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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดอนแกว 
เร่ือง   สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดอนแกว  วาดวยสถานที่จําหนาย   
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร  ใหสอดคลองกับสภาพพื้นที่ของเขตองคการบริหารสวนตําบลดอนแกว   
ในปจจุบัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๕๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕   
มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ประกอบกับ   
มาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  แกไขเพิ่มเติมถึง   
(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  องคการบริหารสวนตําบลดอนแกว  โดยไดรับความเหน็ชอบจากสภาองคการ   
บริหารสวนตําบลดอนแกวและนายอําเภอแมริม  จึงตราขอบัญญัติข้ึนไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัติตําบลนี้เรียกวา  “ขอบญัญัติองคการบริหารสวนตําบลดอนแกว  เร่ือง  สถานที่   
จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๔๙” 

ขอ ๒ ใหยกเลิกขอบังคับตําบลดอนแกว  เร่ือง  “สถานที่จําหนายสินคาและสถานที่สะสมอาหาร   
พ.ศ.  ๒๕๔๒”  โดยบรรดา  ขอบัญญัติ  ขอบังคับ  ระเบียบหรือคําส่ังอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้   
ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๓ ขอบัญญัตินี้  ใหใชบังคับต้ังแตวันที่ไดประกาศไวโดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหาร   
สวนตําบลดอนแกวแลวสิบหาวัน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 
“อาหาร”  หมายความวา  ของกินหรือเครื่องคํ้าจุนชีวิต  ไดแก 
(๑) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน  ด่ืม  แตไมรวมถึงยา  วัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท  หรือยาเสพติด   

ใหโทษตามกฎหมาย  วาดวยการนั้น  แลวแตกรณี 
(๒) วัตถุที่มุงหมาย  สําหรับใช  หรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหารรวมทั้งวัตถุเจือปนอาหาร   

สี  และเครื่องปรุงแตงกลิ่นรส 
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“สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่หรือทาง
สาธารณะที่จัดไวเพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จ  และจําหนายใหกับผูซ้ือสามารถบริโภค
ไดทันที  ทั้งนี้  ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค  ณ  ที่นั้น  หรือนําไป
บริโภคที่อื่นก็ตาม 

“สถานที่สะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่หรือทาง   
สาธารณะที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด   
ซ่ึงผูซ้ือตองนําไปทํา  ประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง 

“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน  และประชาชน   
สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

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

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนแกวหรือผูที่   
นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนแกวมอบหมาย 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงต้ังใหปฏิบัติการตาม   
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๕ ผูใดประสงคจะจัดต้ังสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร  หรือ   
พื้นที่ใดซ่ึงมีพื้นที่เกินสองรอยตารางเมตร  และมิใชเปนการขายของในตลาด  ตองไดรับใบอนุญาตจาก   
เจาพนักงานทองถิ่น  ถาสถานที่ดังกลาวมีพื้นที่ไมเกินสองรอยตารางเมตรตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น   
เพื่อขอรับหนังสือรับรองการแจงกอนการจัดต้ัง 

ขอ ๖ ความในขอ  ๕  ไมใชบังคับแกการประกอบการ  ดังนี้ 
(๑) การประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 
(๒) การขายของในตลาด 
(๓) การจําหนายสินคาในที่  หรือทางสาธารณะ 
ขอ ๗ ผูจัดต้ังสถานที่จําหนายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหาร  ตองจัดสถานที่ใหถูกตอง

ดวยสุขลักษณะ  และเง่ือนไขตามลักษณะของกิจการ  ดังตอไปนี้ 



หนา   ๓๘ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กุมภาพันธ   ๒๕๕๐ 
 

 

 

 ก. สถานที่สะสมอาหาร 
  (๑) ไมต้ังอยูในบริเวณที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ 
  (๒) พื้นทําดวยวัตถุถาวร  ทําความสะอาดงาย 
  (๓) จัดใหมีระบบการระบายน้ําอยางเพียงพอ  และถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑ   

มาตรฐานที่เจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 
  (๔) จัดใหมีแสงสวางและทางระบายอากาศเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะตาม   

เกณฑมาตรฐาน  ที่เจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 
  (๕) จัดใหมีสวมจํานวนเพียงพอ  และถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐาน   

ที่เจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 
  (๖) จัดใหมีที่รองรับขยะมูลฝอย  และส่ิงปฏิกูลที่ถูกตองดวยสุขลักษณะและเพียงพอ 
  (๗) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข   

และคําส่ังพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบังคับ  และคําส่ังองคการบริหารสวนตําบลดอนแกว 
 ข. สถานที่จําหนายอาหาร 
  (๑) จัดสถานที่ตามกําหนดไวในขอ  ก.  (๑)  -  (๖) 
  (๒) จัดใหมี  โตะ  เกาอี้  หรือที่นั่งอยางอื่นซ่ึงมีสภาพแข็งแรง  สะอาด  และเปนระเบยีบ   

เรียบรอยอยูเสมอ 
  (๓) ผนังและบริเวณที่ปรุงอาหาร  ตองมีพื้นที่ทําความสะอาดงาย 
  (๔) จัดใหมีภาชนะและอุปกรณเคร่ืองใชตาง ๆ  ที่ใชในการทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บ   

และการบริโภคอาหารไวใหเพียงพอ  ปลอดภัย  และถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐานที่องคการ   
บริหารสวนตําบลดอนแกวกําหนด 

  (๕) จัดใหมีบริเวณ  และที่สําหรับทําความสะอาดภาชนะ  ตลอดจนอุปกรณเคร่ืองใช   
ตาง ๆ  ใหเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ  เพื่อใชในการนั้นโดยเฉพาะ 

  (๖) จัดใหมีที่สําหรับลางมือ  พรอมอุปกรณจํานวนเพียงพอ 
  (๗) จัดใหมีการปองกันอันตรายตอสุขภาพ  รวมทั้งปองกันไมใหเกิดเหตุรําคาญ   

เนื่องจากการจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  และเก็บอาหาร 
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  (๘) จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือคําส่ัง   
ของเจาพนักงานทองถิ่น 

  (๙) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข   
หรือคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบังคับ  และคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลดอนแกว 

ขอ ๘ ผูรับใบอนุญาตหรือผูรับหนังสือรับรองการแจง  ตองดูแลรักษาสถานที่จําหนายอาหาร   
หรือสถานท่ีสะสมอาหารที่ถูกตองดวยสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

(๑) รักษาสถานที่ใหสะอาดอยูเสมอ  รวมทั้งจัดใหมีการปองกันและกําจัดสัตวนําโรค 
(๒) ตองมีการดูแลรักษาความสะอาดที่รองรับขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  ไมใหเปนที่เพาะพันธุ   

แมลงและสัตวนําโรคได  และตองมีการกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลที่ถูกตองดวยสุขลักษณะ 
(๓) รักษาสวมใหถูกตองดวยสุขลักษณะอยูเสมอ 
(๔) จัดส่ิงของเครื่องใช  และอุปกรณใหเปนระเบียบเรียบรอย  และรักษาใหสะอาดอยูเสมอ 
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขและคําส่ัง   

ของเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบังคับ  และคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลดอนแกว 
ขอ ๙ ผูรับใบอนุญาตหรือผูรับหนังสือรับรองการแจง  จัดต้ังสถานที่จําหนายอาหารตองปฏิบัติ   

ใหถูกตองตามหลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร  กรรมวิธีการจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บ   
รักษาอาหาร  ตลอดจนสุขลักษณะของภาชนะ  อุปกรณ  น้ําใช  และของใชอื่น  ๆ รวมทั้งสุขลักษณะสวนบุคคล   
ของผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหาร  และผูใชบริการ  ดังตอไปนี้ 

(๑) วางเก็บอาหารกอนปรุงในที่สะอาดถูกสุขลักษณะ  รวมทั้งจัดใหมีการปองกันสัตวนําโรค   
ในสถานที่นั้น 

(๒) ใชเคร่ืองปกปดอาหาร  รวมทั้งภาชนะและอุปกรณ  เคร่ืองใชตาง ๆ  ที่ใชในการ  ทํา  ประกอบ   
ปรุง  เก็บอาหาร  เพื่อปองกันฝุนละอองและสิ่งที่เปนอันตรายตอสุขภาพตลอดจนรักษาเครื่องปกปดนั้น   
ใหสะอาดและใชการไดดีอยูเสมอ 

(๓) น้ําแข็งสําหรับใชบริโภค  ตองจัดเก็บไวในภาชนะที่ถูกสุขลักษณะสามารถปองกนัส่ิงปนเปอนได   
และหามนําอาหารหรือส่ิงของอื่นใดแชหรือเก็บรวมไวดวยกัน 

(๔) การทุบ  บดน้ําแข็ง  ตองปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะ  และสะอาดอยูเสมอ  รวมทั้งปองกันมิใหมี   
เสียงอันเปนเหตุรําคาญแกผูอื่น 
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(๕) ในกรณีที่มีผาเช็ดหนาใหบริการ  ตองทําความสะอาดและผานความรอนฆาเชื้อโรคหรือ   
กรรมวิธีอื่นใด  ใหถูกตองดวยสุขลักษณะ 

(๖) จัดใหมีน้ําสะอาดไวใหเพียงพอ 
(๗) ใชภาชนะหรือวัตถุที่สะอาด  ปลอดภัยสําหรับปรุง  ใส  หรือหออาหารหรือน้ําแข็งโดยรักษา   

ใหสะอาดอยูเสมอ 
(๘) ผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหาร  และผูใหบริการตองแตงกายใหสะอาดและปฏิบัติตนใหถูกตอง   

ดวยสุขลักษณะสวนบุคคล 
(๙) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขและคําส่ัง   

พนักงานสวนทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบังคับ  และคําส่ังองคการบริหารสวนตําบลดอนแกว 
ขอ ๑๐ อาคารที่ใชเปนสถานที่ประกอบการ  ตองมีหลักฐานแสดงวาสามารถใชประกอบการ   

ไดโดยถูกตองตามกฎหมายควบคมุอาคาร 
ขอ ๑๑ ผูรับใบอนุญาตหรือผูรับหนังสือรับรองการแจง  ตองไมเปนโรคติดตอและไมจางหรือ   

ใชบุคคลที่ปวยหรือมีเหตุควรเชื่อวาเปนโรคติดตอ  จําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บอาหาร 
ขอ ๑๒ ผูใดประสงคจะจัดต้ังสถานที่จําหนายอาหาร  หรือสถานท่ีสะสมอาหาร  ในอาคารหรือ   

พื้นที่ใดซ่ึงมีพื้นที่เกินสองรอยตารางเมตร  ใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นพรอมกับ   
หลักฐานตาง ๆ  ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

ในกรณีสถานที่ตามวรรคหนึ่งมีพื้นที่ไมเกินสองรอยตารางเมตรใหย่ืนคําขอรับหนังสือรับรอง   
การแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น  พรอมหลักฐานตาง ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลดอนแกวกําหนด 

ขอ ๑๓ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่น  ไดตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของคําขออนุญาต   
หรือคําขอรับหนังสือรับรองการแจงแลว  ปรากฏวาถูกตองตามหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขที่กําหนดไว   
ใหออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง  แลวแตกรณี 

ผูใดรับอนุญาตหรือผูไดรับการรับรองการแจง  ตองมารับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง   
พรอมกับชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทายขอบญัญัติองคการบริหารสวนตําบลดอนแกวนี้  ภายในกําหนด   
สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากมิไดมารับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง   
การแจง  และชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนด  จะถือวาสละสิทธิ์ 
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ขอ ๑๔ เมื่อผูรับใบอนุญาตผูใดประสงคขอตออายุใบอนุญาต  ใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น   
ตามแบบ  กอนใบอนุญาต  ส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับชําระคาธรรมเนียมแลว  ใหประกอบกิจการ   
ตอไปจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะไมตออายุใบอนุญาต  หากมิไดชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาต   
ส้ินอายุจะตองชําระคาปรับเพิ่มข้ึนอีกรอยละย่ีสิบ  ของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ 

ขอ ๑๕ ผูรับหนังสือรับรองการแจงตองเสียคาธรรมเนียมเปนประจําทุกป  ตลอดระยะเวลา   
ที่ยังดําเนินกิจการนั้น  โดยย่ืนคําขอชําระคาธรรมเนียมประจําป  ตอเจาพนักงานทองถิ่น  พรอมหลักฐาน   
ตาง ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลดอนแกวกําหนด  และใหชําระคาธรรมเนียมกอนครบรอบ   
ในแตละป  หากมิไดชําระคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนดจะตองชําระคาปรับเพิ่มข้ึนอีกรอยละย่ีสิบ   
ของคาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแตผูแจงจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียม   
คร้ังตอไป 

ขอ ๑๖ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งป  นับแตวันที่ออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ   
ขององคการบริหารสวนตําบลดอนแกว 

ขอ ๑๗ เมื่อผูรับใบอนุญาตหรือผูรับหนังสือรับรองการแจง  ไมประสงคจะประกอบการตอไป   
ใหย่ืนคําขอบอกเลิกการดําเนินกิจการตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๘ หากผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับหนังสือรับรองการแจง  ประสงคจะแกไขรายการในใบอนุญาต   
หรือหนังสือรับรองการแจง  ใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่นโดยเร็ว 

ขอ ๑๙ หากปรากฏวา  ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง  สูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุด   
บกพรองในสาระสําคัญ  ผูรับใบอนุญาตหรือผูรับหนังสือรับรองการแจงแลวแตกรณีจะตองย่ืนคําขอรับ   
ใบแทนใบอนุญาต  หรือใบแทนหนังสือรับรองการแจง  ตอเจาพนักงานทองถิ่น  ภายในสิบหาวัน  นับแต   
วันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทาํลายหรือชํารุดในสาระสําคัญแลวแตกรณีพรอมหลักฐานดังตอไปนี้ 

(๑) เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ  กรณีสูญหายหรือถูกทําลาย 
(๒) ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงเดิม  กรณีชํารุดบกพรองในสาระสําคัญ 
ขอ ๒๐ การออกใบอนุญาต  หรือใบแทนหนังสือรับรองการแจง  ใหเจาพนักงานทองถิ่น

ดําเนินการตามหลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไข  ดังนี้ 
(๑) การออกใบแทนใบอนุญาต  หรือการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหประทบัตราสีแดง   

คําวา  “ใบแทน”  กํากับไวดวย  และใหมี  วัน  เดือน  ป  ที่ออกใบแทนพรอมทั้งลงลายมือชื่อเจาพนกังาน   
ทองถิ่น  หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนข้ัวใบแทน 
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(๒) ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิม 
(๓) บันทึกดานหลังตนข้ัวใบอนุญาตเดิม  หรือตนข้ัวหนังสือรับรองการแจงเดิมระบุสาเหตุ   

การสูญหาย  หรือชํารุดบกพรองในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิม  หรือหนังสือรับรองการแจงเดิม  แลวแตกรณี   
และลงเลมที่  เลขที่  ป  ของใบแทน 

ขอ ๒๑ ผูรับใบอนุญาตหรือผูรับหนังสือรับรองการแจง  ใหจัดต้ังสถานที่จําหนายอาหาร  หรือ   
สถานที่สะสมอาหารตองแสดงใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   
ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ ๒๒ ใหใชแบบพิมพตาง ๆ  ตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ดังตอไปนี้ 
(๑) คําขอรับใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  ใหใชแบบ  สอ.1 
(๒) คําขอรับหนังสือรับรองการแจงสถานที่จําหนายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหารใหใชแบบ   

สอ.2 
(๓) ใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จําหนายอาหาร  หรือสถานท่ีสะสมอาหาร  ใหใชแบบ  สอ.3 
(๔) หนังสือรับรองการแจงจัดต้ังสถานที่จําหนายอาหาร  หรือสถานท่ีสะสมอาหาร  ใหใชแบบ   

สอ.4 
(๕) คําขอตออายุใบอนุญาตแบบ  สอ.5 
ขอ ๒๓ ผูรับใบอนุญาตใหจัดต้ังสถานที่จําหนายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหารไมปฏิบัติ   

หรือไมถูกตองตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดอนแกวนี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสัง่พกัใช   
ใบอนุญาตไวคราวหนึ่งไมเกินสิบหาวัน 

กรณีถูกส่ังพักใชใบอนุญาตมาแลวสองคร้ัง  และมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก   
เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได 

ขอ ๒๔ ในกรณีผูดําเนินการจัดต้ังสถานที่จําหนายอาหาร  หรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคาร   
หรือพื้นที่ใด  ซ่ึงมีพื้นที่ไมเกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาด  โดยมิไดแจงตอ   
เจาพนักงานทองถิ่นตาม  ขอ  ๕  และเคยไดรับโทษตามขอบัญญัตินี้  เพราะเหตุที่ฝาฝนดําเนินกิจการ   
โดยมิไดแจงขอหนังสือรับรองการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นมาแลวคร้ังหนึ่ง  หากฝาฝนดําเนินกิจการ   
โดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นอีก  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจ  ส่ังใหผูดําเนินกิจการดังกลาว   
หยุดดําเนินการไวจนกวาจะไดดําเนินการแจงขอหนังสือรับรองการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตาม   
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ขอ  ๑๒  ถายังฝาฝนอีกใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งหามดําเนินกิจการนั้นไวตามที่เห็นสมควร   
แตตองไมเกินสองป 

ขอ ๒๕ ผูใดฝาฝนความตามขอบัญญัตินี้  มีโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
ขอ ๒๖ บรรดาใบอนุญาตคาอาหารหรือน้ําแข็งในสถานที่เอกชน  ที่ไดออกกอนวันใชขอบัญญัตินี้   

ใหคงใชไดตอไปจนส้ินอายุใบอนุญาตนั้น 
ขอ ๒๗ ใหนายกองคการบริหารองคการบริหารสวนตําบลดอนแกวมีหนาที่รักษาการใหเปนไป   

ตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดอนแกวนี้  และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ขอบังคับ  หรือคําส่ัง   
เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

นพดล  ณ  เชียงใหม 
นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนแกว 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 
 

ลําดบั รายการ บาท 
 
 

๑ 
 
 
 

๒ 

 

การจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร 
อัตราคาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงการจดัตั้งสถานที่ 
จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนท่ีใด  ซ่ึงมีพ้ืนท่ี 
ไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร  และมิใชเปนการขายของในตลาด  ตามมาตรา  ๔๘ 

ฉบับละ 

ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร 
หรือพ้ืนท่ีใด ซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร และมิใชเปนการขายของใน 
ตลาด  ตามมาตรา  ๓๘ 

ฉบับละ 

 
 
 

 
 

๑,๐๐๐.- 
 
 
 

๓,๐๐๐.- 
 

                                                                                                              



สอ.1 
 
 

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

 ขาพเจา................................................ อายุ .............. ป  สัญชาติ................... อยูบานเลขที่ ...................... 
หมูท่ี ........ ตรอก/ซอย ................... ถนน...................... แขวง/ตําบล........................... เขต/อําเภอ......................... 
เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต. ................................... จังหวัด ............................. หมายเลขโทรศัพท ........................... 
 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 
  (    )  สถานที่จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร ประเภท ............................................................. 
 โดยมีพ้ืนท่ีประกอบการ..................................ตารางเมตร 
ตอ................................................................พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวยแลว  ดังนี ้

  1.  สําเนาบัตรประจําตวั (ประชาชน / ขาราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ) 
  2.  สําเนาทะเบียนบาน 
  3.  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  คือ 
       3.1 .................................................................................. 
       3.2 .................................................................................. 
       3.3 .................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบคําขอรับใบอนุญาต 



(ดานหลังคําขอรับใบอนุญาต) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้ เปนความจริงทุกประการ 
(ลงช่ือ)        ผูขอรับใบอนุญาต 

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

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสถานประกอบการ 
  (   )   เห็นสมควรอนุญาตและควรกําหนดเงื่อนไขดังนี้ ............................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
  (   )   เห็นสมควร ไมอนุญาตเพราะ ............................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 

      (ลงช่ือ)    เจาพนักงานสาธารณสุข 
 (.....................................................) 

   ตําแหนง ........................................................ วันท่ี ......... / ........... / .................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผงัแสดงที่ตัง้สถานประกอบกิจการโดยสังเขป 
 

 

คําส่ังเจาพนกังานทองถิ่น 
 (   )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 
 (   )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 
        (ลงช่ือ)    เจาพนักงานทองถ่ิน 
   (.....................................................) 
       ตําแหนง .................................................. วันท่ี ........... / .............. / ............... 
 



 
 
 

เลขที่ ................................... 
เขียนท่ี ........................................... 

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

 ขาพเจา................................................ อายุ .............. ป  สัญชาติ................... อยูบานเลขที่ ...................... 
หมูท่ี ........ ตรอก/ซอย ................... ถนน...................... แขวง/ตําบล........................... เขต/อําเภอ......................... 
เทศบาล/อบต. ..................................... จังหวัด ................................... หมายเลขโทรศัพท .................................... 
 1)  ขอยื่นคําขอหนังสือการแจงเพื่อประกอบกจิการ  ประเภท .................................................................. 
ตั้งอยูบานเลขที่ ............ หมูท่ี ......... ตรอก/ซอย ................... ถนน...................... แขวง/ตาํบล........................... 
เขต/อําเภอ.......................... เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต. ........................................ จังหวัด ......................................  
ตอ ..................................................................... 

2)  ขาพเจาจะปฏิบัติตามขอกําหนดดานสุขลักษณะตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดอนแกว   
เรื่อง “สถานที่จําหนายอาหารและสะสมอาหาร  พ.ศ. 2549”   
พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวยแลว  ดังนี ้
  2.1  สําเนาบัตรประจําตวั (ประชาชน / ขาราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ) 
  2.2  สําเนาทะเบียนบาน 
  2.3  หลักฐานอ่ืนๆ .................................................................................... 
       2.3.1 .................................................................................................... 
       2.3.2 ................................................................................................... 
       ขาพเจาขอรับรอง  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจรงิทุกประการ 

(ลงช่ือ)        ผูขอรับใบอนุญาต 
            (....................................................) 

 
 
 
 ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ...........................................................ตําแหนง .................................................................... 
กลุมงาน / ฝาย .......................................................... องคการบริหารสวนตําบลดอนแกว   อําเภอแมริม   จังหวัดเชียงใหม 
โทรศัพท  0-5312-1585 , 0-5312-1574 
ไดรับคําขอหนังสือรับรองการแจง  เลขที่ ................ / ...................  จาก (นาย/นาง/นางสาว).......................................................... 

          (ลงช่ือ)     
              (.........................................................) 
                     ตําแหนง .............................................................. 

แบบคําขอหนังสือรับรองการแจง  

ใบรับแจง 

สอ.2



(ดานหลังคําขอหนังสือรับรองการแจง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
(   )  เห็นสมควรตอใบอนุญาต 
(   )  เห็นสมควร  ไมอนุญาตเพราะ ..........................................
..................................................................................................
 
    (ลงช่ือ)               เจาพนักงานสาธารณสุข
              (..................................................) 
ตําแหนง....................................................... 
       วันที่ ........... / ................ / .................... 

คําส่ังเจาพนกังานทองถิ่น 
 
(   )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 
(   )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 
 
      (ลงช่ือ) 
               (...................................................) 
   ตําแหนง ............................................................. 
          วันที่ ........... / ................ / .................... 



สอ.3 
 

 
 
 

ใบอนญุาตประกอบกิจการสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

เลม ............. เลขที่ ......... / ............ 

 อนุญาตให .................................................................... สัญชาติ ................. อยูบานเลขที่ ....................... 
หมูท่ี ............ ตรอก/ซอย.................................... ถนน..................................... ตําบล/แขวง................................... 
เขต/อําเภอ................................. จังหวัด...................................... โทรศัพท....................................... 
 ขอ 1)  ประกอบกิจการ  สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 
โดยใชช่ือสถานประกอบการวา............................................................ อยูบานเลขที่ ................... หมูท่ี ............... 
ตรอก/ซอย......................... ถนน............................ ตําบล/แขวง.............................. เขต/อําเภอ............................. 
จังหวัด....................................... โทรศัพท...................................... โทรสาร................................. 
มีพ้ืนท่ีประกอบการ.................... (.........................................................) ตารางเมตร  จํานวนคนงาน...............คน 
ท้ังนี้ไดเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาต..........................บาท (...................................................................................) 
ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี..................... เลขที่............../.............. ลงวันท่ี............ เดือน........................พ.ศ. ................... 
 ขอ 2)  ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามสุขลักษณะทัว่ไปที่กําหนดไวในขอบัญญตัิองคการบริหาร 
สวนตําบลดอนแกว  เรื่อง “สถานที่จําหนายอาหารและสะสมอาหาร  พ.ศ. 2549” 
 ขอ 3)  ผูไดรับใบอนุญาต  ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะ  ดังตอไปนี ้
  3.1 .................................................................................................. 
  3.2 .................................................................................................. 
  3.3 .................................................................................................. 
 ใบอนุญาตฉบับนี้  ใหใชไดถึงวันท่ี ............ เดือน................................. พ.ศ. .................... 
 

ออกให ณ วนัท่ี................ เดือน............................... พ.ศ. .................. 
 
         (ลงช่ือ)      เจาพนักงานทองถ่ิน 

      (................................................................) 
   ตําแหนง...................................................................... เจาพนักงานทองถ่ิน 
 
 



รายการตอใบอนญุาตและการเสียคาธรรมเนียม 
 
ใบเสร็จรับเงิน วัน/เดอืน/ป 

ที่ออกใบ 
อนุญาต 

วัน/เดอืน/ป 
ที่หมดอาย ุ เลมที ่ เลขที ่ วัน/เดอืน/ป 

ลงลายมือชือ่ 
เจาพนักงาน 
ทองถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สอ.4 
 

 
 
 

หนังสือรับรองการแจง 
การประกอบกิจการสถานที่จําหนายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหาร 

 
เลม ............. เลขที่ ......... / ............ 

 อนุญาตให .......................................................... สัญชาติ ............... อยูบานเลขที่ ................ หมูท่ี.......... 
ตรอก/ซอย.............ถนน....................ตําบล/แขวง..........................เขต/อําเภอ.....................จังหวัด........................ 
โทรศัพท............................................... 

 ขอ 1)  ประกอบกิจการ  สถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
โดยใชช่ือสถานประกอบการวา............................................................ อยูบานเลขที่ ................... หมูท่ี ............... 
ตรอก/ซอย......................... ถนน............................ ตําบล/แขวง.............................. เขต/อําเภอ............................. 
จังหวัด....................................... โทรศัพท...................................... โทรสาร................................. 
มีพ้ืนท่ีประกอบการ.................................. ตารางเมตร   

 ขอ 2)  ผูประกอบการไดเสียคาธรรมเนียม.........................บาท (.............................................................) 

 ขอ 3)  ผูไดรับหนังสือรับรองการแจง  ตองปฏิบัติตามสุขลักษณะทั่วไปตามที่กําหนดไวในขอบัญญัต ิ
องคการบริหารสวนตําบลดอนแกว  เรื่อง “สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ. 2549” 

 ขอ 4)  ผูไดรับใบอนุญาต  ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะ  ดังตอไปนี ้
  4.1 .................................................................................................. 
  4.2 .................................................................................................. 
  4.3 .................................................................................................. 

ออกให ณ วนัท่ี................ เดือน............................... พ.ศ. .................. 
 
         (ลงช่ือ)      เจาพนักงานทองถ่ิน 

      (................................................................) 
   ตําแหนง...................................................................... เจาพนักงานทองถ่ิน 
 



 
รายการตอใบอนญุาตและการเสียคาธรรมเนียม 

 
ใบเสร็จรับเงิน วัน/เดอืน/ป 

ที่ออกใบ 
อนุญาต 

วัน/เดอืน/ป 
ที่หมดอาย ุ เลมที ่ เลขที ่ วัน/เดอืน/ป 

ลงลายมือชือ่ 
เจาพนักงาน 
ทองถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
คําเตือน  ตองแสดงหนังสือรับรองการแจงนี้ไวในที่เปดเผย ณ สถานที่ประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สอ.5 
 

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

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

 ขาพเจา................................................ อายุ .............. ป  สัญชาติ................... อยูบานเลขที่ ...................... 
หมูท่ี ........ ตรอก/ซอย ................... ถนน...................... แขวง/ตําบล........................... เขต/อําเภอ......................... 
เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต. ................................... จังหวัด ............................. หมายเลขโทรศัพท ........................... 
 ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ ประเภท ............................................................................ 
ตามใบอนุญาตเลมท่ี.............. เลขที่........../............. ออกใหเม่ือวันท่ี........... เดือน......................... พ.ศ. ............... 
ตอ.........................................................................................  

พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวยแลว  ดังนี้คือ 
  1.  สําเนาบัตรประจําตวั (ประชาชน / ขาราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ) 
  2.  สําเนาทะเบียนบาน 
  3.  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  คือ 
       3.1 .................................................................................. 
       3.2 .................................................................................. 
       3.3 .................................................................................. 
 ขาพเจาขอรับรอง  ขอความในแบบคําขอตออายุใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

          (ลงช่ือ)         ผูขอรับใบอนุญาต 
              (...............................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบคําขอตออายุใบอนุญาต 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
(   )  เห็นสมควรตอใบอนุญาต 
(   )  เห็นสมควร  ไมอนุญาตเพราะ ..........................................
..................................................................................................
 
    (ลงช่ือ)               เจาพนักงานสาธารณสุข
              (..................................................) 
ตําแหนง....................................................... 
       วันที่ ........... / ................ / .................... 

คําส่ังเจาพนกังานทองถิ่น 
 
(   )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 
(   )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 
 
      (ลงช่ือ) 
               (...................................................) 
   ตําแหนง ............................................................. 
          วันที่ ........... / ................ / .................... 


