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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบุงแกว 
เรื่อง   สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบุงแกว  วาดวยสถานท่ีจําหนาย

อาหารและสถานที่สะสมอาหาร   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

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

มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

องคการบริหารสวนตําบลบุงแกวโดยความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลบุงแกว   

และนายอําเภอโนนสะอาด  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบุงแกว  เรื่อง  สถานท่ี

จําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลบุงแกวตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

ขอ  ๓  บรรดาขอบัญญัติ  ขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศหรือคําส่ังอื่นใด  ในสวนท่ีไดตราไวแลว

ในขอบัญญัตินี้  หรือซึ่งขัดแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔  ในขอบัญญัตินี้ 

  “อาหาร”  หมายความวา  ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต  ไดแก 

  (๑)  วัตถุทุกชนิดที่คนกิน  ดื่ม  แตไมรวมถึงยา  วัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท 

หรือยาเสพติดใหโทษตามกฎหมาย  วาดวยการนั้น  แลวแตกรณี 

  (๒)  วัตถุที่มุงหมาย  สําหรับใช  หรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร  รวมท้ังวัตถุ 

เจือปนอาหาร  สี  และเครื่องปรุงแตงกล่ินรส 

  “สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใช 

ที่หรือทางสาธารณะ  ที่จัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จ  และจําหนายใหกับผูซื้อ
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สามารถบริโภคไดทันที  ทั้งนี้  ไมวาจะเปนการจําหนาย  โดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค  ณ  ที่นั้น  

หรือนําไปบริโภคที่อื่นก็ตาม 

  “สถานท่ีสะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่ 

หรือทางสาธารณะ  ท่ีจัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารใน  

รูปลักษณะอื่นใด  ซึ่งผูซื้อตองนําไปทํา  ประกอบหรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน   

และประชาชนสามารถใชประโยชน  หรือใชสัญจรได 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่น  ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลบุงแกว 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตัง้จากรฐัมนตรี  

วาการกระทรวงสาธารณสุข  ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๕  ผูใดจะจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร  หรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคาร  หรือพ้ืนที่ใด  

ซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตร  และมิใชเปนการขายของในตลาด  ตองไดรับใบอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่น  ถาสถานที่ดังกลาวมีพ้ืนท่ีไมเกินสองรอยตารางเมตรตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น  

เพ่ือขอรับหนังสือรับรองการแจงกอนการจัดตั้ง 

ขอ  ๖  ความในขอ  ๕  ไมใชบังคับแกการประกอบการ  ดังนี้ 

  (๑)  การประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

  (๒)  การขายของในตลาด 

  (๓)  การจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 

ขอ  ๗  ผูจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหาร  ตองจัดสถานที่ใหถูกตอง 

ดวยสุขลักษณะ  และเงื่อนไขตามลักษณะของกิจการ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สถานที่สะสมอาหาร 

    (๑.๑)  ไมตั้งอยูในบริเวณที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ 

    (๑.๒)  พ้ืนที่ทําดวยวัตถุถาวร  ทําความสะอาดงาย 

    (๑.๓)  จัดใหมีระบบการระบายน้ําอยางเพียงพอ  และถูกตองดวยสุขลักษณะ 

ตามเกณฑมาตรฐานที่เจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 
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    (๑.๔)  จัดใหมีแสงสวาง  และทางระบายอากาศเพียงพอ  และถูกตองดวย

สุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐานท่ีเจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

    (๑.๕)  จัดใหมีสวมจํานวนเพียงพอ  และถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐานที่

เจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

    (๑.๖)  จัดใหมีที่รองรับมูลฝอย  และส่ิงปฏิกูลที่ถูกตองดวยสุขลักษณะและเพียงพอ 

    (๑.๗)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุขและ  คําส่ังเจาพนักงานทองถิน่  รวมท้ังระเบียบ  ขอบังคับ  และคําส่ังขององคการบริหารสวน

ตําบลบุงแกว 

  (๒)  สถานที่จําหนายอาหาร 

    (๒.๑)  จัดสถานท่ีตามที่กําหนดไวในขอ  (๑.๑)  -  (๑.๖) 

    (๒.๒)  จัดใหมีโตะ  เกาอี้   หรือท่ีนั่ งอยางอื่น  ซึ่งมีสภาพแข็งแรง  สะอาด 

และเปนระเบียบเรียบรอยอยูเสมอ 

    (๒.๓)  ผนังและบริเวณที่ปรุงอาหาร  ตองมีพ้ืนที่ทําความสะอาดงาย 

    (๒.๔)  จัดใหมีภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  ท่ีใชในการทํา  ประกอบปรุงเก็บ  

และการบริโภคอาหารไวใหเพียงพอ  ปลอดภัย  และถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐานท่ี 

องคการบริหารสวนตําบลบุงแกวกําหนด 

    (๒.๕)  จัดใหมีบริเวณและที่สําหรับทําความสะอาดภาชนะ  ตลอดจนอุปกรณ

เครื่องใชตาง ๆ  ใหเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะเพ่ือใชในการนั้นโดยเฉพาะ 

    (๒.๖)  จัดใหมีที่สําหรับลางมือพรอมอุปกรณจํานวนเพียงพอ 

    (๒.๗)  จัดใหมีการปองกันอันตรายตอสุขภาพ  รวมท้ังปองกันไมใหเกิดเหตุรําคาญ  

เนื่องจากการจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  และเก็บอาหาร 

    (๒.๘)  จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข   

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบังคับ  และคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลบุงแกว 

    (๒.๙)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบังคับ  และคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลบุงแกว 

ขอ  ๘  ผูรับใบอนุญาตหรือผูรับหนังสือรับรองการแจงตองดูแลรักษาสถานที่จําหนายอาหาร 

หรือสถานที่สะสมอาหารใหถูกตองดวยสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 
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  (๑)  รักษาสถานที่ใหสะอาดอยูเสมอ  รวมทั้งจัดใหมีการปองกันและกําจัดสัตวนําโรค 

  (๒)  ตองมีการดูแลรักษาความสะอาดที่รองรับขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  ไมใหเปนท่ี  

เพาะพันธุแมลงและสัตวนําโรคได  และตองมีการกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลที่ถูกตองดวยสุขลักษณะ 

  (๓)  รักษาสวมใหถูกตองดวยสุขลักษณะอยูเสมอ 

  (๔)  จัดส่ิงของเครื่องใช  และอุปกรณใหเปนระเบียบเรียบรอย  และรักษาใหสะอาดอยูเสมอ 

  (๕)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบังคับ  และคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลบุงแกว 

ขอ  ๙  ผูรับใบอนุญาตหรือผูรับหนังสือรับรองการแจง  จัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารตองปฏิบัติ

ใหถูกตองตามหลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร  กรรมวิธีจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง   

เก็บรักษาอาหาร  ตลอดจนสุขลักษณะของภาชนะ  อุปกรณ  น้ําใช  และของใชอื่น ๆ  รวมท้ัง  

สุขลักษณะสวนบุคคลของผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหาร  และผูใชบริการ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  วาง  เก็บอาหารกอนปรุงในที่สะอาดถูกสุขลักษณะ  รวมท้ังจัดใหมีการปองกัน 

สัตวนําโรคในสถานที่นั้น 

  (๒)  ใชเครื่องปกปดอาหาร  รวมท้ังภาชนะและอุปกรณ  เครื่องใชตาง ๆ  ท่ีใชในการทํา  

ประกอบ  ปรุง  เก็บอาหาร  เพ่ือปองกันฝุนละอองและส่ิงที่เปนอันตรายตอสุขภาพตลอดจนรักษา 

เครื่องปกปดนั้น  ใหสะอาดและใชการไดดีอยูเสมอ 

  (๓)  น้ําแข็งสําหรับการใชบริโภค  ตองจัดเก็บไวในภาชนะที่ถูกสุขลักษณะ  สามารถปองกัน

ส่ิงปนเปอนได  และหามนําอาหารหรือส่ิงของอื่นใดแชหรือเก็บรวมไวดวยกัน 

  (๔)  การทุบ  บดน้ําแข็ง  ตองปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะ  และสะอาดอยูเสมอรวมทั้ง

ปองกันมิใหมีเสียงอันเปนเหตุรําคาญแกผูอื่น 

  (๕)  ในกรณีท่ีมีผาเช็ดหนาใหบริการ  ตองทําใหสะอาดและผานความรอน  ฆาเชื้อโรค

หรือกรรมวิธีอื่นใดใหถูกตองดวยสุขลักษณะ 

  (๖)  จัดใหมีน้ําสะอาดไวใหเพียงพอ 

  (๗)  ใชภาชนะหรือวัตถุที่สะอาด  ปลอดภัยสําหรับปรงุ  ใส  หรือหออาหารหรือ  น้ําแข็ง

โดยรักษาใหสะอาดอยูเสมอ 

  (๘)  ผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหาร  และผูใหบริการตองแตงกายใหสะอาด  และปฏิบัติตน

ใหถูกตองสุขลักษณะสวนบุคคล 
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   (๙)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบังคับ  และคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลบุงแกว 

ขอ  ๑๐  อาคารที่ใชเปนสถานที่ประกอบการตองมีหลักฐานแสดงวาสามารถใชประกอบการได  

โดยถูกตองตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

ขอ  ๑๑  ผูรับใบอนุญาตหรือผูรับหนังสือรับรองการแจงตองไมเปนโรคติดตอและไมจางหรือใช

บุคคลที่ปวยหรือมีเหตุควรเชื่อวาเปนโรคติดตอ  จําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บอาหาร 

ขอ  ๑๒  ผูใดประสงคจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหาร  ในอาคาร 

หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตรใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ  สอ.  ๑  ตอเจาพนักงานทองถิ่น  

พรอมกับหลักฐานตาง ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลบุงแกวกําหนด 

ในกรณีสถานที่ตามวรรคหนึ่งมีพ้ืนท่ีไมเกินสองรอยตารางเมตร  ใหย่ืนคําขอรับหนังสือรับรอง 

การแจงตามแบบ  สอ.  ๒  ตอเจาพนักงานทองถิ่น  พรอมหลักฐานตาง ๆ  ตามท่ีองคการบริหาร 

สวนตําบลบุงแกวกําหนด 

ขอ  ๑๓  เมื่อเจาพนักงานทองถิ่น  ไดตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของ 

คําขออนุญาตหรือคําขอ  รับหนังสือรับรองการแจงแลว  ปรากฏวาถูกตองตามหลักเกณฑ  วิธีการ   

และเงื่อนไขท่ีกําหนดไว  ใหออกใบอนุญาตตามแบบ  สอ.  ๓  หรือหนังสือรับรองการแจงตามแบบ  สอ.  ๔  

แลวแตกรณี  ผูไดรับอนุญาตหรอืผูไดรับการรับรองการแจงตองมารับใบอนุญาตหรอืหนงัสือรบัรองการแจง  

พรอมกับชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทายขอบัญญัตินี้  ภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือ

แจงจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากมิไดมารับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงและชําระคาธรรมเนียม

ภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ  ๑๔  เมื่อผูรับใบอนุญาตผูใดประสงคขอตออายุใบอนุญาต  ใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น

ตามแบบ  สอ.  ๕  กอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อได ย่ืนคําขอพรอมกับชําระคาธรรมเนียมแลว   

ใหประกอบกิจการตอไปจนกวาเจาพนักงานทองถิน่จะส่ังไมตออายุใบอนญุาต  หากมิไดชําระคาธรรมเนียม

กอนใบอนุญาตส้ินอายุจะตองชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ 

ขอ  ๑๕  ผูรับหนังสือรับรองการแจงตองเสียคาธรรมเนียมเปนประจําทุกป  ตลอดระยะเวลาทียั่ง

ดําเนินกิจการนั้น  โดยย่ืนคําขอชําระคาธรรมเนียมประจําปตามแบบ  สอ.  ๖  ตอเจาพนักงานทองถิ่น  

พรอมหลักฐานตาง ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลบุงแกวกําหนด  และใหชําระคาธรรมเนียมกอน

ครบรอบในแตละป  หากมิไดชําระคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนดจะตองชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบ  



 หนา   ๗๕ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มิถนุายน   ๒๕๖๑ 
 

 

ของคาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแตผูแจงจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการ 

เสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ขอ  ๑๖  ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลบุงแกว 

ขอ  ๑๗  เมื่อผูไดรับใบอนุญาตหรือผูรับหนังสือรับรองการแจง  ไมประสงคจะประกอบการ

ตอไปใหย่ืนคําขอบอกเลิกการดําเนินกิจการตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  สอ.  ๗ 

ขอ  ๑๘  หากผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับหนังสือรับรองการแจง  ประสงคการแกไขรายการ 

ในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง  ใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  สอ.  ๗ 

ขอ  ๑๙  หากปรากฏวาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุด 

ในสาระสําคัญ  ผูรับใบอนุญาตหรือผูรับหนังสือรับรองการแจงแลวแตกรณีจะตองย่ืนคําขอรับใบแทน 

ใบอนุญาต  หรือใบแทนหนังสือรับรองการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  สอ.  ๗   

ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญแลวแตกรณี   

พรอมหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ  กรณีสูญหายหรือถูกทําลาย 

   (๒)  ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

ขอ  ๒๐  การออกใบแทนใบอนญุาต  หรือใบแทนหนังสือรับรองการแจง  ใหเจาพนักงานทองถิ่น

ดําเนินการตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  ดังนี้ 

   (๑)  การออกใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบ  สอ. ๓  หรือการออกใบแทนหนังสือรับรอง

การแจง  ใหใชแบบ  สอ. ๔  โดยประทับตราสีแดงคําวา  “ใบแทน”  กํากับไวดวย  และใหมีวัน  เดือน  ป   

ที่ออกใบแทนพรอมทั้งลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่น  หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

   (๒)  ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิม 

   (๓)  บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม  หรือตนขั้วหนังสือรับรองการแจงเดิมระบุ

สาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมหรือหนังสือรับรองการแจงเดิม

แลวแตกรณี  และลงเลมที่  เลขที่  ป  ของใบแทน 



 หนา   ๗๖ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มิถนุายน   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอ  ๒๑  ผูรับใบอนุญาตหรือผูรับหนังสือรับรองการแจง  ใหจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร   

หรือสถานที่สะสมอาหารตองแสดงใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ  ๒๒  ใหใชแบบพิมพตาง ๆ  ตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  คําขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

ใหใชแบบ  สอ. ๑ 

   (๒)  คําขอรับหนังสือรับรองการแจงสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารให

ใชแบบ  สอ. ๒ 

   (๓)  ใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหารใหใชแบบ  สอ. ๓ 

   (๔)  หนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหาร  

ใหใชแบบ  สอ. ๔ 

   (๕)  คําขอตออายุ  ใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร  

ใหใชแบบ  สอ. ๕ 

   (๖)  คําขอชําระคาธรรมเนียมประจําป  หนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร

หรือสถานที่สะสมอาหารใหใชแบบ  สอ. ๖ 

   (๗)  คําขออนุญาตการตาง ๆ  ใหใชแบบ  สอ. ๗ 

ขอ  ๒๓  ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหารไมปฏิบัติ 

หรือปฏิบัติไมถูกตองตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไวคราวหนึ่งไมเกิน    

สิบหาวันกรณีถูกส่ังพักใชใบอนุญาตมาแลวสองครั้ง  และมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาต 

หรือเจาพนักงานทองถิ่น  มีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได 

ขอ  ๒๔  ในกรณีผูดําเนินการจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคาร

หรือพ้ืนที่ใด  ซึ่งมีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาด  โดยมิไดแจงตอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตามขอ  ๕  และเคยไดรับโทษตามขอบัญญัตินี้  เพราะเหตุท่ีฝาฝนดําเนินกิจการ 

โดยมิไดแจงขอหนังสือรับรองการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นมาแลวครั้งหนึ่ง  หากฝาฝนดําเนินกิจการ 

โดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตอไปดังกลาวหยุดดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดดําเนินการแจง 

ขอหนังสือรับรองการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตามขอ  ๕  ถายังฝาฝนอีกใหเจาพนักงานทองถิ่น 

มีอํานาจส่ังหามการดําเนินกิจการนั้นไวตามที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสองป 



 หนา   ๗๗ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มิถนุายน   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอ  ๒๕  ผูใดฝาฝนขอ  ๕  ตองระวางโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๒๖  ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ในขอ  ๗  ขอ  ๘  หรือ  ขอ  ๙  ตองระวางโทษตามมาตรา  ๗๓  

วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๒๗  ผูใดฝาฝนขอ  ๑๙  หรือขอ  ๒๑  ตองระวางโทษตามมาตรา  ๘๓  แหงพระราชบัญญัต ิ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๒๘  ผูรับใบอนุญาตผูใดดําเนินกิจการในระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตามขอ  ๒๓   

ตองระวางโทษตามตามมาตรา  ๘๔  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๒๙  บรรดาใบอนุญาตคาอาหารหรือน้ําแข็งในสถานท่ีเอกชน  ท่ีไดออกกอนวันใชขอบัญญัตินี้  

ใหคงใชไดตอไปจนส้ินอายุใบอนุญาตนั้น 

ขอ  ๓๐  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบุงแกวเปนผูรักษาการตามขอบัญญัติ  และให 

มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๓๐  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

รณภูมิ  ชาภูวงศ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลบุงแกว 



บัญชอีตัราคาธรรมเนยีมทายขอบัญญตัิองคการบรหิารสวนตําบลบุงแกว 

เรื่อง  สถานทีจ่าํหนายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 

 

๑.  อัตราคาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงการจัดตั้ง  สถานที่จําหนายอาหาร 

หรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร  หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ไมเกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปน 

การขายของในตลาด 

๑.๑  พ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน  ๑๐  ตารางเมตร  ๑๕๐  บาท 

๑.๒  พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๑๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร  ๓๐๐  บาท 

๑.๓  พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๕๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  ๕๐๐  บาท 

๑.๔  พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร  ๘๐๐  บาท 

 

๒.  อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนญุาตจดัตัง้สถานทีจ่าํหนายอาหารหรอืสถานที่สะสมอาหาร  

ในอาคารหรือพื้นที่ใด  ซึ่งมีพื้นที่เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาด 

๒.๑  พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๘๐๐  ตารางเมตร  ๒,๐๐๐  บาท 

๒.๒  พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๘๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป  ๓,๐๐๐  บาท 

 



แบบ  สอ.  ๑ 

เลขท่ีรับ........./..........  เลขท่ี.............. 

คําขอรบั 

ใบอนุญาตจัดตัง้สถานทีจ่าํหนายอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหาร 

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

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

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

อยูบานเลขท่ี…………………หมูท่ี............ตรอก/ซอย............................ถนน....................................................... 

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

โทรศัพท................................................ 

ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร  สถานท่ีสะสมอาหาร  ตอนายกองคการ

บริหารสวนตําบลบุงแกว  โดยใชสถานท่ีประกอบกิจการวา…..........................................................................   

..........................................................................มี พ้ืน ท่ีประกอบการ ..................................ตาราง เมตร  

จํานวนคนงาน...................คน  ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี.....................หมูท่ี.............ตําบลบุงแกว  อําเภอโนนสะอาด  

จังหวัดอุดรธานี  โทรศัพท.......................................................... 

พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลว  คือ 

๑.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผูรับใบอนุญาต 

๒.  สําเนาทะเบียนบานของผูรับใบอนุญาต 

๓.  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารของสถานประกอบการ 

๔.  ใบรับรองแพทยของผูรับใบอนุญาต  และผูชวยจําหนาย  และผูปรุงอาหาร 

๕.  ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียม  ขน  มูลฝอย 

๖.  ................................................................................................... 

ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการและจะปฏิบัติตามกฎหมาย

ขอบัญญัติ  หรือเง่ือนไขอ่ืนใดท่ีกําหนดไวทุกประการ 

 

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

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



แบบ  สอ.  ๒ 

เลขท่ีรับ........./..........  เลขท่ี.............. 

คําขอรบั 

หนังสอืรบัรองการแจงการจัดตั้ง  สถานที ่ จาํหนายอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหาร 

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

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

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

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

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

โทรศัพท.................................... 

ขอยื่น คําขอรับหนังสือรับรองการแจ งการจัดตั้ งสถานท่ีจําหนายอาหารสถานท่ีสะสม 

ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลบุงแกว  โดยใชสถานท่ีประกอบกิจการวา..............................................  

มีพ้ืนท่ีประกอบการ....................ตารางเมตร  จํานวนคนงาน...........คน  ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี........................  

หมูท่ี........ตําบล.............................  อําเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี  โทรศัพท..................................... 

พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลว  คือ 

๑.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผูรับใบอนุญาต 

๒.  สําเนาทะเบียนบานของผูรับใบอนุญาต 

๓.  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารของสถานประกอบการ 

๔.  ใบรับรองแพทยของผูรับใบอนุญาต  และผูชวยจําหนาย  และผูปรุงอาหาร 

๕.  ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียม  ขน  มูลฝอย 

๖.  ................................................................................................... 

ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการและจะปฏิบัติตามกฎหมายขอบัญญัติ  

หรือเง่ือนไขอ่ืนใดท่ีกําหนดไวทุกประการ 

 

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

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



แบบ  สอ.  ๓ 

ใบอนุญาต 

จดัตัง้สถานทีจ่ําหนายอาหาร  หรือสถานทีส่ะสมอาหาร 

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

อนุญาตให...................................................................................อายุ.................ปสัญชาติ..................................... 

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

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

ขอ  ๑  ดําเนินการจัดตั้ง  สถานท่ีจําหนายอาหาร  สถานท่ีสะสมอาหาร  ประเภท.................................  

มีพ้ืนท่ีประกอบการ...........................ตารางเมตร  คาธรรมเนียม...........บาท  ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี..................

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

โดยใชชื่อสถานท่ีประกอบกิจการวา..............................................................................จํานวนคนงาน..............คน 

ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี..................หมูท่ี....................ตําบล......................................อําเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี 

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

ขอ  ๒  ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 

(๑)  ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบุงแกว  เรื่องสถานท่ีจําหนายอาหาร  

และสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

(๒)  ......................................................................................................................... 

 

 ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันท่ี...............เดือน.................................พ.ศ................... 

ออกให  ณ  วันท่ี.....................เดือน...........................พ.ศ................... 

 

ลงชื่อ....................................................     ลงชื่อ............................................................... 

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

                  ผูรับเงิน             นายกองคการบริหารสวนตําบลบุงแกว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ  สอ.  ๔ 

หนังสอืรบัรองการแจง 

จดัตัง้สถานทีจ่ําหนายอาหาร  หรือสถานทีส่ะสมอาหาร 

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

ออกหนังสือรับรองแจงให.......................................................................อายุ...................ปสัญชาติ........................ 

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

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

ขอ  ๑  ดําเนินการจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร  สถานท่ีสะสมอาหาร  ประเภท.................................  

มีพ้ืนท่ีประกอบการ...........................................ตารางเมตร  คาธรรมเนียม.......................บาท  ใบเสร็จรับเงิน

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

โดยใชชื่อสถานท่ีประกอบกิจการวา...........................................................................จํานวนคนงาน.................คน 

ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี................หมูท่ี....................    ตําบลบุงแกว    อําเภอโนนสะอาด    จังหวัดอุดรธานี 

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

ขอ  ๒  ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 

(๑)  ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบุงแกว  เรื่อง  สถานท่ีจําหนายอาหารและ

สถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

(๒)  ......................................................................................................................... 

 

ออกให  ณ  วันท่ี.............เดือน.......................พ.ศ................... 

 

ลงชื่อ....................................................     ลงชื่อ............................................................... 

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

                    ผูรับเงิน             นายกองคการบริหารสวนตําบลบุงแกว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ  สอ.๕ 

เลขท่ีรับ............/............  เลขท่ี................ 

คําขอตออาย ุ

ใบอนุญาตจัดตัง้สถานทีจ่าํหนายอาหาร  หรอืสถานทีส่ะสมอาหาร 

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

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

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

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

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

โทรศัพท.................................... 

ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต  จัดตั้ง  สถานท่ีจําหนายอาหาร  สถานท่ีสะสมอาหาร 

ประเภท.....................................................................................  ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลบุงแกว 

โดยใชชื่อสถานท่ีประกอบกิจการวา....................................................................................................................... 

มีพ้ืนท่ีประกอบการ.....................ตารางเมตร  จํานวนคนงาน.........................................................................คน   

ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี....................หมูท่ี...............  ตําบล.....................อําเภอ......................................จังหวัดอุดรธานี  

โทรศัพท................................. 

พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลว  คือ 

๑.  ใบอนุญาตเดิม 

๒.  ใบรับรองแพทยของผูขอรับใบอนุญาต  และผูชวยจําหนาย  และผูปรุงอาหาร 

๓.  ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมเก็บ  ขน  มูลฝอย 

๔.  ....................................................................................................... 

ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ  และจะปฏิบัติตามกฎหมายขอบัญญัติ  

หรือเง่ือนไขอ่ืนใดท่ีกําหนดไวทุกประการ 

 

ลงชื่อ……………………………………………………..ผูขอตออายุใบอนุญาต 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ  สอ.๖ 

เลขท่ีรับ............/............  เลขท่ี................ 

คําขอชาํระคาธรรมเนยีมประจาํป 

หนังสอืรบัรองการแจงจัดตัง้สถานทีจ่ําหนายอาหาร  หรือสถานทีส่ะสมอาหาร 

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

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

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

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

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

โทรศัพท.................................... 

ขอยื่นคําขอชําระคาธรรมเนียมประจําปหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร  สถานท่ีสะสมอาหาร  

ประเภท............................................................................ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลบุงแกว 

โดยใชชื่อสถานท่ีประกอบกิจการวา....................................................................................................................... 

มีพ้ืนท่ีประกอบการ....................ตารางเมตร  จํานวนคนงาน.............คน  ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี...............หมูท่ี........... 

ตําบล..................................อําเภอโนนสะอาด  จังหวัด  อุดรธานี  โทรศัพท......................................................... 

พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลว  คือ 

๑.  ใบอนุญาตเดิม 

๒.  ใบรับรองแพทยของผูขอรับใบอนุญาต  และผูชวยจําหนาย  และผูปรุงอาหาร 

๓.  ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมเก็บ  ขน  มูลฝอย 

๔.  ....................................................................................................... 

ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ  และจะปฏิบัติตามกฎหมายขอบัญญัติ  

หรือเง่ือนไขอ่ืนใดท่ีกําหนดไวทุกประการ 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ  สอ.๗ 

เลขท่ีรับ............/............  เลขท่ี..................... 

คําขออนญุาตการตาง ๆ 

เกีย่วกับสถานทีจ่าํหนายอาหาร  หรือสถานทีส่ะสมอาหาร 

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

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

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

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

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

โทรศัพท.................................... 

โดยใชชื่อสถานท่ีประกอบกิจการวา....................................................................................................................... 

มีพ้ืนท่ีประกอบการ.....................ตารางเมตร  จํานวนคนงาน..............คน  ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี............หมูท่ี........... 

ตําบล.....................................อําเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี  โทรศัพท................................................... 

ขอยื่นคําขอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลบุงแกว  ดวยขาพเจามีความประสงค 

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

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

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

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

 

ขอรับรองวา  ขอความในใบคําขอนี้เปนจริงทุกประการ 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


