ้นผล แต่ถ้าผู้แจ้งได้ดำเนินการแก้ไข
ภายในเวลาที่กำหนดแล้ว ให้เจ้าพนักงาน ท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้งภายในเจ็ดวันทำการนับ
แต่วันที่ได้รับการแจ้งซึ่งมีรายละเอียดถูกต้อง ตามแบบท่ีกำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๔๐ ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ 
สถานที่ดำเนินกิจการตลอดเวลาที่ดำเนินกิจการ 
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ข้อ ๔๑ ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคัญ ให้ผู ้ได้รับ
หนังสือ รับรองการแจ้งยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญ
หาย ถูกทำลาย หรือชำรุด ตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย ให้ผู้ยื่นขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งนำสำเนาบันทึก 
การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกอบด้วย  

(๒) ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคัญ ให้ผู้ยื่นขอรับใบแทนหนังสือ
รับรอง การแจ้งนำใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย  

ข้อ ๔๒ เมื่อผู้แจ้งประสงค์จะเลิกกิจการหรือโอนการดำเนินกิจการให้แก่บุคคลอื่นให้แจ้งให้เจ้า
พนักงาน ท้องถิ่นทราบด้วย  

ข้อ ๔๓ ในกรณีที่ผู ้ดำเนินกิจการใดดำเนินกิจการตามที่ระบุไว้ในข้อบัญญัตินี ้โดยมิได้แจ้งต่อเจ้า
พนักงาน ท้องถิ่นและเคยได้รับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เพราะเหตุที่ฝ่าฝืนดำเนิน
กิจการโดยมิได้ แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาแล้วครั้งหนึ่ง ยังฝ่าฝืนดำเนินกิจการโดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นต่อไป ให้เจ้าพนักงาน ท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดดำเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้ดำเนินการแจ้งต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่น ถ้ายังฝ่าฝืนอีก ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งห้ามการดำเนินกิจการนั้นไว้ตามเวลาที่
กำหนดซึ่งต้องไม่เกินสองปีก็ได้ 

 
หมวด ๕ 

ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 
____________ 

 
ข้อ ๔๔ ให้ผู ้ได้รับใบอนุญาต หรือผู้แจ้งมีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กำหนดไว้ท้าย

ข้อบัญญัตินี้ ในวันที่มารับใบอนุญาตสำหรับกรณีท่ีเป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกและก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
สำหรับกรณีที่เป็น การขอต่ออายุใบอนุญาต หรือในวันที่มาแจ้งและก่อนวันครบรอบปีของทุกปีตลอดเวลาที่ยัง
ดำเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสีย ค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กำหนด ให้ชำระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของ
จำนวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระ เว้นแต่ ผู้แจ้งจะได้บอกเลิกการดำเนินกิจการนั้นก่อนถึงกำหนดการเสีย
ค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป  

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชำระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสอง
ครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดำเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับจนครบจำนวน  

ข้อ ๔๕ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น  
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หมวด ๖ 
บทกำหนดโทษ 

____________ 
 

ข้อ ๔๖ ผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้
ใน บทกำหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 
ประกาศ ณ วันที่............................................... 
 
 
     (ลงชื่อ) 
          (นางสาวนุศรา  จั่นวงศ์แก้ว) 
     ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก ปฏิบัติหน้าที่ 
             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก 
 
 

เห็นชอบ 
 

(ลงชื่อ) 
 (นายไพบูลย์  ศุภบุญ) 
         นายอำเภอวิเศษชัยชาญ 
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อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง 
ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก 

เรื่อง ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 
พ.ศ. 2563 

____________ 
 
ลำดับ ประเภท อัตราค่าธรรมเนียมต่อปี 

(บาท) 
๑ การออกหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่

สะสมอาหารขนาดพื้นที่ประกอบการไม่เกิน 200 ตารางเมตร 
50 

๒ การออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 
ขนาดพ้ืนที่ประกอบการตั้งแต่ 200 ตารางเมตรขึ้นไป 

100 

3 ใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่
สะสมอาหาร 

20 

4 ใบแทนใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 20 
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แบบ สอ.1 

 
คําขอรับใบอนุญาต 

จัดตั้งสถานที่จำหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
 

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

 
ขาพเจา....................................................................................อายุ........................ป สัญชาติ............................... 
อยูบานเลขท่ี.................หมูที่...........ตรอก/ซอย.......................ถนน.........................แขวง/ตําบล.........................  
อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด...........................หมายเลขโทรศัพท..............................................  
 

ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร...............................  
..........................................................................................................................................ตอเจาพนักงานทองถิ่น 
ดังตอไปนี้  

๑. สถานที่ชื่อ.............................................................................เพ่ือจําหน ายอาหารพรอมสะสมอาหาร 
(ระบุชนิดหรือประเภทของอาหาร)................................................................................................................... .....  

๒. สถานที่ตั้งเลขที่....................ตรอก/ซอย................................ถนน.................................หมู ที่............ 
ตําบล.....................................................อําเภอ................................................จังหวัด...... .................................... 
โทรศัพท..................................................จํานวนพื้นที่ประกอบอาหาร................................................ตารางเมตร  

๓. ผูจัดการสถานที่แหงนี้ คือ..............................................................อายุ............ป  สัญชาติ.............. 
อยูบานเลขท่ี........................ตรอก/ซอย......................................ถนน...........................................หมูที่................ 
ตําบล............................อําเภอ...................................จังหวัด...................................โทรศัพท ...............................  

๔. พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ 
๔.๑ สําเนาทะเบียนบานของสถานที่ประกอบการ หากเปนนิติบุคคลใหนําสําเนาหนังสือ

รับรอง การจดทะเบียนนิติบุคคลมาประกอบดวย  
๔.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอรับใบอนุญาต  
๔.๓ หลักฐานแสดงวาอาคารนั้นสามารถใชประกอบการไดโดยถูกตองตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคาร  
๔.๔ กรณีเจาของไมสามารถยื่นคําขอดวยตนเองไดใหผูรับมอบอํานาจนําหนังสือมอบอํานาจ 

พรอมบัตรประจําตัวของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจมาแสดง  
๔.๕ แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ตั้งสถานประกอบการ 

 
 
 
 

/แผนผังแสดงที่ตั้ง..... 
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แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบโดยสังเขป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความเอกสารในคําขอรับใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 
  

(ลงชื่อ).................................................ผูขอรับใบอนุญาต 
                   (................................................) 

 
 

ส่วนของเจ้าหน้าที่ 
ใบรับคำร้องขอรับใบอนุญาต 

 

ตรวจสอบแล้ว เอกสาร  ครบถ้วน 
    ไม่ครบ คือ................................................................................................ 
 

(ลงชื่อ).................................................เจ้าหน้าที ่
                   (................................................) 
  ตำแหน่ง............................................... 

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

ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต 
ใบรับคำร้องขอรับใบอนุญาต 

 

ตรวจสอบแล้ว เอกสาร  ครบถ้วน 
    ไม่ครบ คือ................................................................................................  
ดังนั้น กรุณานำเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบถ้วนทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน 7 วัน นับ 

ต้ังแต่วันนี้เป็นต้นไป 
 

(ลงชื่อ).................................................เจ้าหน้าที ่
                   (................................................) 
  ตำแหน่ง............................................... 



 -ร่าง-  

15 
 

แบบ สอ.2 
 

คําขอรับรองการแจง 
จัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

 
เขียนที่..............................................................  

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

ขาพเจา....................................................................................อายุ........................ป สัญชาติ............................... 
อยูบานเลขท่ี.................หมูที่...........ตรอก/ซอย.......................ถนน.........................แขวง/ตําบล.........................  
อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด...........................หมายเลขโทรศัพท..............................................  
 

ขอยื่นคําขอรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร............................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………..ตอเจาพนักงานทองถิ่น 
ดังตอไปนี้  

๑. สถานที่ชื่อ.............................................................................เพ่ือจําหน ายอาหารพรอมสะสมอาหาร 
(ระบุชนิดหรือประเภทของอาหาร).................................................................................................. ......................  

๒. สถานที่ตั้งเลขที่....................ตรอก/ซอย................................ถนน.......... .......................หมูที่............ 
ตําบล.....................................................อําเภอ................................................จังหวัด...... .................................... 
โทรศัพท..................................................จํานวนพื้นที่ประกอบอาหาร................................................ตารางเมตร  

๓. ผูจัดการสถานที่แหงนี้ คือ..............................................................อายุ............ป  สัญชาติ.............. 
อยูบานเลขท่ี........................ตรอก/ซอย......................................ถนน...........................................หมูที่................ 
ตําบล............................อําเภอ...................................จังหวัด...................................โทรศัพท ...............................  

๔. พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ  
๔.๑ สําเนาทะเบียนบานของสถานที่ประกอบการ หากเปนนิติบุคคลใหนําสําเนาหนังสือ

รับรอง การจดทะเบียนนิติบุคคลมาประกอบดวย  
๔.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอรับใบอนุญาต  
๔.๓ หลักฐานแสดงวาอาคารนั้นสามารถใชประกอบการไดโดยถูกตองตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคาร (ถ้ามี) 
๔.๔ กรณีเจาของไมสามารถยื่นคําขอดวยตนเองไดใหผูรับมอบอํานาจนําหนังสือมอบอํานาจ 

พรอมบัตรประจําตัวของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจมาแสดง  
๔.๕ แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ตั้งสถานประกอบการ 

 
     
 

 
 

/แผนผังแสดงที่ตั้ง..... 
 



 -ร่าง-  

16 
 

-2- 
 

แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบโดยสังเขป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความเอกสารในคําขอรับรองการแจงนี้เปนความจริงทุกประการ 
  

(ลงชื่อ).................................................ผูขอรับรองการแจ้ง 
                   (................................................) 

 
 

ส่วนของเจ้าหน้าที่ 
ใบรับคําขอรับรองการแจง 

 

ตรวจสอบแล้ว เอกสาร  ครบถ้วน 
    ไม่ครบ คือ................................................................................................  
 

(ลงชื่อ).................................................เจ้าหน้าที ่
                   (................................................) 
  ตำแหน่ง............................................... 

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

ส่วนของผู้ขอรับคําขอรับรองการแจง 
ใบรับคําขอรับรองการแจง 

 

ตรวจสอบแล้ว เอกสาร  ครบถ้วน 
    ไม่ครบ คือ................................................................................................ 
ดังนั้น กรุณานำเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบถ้วนทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน 7 วัน นับ 

ต้ังแต่วันนี้เป็นต้นไป 
 

(ลงชื่อ).................................................เจ้าหน้าที ่
                   (................................................) 
  ตำแหน่ง............................................... 
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แบบ สอ.3 
 

คําขอบอกเลิกดําเนินกิจการ 
สถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

 
เขียนที่.........................................................  

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

ขาพเจา....................................................................................อายุ........................ป สัญชาติ............................... 
อยูบานเลขท่ี.................หมูที่...........ตรอก/ซอย.......................ถนน.........................แขวง/ตําบล.........................  
อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด...........................หมายเลขโทรศัพท.............................................. 
 

ไดรับ  ใบอนุญาต  
 หนังสือรับแจง จัดตั้ง/ประกอบกิจการ  

เลมที่..................เลขที่...................ป......................ประเภทกิจการ.................................................. ....... 
โดยใชชื่อสถานประกอบการวา........................................................................................ ...................................... 
สถานที่ตั้งเลขที่....................หมูที่...................ตรอก/ซอย.....................................ถนน.........................................  
แขวง/ตําบล............................................เขต/อําเภอ.......................................จงัหวดั.......................................... 
หมายเลขโทรศัพท..........................................................  

 

ขอแจงเลิกดําเนินกิจการตอเจาพนักงานทองถิ่น ตั้งแตวันที่...........เดือน.........................พ.ศ................  
พรอมทั้งไดแนบหลักฐานที่นํามาประกอบการพิจารณา ดังนี้  

๑) ใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจง จัดตั้ง/ประกอบกิจการ  
๒) สําเนาทะเบียนบานของสถานที่ประกอบการ  
๓) ใบแทน ใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจง จัดตั้ง/ประกอบกิจการ  
๔) สําเนาบัตรประจําตัวประชานของผูประกอบการ  
๕) หนังสือมอบอํานาจที่พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ 

(กรณีผปูระกอบการไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง)  
๖) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติ

บุคคล (กรณีผขูอเลิกดําเนินกิจการเปนนิติบุคคล) 
  

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในคําแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 
    (ลงชื่อ).................................................ผูยื่นคําขอ 
                 (.................................................) 
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แบบ สอ.4 

 
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร 

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

 อนุญาตให้   บุคคลธรรมดา    นิติบุคคล ชื่อ........................................................................... 
อายุ................ปี  สัญชาติ................................เลขประจำตัวประชาชนเลขท่ี........................................................ 
อยู่บ้าน/สำนักงาน เลขที่................................ตรอก/ซอย...................................ถนน........................................... 
หมู่ที่..............ตำบล.......................................อำเภอ.........................................จังหวัด.......................................... 
โทรศัพท์.................................................. 
 

 1.  จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารประเภท.................................................................. ............................. 
สถานที่ชื่อ................................................................................พ้ืนที่ประกอบการ...............................ตารางเมตร 
 

 2.  ตั้งอยู่เลขท่ี................................ตรอก/ซอย..................................ถนน............................................. 
หมู่ที่..............ตำบล.......................................อำเภอ.........................................จังหวัด.......................................... 
โทรศัพท์.................................................. 
 

 3.  ค่าธรรมเนียมฉบับละ...........................................................บาทต่อปี ใบรับเงินเล่มที่...................... 
เลขที่...........................................วันที่.......................เดือน..........................................พ.ศ.................................... 
 

 4.  ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
  4.1 ต้องปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วยสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารและ
ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่ง 
  4.2 ...........................................................................................................................................  
 
ออกให้ ณ วันที่...................เดือน........................พ.ศ.................สิน้อายุวันที่................เดือน................................ 
พ.ศ.................... 
 
 
 
       (ลงชื่อ)........................................................  
               (......................................................)  
                เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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แบบ สอ.5 

 
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร 

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

 อนุญาตให้   บุคคลธรรมดา    นิติบุคคล ชื่อ........................................................................... 
อายุ................ปี  สัญชาติ................................เลขประจำตัวประชาชนเลขท่ี........................................................ 
อยู่บ้าน/สำนักงาน เลขท่ี................................ตรอก/ซอย...................................ถนน........................................... 
หมู่ที่..............ตำบล.......................................อำเภอ.........................................จังหวัด.......................................... 
โทรศัพท์.................................................. 
 

 1.  จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารประเภท.................................................................. ............................. 
สถานที่ชื่อ................................................................................พ้ืนที่ประกอบการ...............................ตารางเมตร 
 

 2.  ตั้งอยู่เลขท่ี................................ตรอก/ซอย..................................ถนน............................................. 
หมู่ที่..............ตำบล.......................................อำเภอ.........................................จังหวัด.......................................... 
โทรศัพท์.................................................. 
 

 3.  ค่าธรรมเนียมฉบับละ...........................................................บาทต่อปี ใบรับเงินเล่มที่...................... 
เลขที่...........................................วันที่.......................เดือน..........................................พ.ศ.................................... 
 

 4.  ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
  4.1 ต้องปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วยสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารและ
ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่ง 
  4.2 ...........................................................................................................................................  
 
ออกให้ ณ วันที่...................เดือน........................พ.ศ.................สิน้อายุวันที่................เดือน................................ 
พ.ศ.................... 
 
 
 
       (ลงชื่อ)........................................................  
               (......................................................)  
                เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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แบบ สอ.6 

 
หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร 

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

 เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองให้     บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล  
ชื่อ.....................................................................อายุ................ปี  สัญชาติ.......................เลขประจำตัวประชาชน
เลขที่..........................................อยู่บ้าน/สำนักงาน เลขท่ี................................ตรอก/ซอย...................................
ถนน...........................................หมู่ที่..............ตำบล.............. .........................อำเภอ.........................................
จังหวัด..........................................โทรศัพท์.................................................. 
 

 1.  จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารประเภท.................................................................. ............................. 
สถานที่ชื่อ................................................................................พ้ืนที่ประกอบการ...............................ตารางเมตร 
 

 2.  ตั้งอยู่เลขท่ี................................ตรอก/ซอย..................................ถนน............................................. 
หมู่ที่..............ตำบล.......................................อำเภอ.........................................จังหวัด.......................................... 
โทรศัพท์.................................................. 
 

 3.  ค่าธรรมเนียมฉบับละ...........................................................บาทต่อปี ใบรับเงินเล่มที่...................... 
เลขที่...........................................วันที่.......................เดือน..........................................พ.ศ.................................... 
 

 4.  ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
  4.1 ต้องปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วยสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารและ
ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่ง 
  4.2 ...........................................................................................................................................  
 
ออกให้ ณ วันที่...................เดือน........................พ.ศ.................สิน้อายุวันที่................เดือน................................ 
พ.ศ.................... 
 
 
 
       (ลงชื่อ)........................................................  
               (......................................................)  
                เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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แบบ สอ.7 

 
หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร 

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

 เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองให้     บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล  
ชื่อ.....................................................................อายุ................ปี  สัญชาติ.......................เลขประจำตัวประชาชน
เลขที่..........................................อยู่บ้าน/สำนักงาน เลขท่ี................................ตรอก/ซอย...................................
ถนน...........................................หมู่ที่..............ตำบล.............. .........................อำเภอ.........................................
จังหวัด..........................................โทรศัพท์.................................................. 
 

 1.  จัดตั้งสถานที่สะสมอาหารประเภท.................................................................................................... 
สถานที่ชื่อ................................................................................พ้ืนที่ประกอบการ...............................ตารางเมตร 
 

 2.  ตั้งอยู่เลขท่ี................................ตรอก/ซอย..................................ถนน............................................. 
หมู่ที่..............ตำบล.......................................อำเภอ.........................................จังหวัด.......................................... 
โทรศัพท์.................................................. 
 

 3.  ค่าธรรมเนียมฉบับละ...........................................................บาทต่อปี ใบรับเงินเล่มที่...................... 
เลขที่...........................................วันที่.......................เดือน..........................................พ.ศ.................................... 
 

 4.  ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
  4.1 ต้องปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วยสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารและ
ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่ง 
  4.2 ...........................................................................................................................................  
 
ออกให้ ณ วันที่...................เดือน........................พ.ศ.................สิน้อายุวันที่................เดือน................................ 
พ.ศ.................... 
 
 
 
       (ลงชื่อ)........................................................  
               (......................................................)  
                เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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แบบ สอ.8 
 

คําขอแกไขรายการในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง 
 

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

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

บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่..................................................................ออกให  ณ ....................................... 
อยูบานเลขที่.........................หมูที่........................ตรอก/ซอย.................................ถนน...................................  
แขวง/ตําบล..........................................อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด.............. ......................... 
หมายเลขโทรศัพท........................................... 

ขอแกรายการในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง เลขที่..........................................................................  
ในนามของ....................................................................................................... ............................(ชื่อผูรับอนุญาต 
ชื่อสถานที่ผลิตหรือสถานที่นําเขา) อยูเลขที่................หมูที่.................ตรอก/ซอย............................................  
ถนน....................................................แขวง/ตําบล....... ......................................เขต/อําเภอ.............................. 
จังหวัด.....................................................................หมายเลขโทรศัพท.................................................................   

รายการที่ขอแกไข................................................................................................................................ . 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. .............
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... ........................ 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................... ....................................
..............................................................................................................................................................................  

 
 

(ลงชื่อ).................................................ผูยื่นคําขอ 
     (...........................................) 
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แบบ สอ.9 
 

คําขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนหนังสือรับรองการแจง 
 

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

 

ขาพเจา................................................................... .................................ผูไดรับใบอนุญาต/ใบรับรอง 
 เปนบุคคลธรรมดา อยูบานเลขที่.............หมูที่...............ตรอก/ซอย..........................ถนน...........................  
แขวง/ตําบล........................................อําเภอ/เขต............................................จังหวัด.............. ........................ 
หมายเลขโทรศัพท................................................  
 เปนนิติบุคคลประเภท.................................................จดทะเบียนเมื่อ.............................................. ........... 
เลขทะเบียน......................................มีสํานักงานตั้งอยูเลขที่...............หมูที่...........ตรอก/ซอย.............................. 
ถนน............................แขวง/ตําบล............................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด.... ...................... 
โดย.........................................................ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขอใบแทนใบอนุญาต/ใบแทนใบรับรอง 
อยูบานเลขที่..........หมูที่..........ตรอก/ซอย.......................ถนน........................แขวง/ตําบล............................  
อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด.........................................   
 

ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต/ใบแทนใบรับรอง...........................................................................  
................................................................................ตอเจาพนักงานทองถิ่น ดังตอไปนี้  
 

ขอ ๑ ขาพเจาไดรับใบอนุญาต/ใบรับรอง............................................................................................  
เลขที่..................../......................ลงวันที่..........เดือน.................................พ.ศ..................บานเลขท่ี.................. 
ตรอก/ซอย.................................ถนน.........................................หมู ที่.............ตําบล/แขวง.............................. .. 
อําเภอ/เขต....................................จังหวัด.................................ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส. ๓ เลขที่ /ส.ค. ๑ 
เลขที่.........................................................................เปนที่ดินของ....................................................................  

ขอ ๒ ใบอนุญาต/ใบรับรองดังกลาวไดสูญหาย/ถูกทําลาย/ชํารุด เมื่อวันที่..........เดือน.......................  
พ.ศ..................  

ขอ ๓ พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ (๑) ในกรณีที่ใบอนุญาต
หรือใบรับรองสูญหาย ใหนําใบแจงความวาใบอนุญาตหรือใบรับรองสูญหาย ของสถานีตํารวจแหงทองที่ที่
ใบอนุญาตหรือใบรับรองนั้นสูญหายมาดวย (๒) ในกรณีที่ใบอนุญาตหรือใบรับรองถูกทําลายหรือชํารุดบางสวน 
ใหแนบใบอนุญาต หรือใบรับรองท่ีถูกทําลายหรือชํารุดบางสวนนั้นมาดวย  

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

       ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต/ใบแทนหนังสือรับรอง  
 
หมายเหตุ (๑) ขอความใดท่ีไมใชใหขีดฆา 

  (๒) ใสเครื่องหมาย/ในชอง  หนาขอความที่ตองการ 
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- ๒ – 
 

หมายเหตุของเจาหนาที ่ 
 

จะตองแจงใหผูขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรองทราบวาจะอนุญาตหรือไมอนุญาต หรือ
ขยายเวลา ภายในวันที่..................เดือน...................................พ.ศ............... ผูขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทน
ใบรับรอง.....................................................เปนเงิน......................................................บาท ตามใบเสร็จรับเ งิน 
เลมที่...........................เลขที่.......................ลงวันที่..................เดือน.................................. .....พ.ศ........................  

ออกใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรองแลว เลมที่...................................ฉบับที่... ......................... 
ลงวันที่................เดือน......................................พ.ศ.........................  

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

ตําแหนง.................................................... . 
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แบบ สอ.10 
 

ใบแทนใบอนุญาต 
จัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

 
ที่................../.......................  
 

(๑) เจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตให................................................................ สัญชาติ........................ 
อยูบานเลขที่.............หมูที่...........ตําบล............................อําเภอ................................จังหวัด........ ................... 
โทรศัพท........................................... ชื่อสถานประกอบกิจการ.................. ...............................................
ประเภท.......................................... อยูบานเลขท่ี...............หมูที่................ตําบล................................................
อําเภอ............................................ จังหวัด...................................................โทรศัพท...........................................
โทรสาร.....................................  เสียคาธรรมเนียมปละ.........................................................บาท 
(............................... .....................................) ตามใบเสร็จรับเงินเลมที่..........................เลขที่...... .....................
ลงวันที่...........เดือน..........................พ.ศ. ............   

 

(๒) ผูรับใบแทนใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในขอกําหนดของ
ท้องถิ่น 

(๓) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการที่ไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอื่น ที่
เกี่ยวข้องโดยมิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถิ่นอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 

 

(๔) ผูรับใบแทนใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ  
(๔.๑) ........................................................................................................................ ..  
(๔.๒) ..................................................................................................... ....................  
 

(๕) ใบแทนใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเมื่อวันที่............เดือน....................................พ.ศ.................   
 

(๖) ใบแทนใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่................เดือน.....................................พ.ศ.................. 
 
 
    (ลงชื่อ)……………………………………........…  

        (...............................................)  
             นายกองคการบริหารสวนตําบลบางจัก 

    เจาพนักงานทองถิ่น  
 

คําเตือน  
(๑) ผูรับใบแทนใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่ประกอบ

กิจการ ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน ๕๐๐ บาท  
(๒) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
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แบบ สอ.11 
 

ใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง 
จัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

 
ที่................../.......................  
 

(๑) เจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตให................................................................ สัญชาติ........................ 
อยูบานเลขที่.............หมูที่...........ตําบล............................อําเภอ................................จังหวัด...........................  
โทรศัพท........................................... ชื่อสถานประกอบกิจการ.................. ...............................................
ประเภท.......................................... อยูบานเลขท่ี...............หมูที่................ตําบล................................................
อําเภอ............................................ จังหวัด...................................................โทรศัพท...........................................
โทรสาร.....................................  เสียคาธรรมเนียมปละ.........................................................บาท 
(................................................. ...................) ตามใบเสร็จรับเงินเลมที่..........................เลขที่...... .....................
ลงวันที่...........เดือน..........................พ.ศ. ............   

 

(๒) ผูรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในขอ  
กำหนดของทองถิ่น  

 

(๓) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการที่ไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอื่น ที่เกี่ยว 
ของโดยมิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถิ่นอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 

 

(๔) ผูรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งตองปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ  
(๔.๑) ........................................................................................................................ ..  
(๔.๒) ............................................................................. ............................................  
 

(๕) ใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งฉบับนี้ออกใหเมื่อวันที่............เดือน............................พ.ศ.................   
 

(๖) ใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งฉบับนี้สิ้นอายุวันที่.............เดือน................................พ.ศ.................. 
 
 
    (ลงชื่อ)……………………………………........…  

        (...............................................)  
             นายกองคการบริหารสวนตําบลบางจัก 

    เจาพนักงานทองถิ่น  
 

คําเตือน  
(๑) ผูรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งตองแสดงหนังสือรับรองการแจ้งนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย 

ณ สถานที่ประกอบกิจการ ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน ๕๐๐ บาท  
(๒) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุหนังสือรับรองการแจ้งกอนหนังสือ

รับรองการแจ้งสิ้นอายุ 


