
 หนา   ๑๑๕ 
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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแมสูน 
เรื่อง   สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 

 

โดยที่เปนการตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแมสูน  วาดวยสถานที่จําหนายอาหาร 

และสถานที่สะสมอาหาร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับท่ี  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๕๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  

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

บริหารสวนตําบลแมสูน  โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลแมสูน  และนายอําเภอฝาง   

จึงตราขอบัญญัติขึ้นไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแมสูน  เรื่อง  สถานที่จําหนาย

อาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลแมสูน  ตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลว 

ในขอบัญญัตินี้  หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแมสูน  เปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 

บททั่วไป 

ขอ ๕ ในขอบัญญัตินี้ 

“อาหาร”  หมายความวา  ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต  ไดแก 

(๑)  วัตถุทุกชนิดที่คนกิน  ดื่ม  อม  หรือนําเขาสูรางกายไมวาดวยวิธีใด ๆ  หรือในรูปลักษณะใด ๆ  

แตไมรวมถึงยา  วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท  หรือยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยการนั้น   

แลวแตกรณี 



 หนา   ๑๑๖ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มถิุนายน   ๒๕๕๘ 
 

 

(๒)  วัตถุท่ีมุงหมายสําหรับใชหรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร  รวมถึงวัตถุเจือปนอาหารสี  

และเครื่องปรุงแตงกล่ินรส 

“สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่หรือ   

ทางสาธารณะที่จัดไวเพ่ือประกอบอาหาร  หรือปรุงอาหารจนสําเร็จ  และจําหนายใหผูซื้อสามารถบริโภค   

ไดทันที  ท้ังนี้ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค  ณ  ที่นั้น  หรือนําไปบริโภค 

ที่อื่นก็ตาม 

“สถานที่สะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่หรือ 

ทางสาธารณะทีจั่ดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสด  หรือของแหง  หรืออาหารในรูปลักษณะอ่ืนใด 

ซึ่งผูซื้อตองนําไปทํา  ประกอบ  หรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง 

“ตลาด”  หมายความวา  สถานที่ซึ่งปกติจัดไวใหผูคาใชเปนท่ีชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคาประเภท

สัตว  เนื้อสัตว  ผัก  ผลไม  หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด  ประกอบ  หรือปรุงแลว  หรือของเสียงาย  

ทั้งนี้ไมวาจะมีการจําหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตาม  และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไวสําหรับ

ใหผูคาใชเปนที่ชุมนุม  เพ่ือจําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจํา  หรือครั้งคราวหรือตามวันท่ีกําหนด 

“ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใดซึ่งเปน   

ส่ิงโสโครก  หรือมีกล่ินเหม็น 

“มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  ถุงพลาสติก  ภาชนะ 

ที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  หรือซากสัตว  รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ท่ีเล้ียงสัตว   

หรือท่ีอื่น 

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

อยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน  และประชาชน

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลแมสูน 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุข  ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น  ซึ่งไดรับการแตงตั้ง

จากเจาพนักงานทองถิ่น  ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
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หมวด  ๒ 

การจัดตั้งสถานที่ตั้งจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

ขอ ๖ ผูใดจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนท่ี   

ซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตร  และมิใชเปนการขายของในตลาด  ตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงาน

ทองถิ่น  ถาสถานท่ีดังกลาวมีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตร  ตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือขอหนังสือ

รับรองการแจงกอนการจัดตั้ง 

ขอ ๗ ความในขอ  ๖  ไมใชบังคับแกการประกอบกิจการ  ดังนี้ 

  (๑)  การประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

  (๒)  การขายของในตลาด 

  (๓)  การจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 

ขอ ๘ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกําหนดประเภทของสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานท่ี 

สะสมอาหาร  ตลอดจนเวลาที่จําหนายไดตามที่เห็นสมควร 

ขอ ๙ ผูไดรับใบอนุญาตหรือไดรับหนังสือรับรองการแจงใหจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือ

สถานท่ีสะสมอาหารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

ก. สถานท่ีสะสมอาหาร 

 (๑)  ไมตั้งอยูในบริเวณที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 (๒)  พ้ืนสะอาดทําดวยวัสดุถาวร  ทําความสะอาดงาย  ไมมีน้ําขังและไมสงกล่ินรบกวน 

 (๓)  จัดใหมีระบบการระบายน้ําอยางเพียงพอ  และถูกตองดวยสุขลักษณะ 

 (๔)  จัดใหมีแสงสวาง  และทางระบายอากาศเพียงพอ  และถูกตองดวยสุขลักษณะ 

 (๕)  จัดใหมีสวมจํานวนเพียงพอ  สะอาดและถูกตองดวยสุขลักษณะ   

 (๖)  จัดใหมีที่รองรับมูลฝอย  และส่ิงปฏิกูลท่ีตองดวยสุขลักษณะอยางเพียงพอ 

 (๗)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือ

พนักงานเจาหนาที่  หรือคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมท้ังระเบียบ  ขอบัญญัติ  และกฎหมายกําหนด 

ข. สถานท่ีจําหนายอาหาร 

 (๑)  จัดสถานที่ตามท่ีกําหนดไวในขอ  ก.  (๑)  -  (๖) 
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 (๒)  จัดใหมีโตะ  เกาอี้  หรือที่นั่งอยางอื่นที่มีสภาพแข็งแรง  สะอาด  และเปนระเบียบ

เรียบรอยอยูเสมอ 

 (๓)  ผนังและบริเวณปรุงอาหาร  ตองใชวัสดุถาวรแข็งแรง  ทําความสะอาดงาย  และสูงจากพ้ืน

อยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร 

 (๔)  จัดใหมีภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  ที่ใชในการประกอบ  ปรุง  เก็บ  และ 

การบริโภคอาหารไวใหเรียบรอย  เพียงพอ  ปลอดภัย  และถูกตองดวยสุขลักษณะ 

 (๕)  จัดใหมีบริเวณและท่ีสําหรับทําความสะอาดภาชนะ  ตลอดจนอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ   

ใหเพียงพอและถูกสุขลักษณะ  เพ่ือใชในการนั้นโดยเฉพาะ 

 (๖)  จัดใหมีที่สําหรับลางมือ  พรอมอุปกรณจํานวนเพียงพอ  และสูงจากพ้ืนอยางนอย   

๖๐  เซนติเมตร 

 (๗)  จัดใหมีการปองกันอันตรายตอสุขภาพ  รวมท้ังปองกันไมใหเกิดเหตุรําคาญเนื่องจาก 

การจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  และเก็บอาหาร 

 (๘)  มีระบบการระบายควันที่เกิดจากการปรุงอาหาร 

 (๙)  ถามีสัตวที่จะฆาเปนอาหารตองแยกใหอยูในท่ีเหมาะสม 

 (๑๐) จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย  บอดักไขมัน  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

และคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

 (๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขและ

คําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบัญญัติ  และคําส่ังองคการบริหารสวนตําบลแมสูน 

ขอ ๑๐ ผูรับใบอนุญาตหรือผูรับหนังสือรับรองการแจง  ตองดูแลรักษาสถานท่ีจําหนายอาหาร

หรือสถานที่สะสมอาหารที่ถูกตองดวยสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้   

(๑)  รักษาสถานที่ใหสะอาดอยูเสมอ  รวมท้ังจัดใหมีการปองกันและกําจัดสัตวนําโรค   

(๒)  ตองมีการดูแลรักษาความสะอาดท่ีรองรับขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  ไมใหเปนท่ีเพาะพันธุ

แมลงและสัตวนําโรคได  และตองมีการกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลที่ถูกตองดวยสุขลักษณะ   

(๓)  รักษาสวมหรือท่ีปสสาวะใหถูกตองดวยสุขลักษณะอยูเสมอ   

(๔)  จัดส่ิงของเครื่องใชและอุปกรณใหเปนระเบียบเรียบรอย  และรักษาใหสะอาดอยูเสมอ   
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(๕)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือคําส่ัง

ของเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบังคับ  และคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลแมสูน 

ขอ ๑๑ ผูไดรับใบอนุญาตหรือไดรับหนังสือรับรองการแจงใหจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร 

ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะสวนบุคคลของผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหาร  และผูเสิรฟ

อาหาร  ดังตอไปนี้   

(๑)  ผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหาร  และผูเสิรฟอาหารตองแตงกายใหสะอาดเรียบรอย   

(๒)  ผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหาร  และผูเสิรฟอาหารตองไมเปนโรคติดตอท่ีนารังเกียจ  และ 

ตองผานการทดสอบความรูดานสุขาภิบาลอาหาร   

(๓)  หามผูรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองรับรองการแจงแลวแตกรณี  ทําการจําหนาย  ปรุง  

สะสมอาหาร  เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อไดวาตนเปนโรคติดตอ  หรือซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงาน

เจาหนาที่ไดตรวจสอบแลวปรากฏวาเปนพาหะและไดรับแจงเปนหนังสือวาตนเปนพาหะของโรคติดตอ 

ขอ ๑๒ ผูไดรับใบอนุญาตหรือไดรับหนังสือรับรองการแจงใหจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร 

ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร  ทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บรักษา  หรือสะสมอาหาร

ตลอดจนสุขลักษณะของภาชนะอุปกรณและของใชอื่น  ๆ  ดังตอไปนี้   

(๑)  การจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  วาง  เก็บสะสมอาหาร  หรือการลางภาชนะอุปกรณ 

ตองทําในที่สะอาดซึ่งสูงจากพ้ืนไมนอยกวา  ๖๐  เซนติเมตร  และปองกันสัตวนําโรคได   

(๒)  จัดใหมีน้ําสะอาดไวใชอยางเพียงพอ  กรณีน้ําดื่ม  เครื่องดื่ม  น้ําผลไม  ตองสะอาดและควร

เก็บไวในภาชนะที่มีการบรรจุมิดชิด  หรือมีชองระบายน้ําออก  หรือมีอุปกรณที่มีดามตักปองกันการปนเปอน  

แลวแตกรณี 

(๓)  การเตรียมอาหารกอนปรุง  ตองลางใหสะอาดโดยเฉพาะผักสดและผลไม  น้ําที่ใชปรุง  

ประกอบ  แชลางอาหารและภาชนะตองใชน้ําสะอาด 

(๔)  ใชเครื่องปกปดอาหารตลอดจนภาชนะท่ีใชสําหรับประกอบ  ปรุง  เก็บรักษา  ใหปองกัน 

ฝุนละอองและสัตวนําโรคไดโดยปกปดใหสะอาดและใชการไดดีอยูเสมอ   

(๕)  ใชภาชนะที่สะอาดสําหรับใสและปรุงอาหารโดยรักษาใหสะอาดอยูเสมอ  น้ําแข็งท่ีใชบริโภค

ตองสะอาดควรเก็บในถัง  หรือกระติกที่มีการปกปดมีอุปกรณคีบหรือตัก  ไมนําอาหารหรือส่ิงของอื่น 

แชปนกับน้ําแข็งเพ่ือการบริโภค   



 หนา   ๑๒๐ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มถิุนายน   ๒๕๕๘ 
 

 

(๖)  หามใชภาชนะที่ท้ังหมดหรือสวนหนึ่งสวนใดเปนสังกะสี  หรือตะกั่ว  ในการปรุง  ประกอบ  

หรืออาหาร 

(๗)  หามขายอาหารอันเปนการไมปลอดภัยแกผูบริโภค   

(๘)  ภาชนะที่บรรจุอาหาร  หรือใสเครื่องปรุงรสตาง ๆ  ตองใชวัสดุท่ีออกแบบท่ีถูกหลักสุขาภิบาล

อาหารและปลอดภัย   

(๙)  ภาชนะที่ใชแลวตองลางและเก็บใหถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร  สวนภาชนะประเภทใชครั้งเดียว

แลวทิ้ง  หามกลับนํามาใชอีก   

 (๑๐) ไมขายอาหารใหผูปวยที่เปนโรคติดตอที่มีสภาพนารังเกียจบริโภคในสถานที่ไดรับอนุญาต   

 (๑๑) เนื้อสัตวที่มีไวขาย  ทํา  ประกอบ  ปรุงอาหาร  ตองผานการตรวจจากสัตวแพทย  และเก็บใน

ภาชนะปกปด   

 (๑๒) หามนําสัตวเล้ียง  เชน  สุนัขหรือแมวเขามาในสถานที่ประกอบอาหาร   

 (๑๓) ปฏิบัติการอื่น ๆ  ใหถูกตองดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

หรือพนักงานเจาหนาที่  หรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

หมวด  ๓ 

การขออนุญาตและใบอนุญาต 

ขอ ๑๓ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร  หรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือ

พ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนท่ีเกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาด  จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาต

หรือตอใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

(๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

(๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

(๓)  ใบรับรองแพทย 

(๔)  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ 

ผูแทนนิติบุคคลในกรณีที่ผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล   

(๕)  หนังสือมอบอํานาจในกรณีที่เจาของกิจการไมมาย่ืนขอรับใบอนุญาตดวยตนเอง 

(๖)  สําเนาหลักฐานการอนุญาต  หรือหลักฐานอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนดไว   

(๗)  อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลแมสูนประกาศกําหนด 



 หนา   ๑๒๑ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มถิุนายน   ๒๕๕๘ 
 

 

ขอ ๑๔ อาคารที่ใชเปนสถานที่ประกอบการ  ตองมีหลักฐานแสดงวาสามารถใชประกอบการได

โดยถูกตองตามกฎหมายควบคุมอาคาร 

ขอ ๑๕ นอกจากปฏิบัติตามขอ  ๙  ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  และเงื่อนไข   

แลวแตกรณี  ดังตอไปนี้   

(๑)  วางเก็บอาหารกอนปรุงในที่สะอาด  ถูกสุขลักษณะ  รวมทั้งจัดใหมีการปองกันสัตวนําโรค 

ในสถานท่ีนั้น 

(๒)  ใชเครื่องปกปดอาหาร  รวมทั้งภาชนะ  และอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  ท่ีใชในการทํา  ประกอบ

ปรุง  เก็บอาหาร  เพ่ือปองกันฝุนละออง  และส่ิงที่เปนอันตรายตอสุขภาพตลอดจนรักษาเครื่องปกปดนั้น 

ใหสะอาดและใชการไดดีอยูเสมอ 

(๓)  น้ําแข็งสําหรับใชบริโภคตองจัดเก็บไวในภาชนะที่ถูกสุขลักษณะ  สามารถปองกันส่ิงปนเปอนได  

และหามนําอาหารหรือส่ิงของอื่นใดแชหรือเก็บรวมไวดวยกัน 

(๔)  การทุบ  การบดน้ําแข็ง  ตองปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะ  และสะอาดอยูเสมอ  รวมท้ังปองกัน 

มิใหมีเสียงอันเปนเหตุรําคาญแกผูอื่น 

(๕)  ในกรณีท่ีมีผาเช็ดหนาใหบริการ  ตองทําความสะอาดและผานความรอนฆาเชื้อโรค  หรือ

กรรมวิธีอื่นใด  ใหถูกตองดวยสุขลักษณะ 

(๖)  จัดใหมีน้ําสะอาดไวใหเพียงพอ 

(๗)  ใชภาชนะหรือวัตถุที่สะอาด  ปลอดภัยสําหรับปรุง  ใส  หรือหออาหาร  หรือน้ําแข็งโดยรักษา

ใหสะอาดอยูเสมอ 

(๘)  ผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหาร  และผูใหบริการตองแตงกายใหสะอาด  และปฏิบัติตน 

ใหถูกตองดวยสุขลักษณะสวนบุคคล 

(๙)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือ

พนักงานเจาหนาที่  คําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบัญญัติ  และคําส่ังองคการบริหาร 

สวนตําบลแมสูน 

ขอ ๑๖ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาต  หรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงือ่นไขท่ีกําหนดไวในขอบญัญตัินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง



 หนา   ๑๒๒ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มถิุนายน   ๒๕๕๘ 
 

 

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน   

และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต  ก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลให   

ผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอ  ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนด

ในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาต  หรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวันแตตอง

มีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลาตามวรรคสอง  

หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๑๗ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาว  โดยไมมีเหตุอันสมควร   

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๑๘ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลแมสูนเทานั้น  การขอตออายุใบอนุญาตจะตอง

ย่ืนใบอนุญาตฉบับเดิมพรอมคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  และใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงาน

ทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต  การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไป

ตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๙  ขอ  ๑๓  และขอ  ๑๕  โดยอนุโลม 

ขอ ๑๙ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว   

ทายขอบัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาต  ตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้นถามิไดย่ืนขอตอใบอนุญาตหรือ  

เสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนดขอ  ๑๗  และขอ  ๑๘  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของ

จํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนด 

การเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา 

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 



 หนา   ๑๒๓ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มถิุนายน   ๒๕๕๘ 
 

 

ขอ ๒๐ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ ๒๑ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตพรอมเสียคาธรรมเนียมตามอัตราทายขอบัญญัตินี้ภายในสิบหาวัน

นับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  ตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  การขอรับ

ใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

(๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจงความ 

ตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหาย  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

(๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต 

นําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

(๓)  ใบแทนใบอนุญาตใหใชเพียงเวลาที่เหลือกอนหมดอายุของฉบับเดิมที่แทนนั้น 

ขอ ๒๒ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๓ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

(๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไป  และมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

(๒)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

(๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

และขอขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่

ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรง

ตอสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๒๔ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน



 หนา   ๑๒๔ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มถิุนายน   ๒๕๕๘ 
 

 

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง  

แลวแตกรณี 

ขอ ๒๕ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมได  จนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันท่ีถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

หมวด  ๔ 

การแจงและหนังสือรับรองการแจง 

ขอ ๒๖ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร  หรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือ

พ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตร  และมิใชเปนการขายของในตลาดจะตองแจงตอเจาพนักงาน

ทองถิ่นตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

(๒) สําเนาทะเบียนบาน 

(๓)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

(๔)  อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลแมสูนประกาศกําหนด 

เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับแจง  ใหออกใบรับแกผูแจงเพ่ือใชเปนหลักฐานในการประกอบกิจการ

ตามที่แจงไดชั่วคราวในระหวางเวลาท่ีเจาพนักงานทองถิ่นยังมิไดออกหนังสือรับรองการแจง 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจการแจงใหถูกตองตามแบบท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง 

ถาการแจงเปนไปโดยถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการ   

นับแตวันท่ีไดรับแจงในใบรับแจงหรือหนังสือรับรองการแจง   

เจาพนักงานทองถิ่นจะกําหนดเงื่อนไขใหผูแจงหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติ 

เปนการเฉพาะรายก็ได 

ในกรณีที่การแจงไมถูกตองหรือไมสมบูรณใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหผูแจงทราบภายในเจ็ดวัน

ทําการนับแตวันที่ไดรับแจง  ถาผูแจงไมดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันท่ีไดรับแจง

จากเจาพนักงานทองถิ่น  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหการแจงของผูแจงเปนอันส้ินผล  แตถาผูแจง 

ไดดําเนินการแกไขภายในเวลาที่กําหนดแลว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงทราบ

ภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันท่ีไดรับการแจงซึ่งมีรายละเอียดถูกตองตามแบบที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ตามวรรคหนึ่ง 



 หนา   ๑๒๕ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มถิุนายน   ๒๕๕๘ 
 

 

ขอ ๒๗ ผูแจงมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามอัตราท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ในวันท่ีมารับ

หนังสือรับรองการแจง  และภายในระยะเวลาสามสิบวันกอนครบรอบปของทุกปตลอดเวลาที่ยังดําเนินการนั้น  

โดยย่ืนคําขอชําระคาธรรมเนียมประจําป  ตามแบบทายขอบัญญัตินี้   

ถาผูแจงมิไดเสียคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบ 

ของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแตผูแจงจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนด 

การเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป   

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา 

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๒๘ ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผยและ 

เห็นไดงาย  ณ  สถานที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาท่ีดําเนินกิจการ 

ขอ ๒๙ ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ   

ใหผูไดรับหนังสือรับรองการแจงย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงพรอมเสียคาธรรมเนียมตามอัตราทาย

ขอบัญญัตินี้ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไว

ทายขอบัญญัตินี้  การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหเปนไปตามหลักเกณฑ  

วิธีการ  และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

(๑)  ในกรณีหนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ใหผูย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงนําสําเนา

บันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย  มาแสดงตอ 

เจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

(๒)  ในกรณีหนังสือรับรองการแจงถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนขอรับใบแทน

หนังสือรับรองการแจงนําใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยู  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

(๓)  ใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหใชเพียงเวลาท่ีเหลือกอนหมดอายุของฉบับเดิมที่แทนนั้น 

ขอ ๓๐ ในกรณีที่ผูดําเนินกิจการใดดําเนินกิจการตามท่ีระบุไวในขอบัญญัตินี้โดยมิไดแจงตอ 

เจาพนักงานทองถิ่นและเคยไดรับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เพราะเหตุท่ีฝาฝน

ดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นมาแลวครั้งหนึ่ง  ยังฝาฝนดําเนินกิจการ  โดยมิไดแจง 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นตอไป  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการไวจนกวาจะได



 หนา   ๑๒๖ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มถิุนายน   ๒๕๕๘ 
 

 

ดําเนินการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น  ถายังฝาฝนอีกใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังหามการดําเนิน

กิจการนั้นไวตามเวลาที่กําหนดซึ่งตองไมเกินสองปก็ได 

หมวด  ๕ 

บทกําหนดโทษ 

ขอ ๓๑ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ  

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

หมวด  ๖ 

เบ็ดเตล็ด 

ขอ ๓๒ การคิดคาธรรมเนียมใหคํานวณจากพ้ืนที่ใชสอยเฉพาะเพ่ือประโยชนแกการจําหนาย

อาหาร  หรือสะสมอาหารทุกชั้น  ทุกอาคารโดยไมรวมถึงที่จอดรถและที่วางรอบอาคาร  หรือตามเกณฑท่ี  

เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด 

ขอ ๓๓ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลแมสูน 

ขอ ๓๔ เมื่อผูแจงประสงคจะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินกิจการใหแกบุคคลอื่นใหแจงให   

เจาพนักงานทองถิ่นทราบดวย 

ขอ ๓๕ การแจงของเจาพนักงานทองถิ่นและคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นใหทําเปนหนังสือแจง

ใหผูแจงหรือผูดําเนินการทราบ  ในกรณีที่ไมพบตัวหรือไมยอมรับหนังสือใหสงหนังสือการแจงหรือคําส่ัง 

โดยทางไปรษณียตอบรับหรือปดหนังสือนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของ

ผูที่ตองรับหนังสือ  และใหถือวาผูนั้นไดทราบหนังสือดังกลาวแลวตั้งแตเวลาที่หนังสือไปถึง  หรือวันปดหนังสือ  

แลวแตกรณี 

ขอ ๓๖ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจงดเวนหรือผอนผันใหผูขอรับใบอนุญาต  หรือผูขอรับ

หนังสือรับรองการแจงเมื่อผูนั้นรองขอ  ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในขอ  ๙  ขอ  ๑๐  ขอ  ๑๑  

ขอ  ๑๒  ขอ  ๑๔  และขอ  ๑๕  เพียงเทาที่เห็นสมควร  หรือจะเปล่ียนแปลงอยางใดเพ่ือใหเหมาะสม 

แกสถานที่จําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารนั้น  ทั้งนี้การงดเวนหรือผอนผันจะตองไมเปนเหตุ

กระทบกระเทือนตอสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือตอสภาพแวดลอมในพ้ืนท่ี 



 หนา   ๑๒๗ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มถิุนายน   ๒๕๕๘ 
 

 

ขอ ๓๗ ใหใชแบบพิมพตาง ๆ  ตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ดังตอไปนี้   

(๑)  คําขอรับใบอนุญาต / ตอใบอนุญาต  จัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร

แบบ  สอ.๑   

(๒)  คําขอรับหนังสือรับรองการแจง / ชําระคาธรรมเนียมประจําป  จัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร

หรือสถานที่สะสมอาหาร  แบบ  สอ.๒   

(๓)  ใบรับแจงการจัดตั้งสถานที่จําหนายหรือสถานท่ีสะสมอาหาร  แบบ  สอ.๓ 

(๔)  ใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร  แบบ  สอ.๔   

(๕)  หนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร  แบบ  สอ.๕   

(๖)  คําขอใบแทนใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร  แบบ  สอ.๖ 

(๗)  ใบแทนใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร  แบบ  สอ.๗ 

(๘)  คําขอใบแทนหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  

แบบ  สอ.๘ 

(๙)  ใบแทนหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร   

แบบ  สอ.๙ 

 (๑๐) คําขอบอกเลิกกิจการสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร  แบบ  สอ.๑๐ 

 (๑๑) คําขอโอนการดําเนินกิจการสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  แบบ  สอ.๑๑ 

หมวด  ๗ 

บทเฉพาะกาล 

ขอ ๓๘ ผูใดประกอบการจําหนายอาหารหรือสะสมอาหารกอนขอบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหยังคง

ประกอบการนั้นตอไปได  แตจะตองมาย่ืนคําขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงตามขอบัญญัตินี้  

ภายในกําหนดเวลาหกสิบวันนับถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๖  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

วันชาติ  ศริิภัทรนุกูล 

นายกองคการบริหารสวนตําบลแมสูน 

 



 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแมสูน  

เรื่อง สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

ลําดับ พ้ืนท่ีประกอบการ 

คาธรรมเนียม 

ฉบับละ  (บาท/ป) 

 

๑. 

 

 

 

 

 

 

หนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสะสมอาหาร 

๑.๑ พ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน ๑๐ ตารางเมตร 

๑.๒ พ้ืนท่ีประกอบการตั้งแต ๑๑ ตารางเมตร แตไมเกิน  ๒๕ ตารางเมตร 

๑.๓ พ้ืนท่ีประกอบการตั้งแต ๒๕ ตารางเมตร แตไมเกิน  ๕๐ ตารางเมตร 

๑.๔ พ้ืนท่ีประกอบการตั้งแต ๕๑ ตารางเมตร แตไมเกิน  ๑๐๐ ตารางเมตร 

๑.๕ พ้ืนท่ีประกอบการตั้งแต ๑๐๑ ตารางเมตร แตไมเกิน  ๒๐๐ ตารางเมตร 

 

๒๕ 

๕๐ 

๑๐๐ 

๑๕๐ 

๒๐๐ 

๒. ใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสะสมอาหาร 

๒.๑ พ้ืนท่ีประกอบการตั้งแต ๒๐๑ - ๕๐๐ ตารางเมตร  

๒.๒ พ้ืนท่ีประกอบการตั้งแต ๕๐๑ ตารางเมตรข้ึนไป 

 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

แบบคําขอ 

รับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร  

 

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

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

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

หมูท่ี.............ตรอก/ซอย.................................ถนน..................................ตําบล/แขวง........................................... 

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

    ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต จัดตั้ง  สถานท่ีจําหนายอาหาร  สถานท่ีสะสมอาหาร 

ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลแมสูน โดยใชชื่อสถานท่ีประกอบกิจการวา....................................................... 

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

ตําบลแมสูน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม  โทรศัพท.....................................  

   พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ ประกอบการพิจารณาอยางละ ๑ ฉบับ 

ดังนี้  

๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรขาราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ  

๒. สําเนาทะเบียนบาน   

๓. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล(ถามี)    

๔. หนังสือมอบอํานาจ พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบและผูรับมอบ   

๕. สําเนาหลักฐานการอนุญาตหรือหลักฐานอ่ืนตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกําหนด   

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

๖. ใบรับรองแพทยของผูขอรับใบอนุญาต ผูชวยจําหนายอาหาร และผูปรุงอาหาร  

๗. สําเนาใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย 

๘. ใบอนุญาตฉบับเดิม ในกรณีตออายุ 

๙. อ่ืน(ระบุ).............................................................................................................................................. 
 

 

 

 

 

 

แผนท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการพอสังเขป 

แบบ สอ.๑ 



 

ขอรับรองวาขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

  

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

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

 

การดําเนินการของเจาหนาท่ี 

 (     )  เอกสารการขออนุญาตครบถวน  โดยมีคาธรรมเนียม........................บาท/ป 

 (     )  เอกสารไมครบ และไดดําเนินการแลวดังนี้ 

  ๑)..................................................................................................................................... 

  ๒)..................................................................................................................................... 

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

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

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจาหนาท่ี 

 (     )  เห็นสมควรอนุญาต และกําหนดเง่ือนไขดังตอไปนี้ 

  ๑)..................................................................................................................................... 

  ๒)..................................................................................................................................... 

 (     )  เห็นควรไมอนุญาต เพราะ................................................................................................... 

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

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

คําส่ัง เจาพนักงานทองถิ่น 

 (     )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 

 (     )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

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

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

        นายกองคการบริหารสวนตําบลแมสูน 



 

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

 
แบบคําขอ 

รับหนังสือรับรองการแจง/ชําระคาธรรมเนียมประจําป จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร  

 

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

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

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

หมูท่ี.............ตรอก/ซอย.................................ถนน..................................ตําบล/แขวง........................................... 

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

    ขอแจง/ชําระคาธรรมเนียมประจําป จัดตั้ง  สถานท่ีจําหนายอาหาร   สถานท่ีสะสมอาหาร 

เพ่ือขอรับหนังสือรับรองการแจงตอนายกองคการบริหารสวนตําบลแมสูน โดยใชชื่อสถานท่ีประกอบกิจการวา

....................................................... พ้ืนท่ีประกอบการ...................ตารางเมตร จํานวนคนงาน.................คน 

ตั้งอยู ณ เลขท่ี...............หมูท่ี............ ตําบลแมสูน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม  โทรศัพท.....................................  

   พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตางๆ ประกอบการพิจารณาอยางละ ๑ ฉบับ ดังนี้  

๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรขาราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ  

๒. สําเนาทะเบียนบาน   

๓. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล(ถามี)    

๔. หนังสือมอบอํานาจ พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบและผูรับมอบ   

๕. สําเนาหลักฐานการอนุญาตหรือหลักฐานอ่ืนตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกําหนด   

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

๖. ใบรับรองแพทยของผูขอรับใบอนุญาต ผูชวยจําหนายอาหาร และผูปรุงอาหาร  

๗. สําเนาใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย 

๘. หนังสอืรับรองการแจงฉบับเดิม ในกรณีชําระคาธรรมเนียมประจําป  

๙. อ่ืน(ระบุ).............................................................................................................................................. 
 

 

 

 

 

 

แผนท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการพอสังเขป 

แบบ สอ.๒ 



ขอรับรองวาขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

  

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

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

 

การดําเนินการของเจาหนาท่ี 

 (     )  เอกสารการขอออกหนังสือรับรองการแจงครบถวน โดยมีคาธรรมเนียม........................บาท/ป 

 (     )  เอกสารไมครบฯ และไดดําเนินการแลวดังนี้ 

  ๑)..................................................................................................................................... 

  ๒)..................................................................................................................................... 

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

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

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจาหนาท่ี 

 (     )  เห็นสมควรออกหนังสือรับรองการแจง และกําหนดเง่ือนไขดังตอไปนี้ 

  ๑)..................................................................................................................................... 

  ๒)..................................................................................................................................... 

 (     )  เห็นควรไมออกหนังสือรับรองการแจง เพราะ.............................................................................. 

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

 

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

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

คําส่ัง เจาพนักงานทองถิ่น 

 (     )  ออกหนังสือรับรองการแจงได 

 (     )  ไมออกหนังสือรับรองการแจง 

 

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

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

        นายกองคการบริหารสวนตําบลแมสูน 

 



ใบรับแจงการจัดตั้งสถานที่จําหนายหรือสถานที่สะสมอาหาร 

เลขท่ี ................./พ.ศ......................... 

ท่ี องคการบริหารสวนตําบลแมสูน 

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

ขาพเจา......................................................................ตําแหนง เจาพนักงานทองถ่ิน ไดรับแจง

จาก...........................................................................อยูบานเลขท่ี......................ตําบล.......................................

อําเภอ.......................................จังหวัด.........................................โทรศัพท..........................................เพ่ือขอรับ 

 ใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร/สะสมอาหาร 

 หนังสอืรับรองการแจง/ชําระภาษีประจําป จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร/สะสมอาหาร 

แลว เม่ือวันท่ี.............เดือน......................พ.ศ.................ชื่อสถานประกอบการ “............................................”   

สถานประกอบการตั้งอยูเลขท่ี.......................หมูท่ี.......................ตําบลแมสูน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน     ครบ     

 ไมครบ  คือ  

๑.........................................................................................................  

๒.........................................................................................................  

๓.........................................................................................................  

ดังนั้น กรุณานําเอกสารหลักฐานท่ีไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน.............วัน นับตั้งแตวันนี้

เปนตนไป 

 

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

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

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

เจาพนักงานทองถ่ิน/ผูไดรับมอบหมาย 
 

 

 

 

 

หมายเหตุ ๑.  กรณีคําขอไมถูกตองหรือไมสมบูรณ เอกสารไมครบถวน เจาพนักงานทองถ่ินจะตองแจงผล

พิจารณาใหผูแจงทราบภายใน ๑๕ วันนับแตท่ีไดรับคําขอ 

๒. จัดทํา ๒ ฉบับ มอบผูแจง/ผูขอหนึ่งฉบับ เก็บไวเปนหลักฐานหนึ่งฉบับ 

 

แบบ สอ.๓ 



 

  

 

 

ใบอนุญาต  

จัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

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

 

อนุญาตให...........................................................อายุ...........ป สัญชาติ............อยูบานเลขท่ี..................... 

หมูท่ี...........ตรอก/ซอย................................ถนน......................................ตําบล/แขวง.......................................... 

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

 ขอ ๑ จัดตั้ง    สถานท่ีจําหนายอาหาร     สถานท่ีสะสมอาหาร                                       

ประเภท..................................................พ้ืนท่ีประกอบการ...................ตารางเมตร คาธรรมเนียม..................บาท 

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

โดยใชชื่อสถานประกอบกิจการวา.......................................................................จํานวนคนงาน.........คน ตั้งอยู ณ              

เลขท่ี............. หมูท่ี...............ตําบลแมสูน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม โทรศัพท.................................................  

ขอ ๒  ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังตอไปนี้  

(๑) ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแมสูน เรื่องสถานท่ีจําหนายอาหารและ

   สถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๘ 

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

ขอ ๓ คาธรรมเนียมฉบับละ......................บาทตอป ใบรับเงินเลมท่ี......................เลขท่ี........................... 

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

 ขอ ๔ ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันท่ี..............เดือน.....................................พ.ศ. ................... 

  

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

 

(ลงชื่อ) 

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

      นายกองคการบริหารสวนตําบลแมสูน 

     เจาพนักงานทองถ่ิน 

 

คําเตือน (๑) ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวท่ีเปดเผย เห็นไดงาย ณ สถานท่ีท่ีไดรับใบอนุญาต   

           (๒) ตองตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ มิฉะนั้น ตองชําระคาปรับเพ่ิมข้ึนรอยละ ๒๐ 
 

แบบ สอ.๔ 



รายการตออายุใบอนุญาตและการเสียคาธรรมเนียม 

 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีออก

ใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีหมดอายุ 

ใบเสร็จรับเงิน ลงลายมือช่ือ 

เจาพนักงานทองถิ่น เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 

 

 
 
 
 

หนังสือรับรองการแจง 
 จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

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

 

ออกหนังสือรับรองการแจงให..........................................อายุ..........ป สัญชาต.ิ..........อยูบานเลขท่ี.......... 

หมูท่ี...........ตรอก/ซอย................................ถนน......................................ตําบล/แขวง.......................................... 

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

 ขอ ๑ จัดตั้ง    สถานท่ีจําหนายอาหาร     สถานท่ีสะสมอาหาร                                       

ประเภท..................................................พ้ืนท่ีประกอบการ...................ตารางเมตร คาธรรมเนียม..................บาท 

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

โดยใชชื่อสถานประกอบกิจการวา.......................................................................จํานวนคนงาน.........คน ตั้งอยู ณ              

เลขท่ี............. หมูท่ี...............ตําบลแมสูน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม โทรศัพท.................................................  

ขอ ๒  ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังตอไปนี้  

        (๑) ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแมสูน เรื่องสถานท่ีจําหนายอาหารและ

สถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๘ 

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

ขอ ๓ คาธรรมเนียมฉบับละ......................บาทตอป ใบรับเงินเลมท่ี......................เลขท่ี........................... 

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

ขอ ๔ หนังสือรับรองการแจงฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันท่ี..............เดือน...........................พ.ศ. ................. 

  

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

(ลงชื่อ) 

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

      นายกองคการบริหารสวนตําบลแมสูน 

     เจาพนักงานทองถ่ิน 

คําเตือน (๑) ตองแสดงหนังสือรับรองการแจงนี้ไวท่ีเปดเผย เห็นไดงาย ณ สถานท่ีท่ีไดรับอนุญาต   

           (๒) ตองเสียคาธรรมเนียมภายใน ๓๐ วัน กอนหนังสือรับรองการแจงสิ้นอายุ มิฉะนัน้ ตองชําระคาปรับ

เพ่ิมข้ึนรอยละ ๒๐ 

แบบ สอ.๕ 



รายการชําระคาธรรมเนียมประจําปหนังสือรับรองการแจง 

 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีออกหนังสือ

รับรองการแจง 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีหมดอายุ 

ใบเสร็จรับเงิน ลงลายมือช่ือ 

เจาพนักงานทองถิ่น เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 

 

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

คําขอรับ  
ใบแทนใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

 

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

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

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

หมูท่ี.............ตรอก/ซอย.................................ถนน..................................ตําบล/แขวง........................................... 

อําเภอ/เขต........................................จังหวัด............................................โทรศัพท................................................ 
ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตจัดตั้ง   สถานท่ีจําหนายอาหาร   สถานท่ีสะสมอาหาร  

ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลแมสูน เนื่องจาก................................................................................................  

โดยใชชื่อสถานท่ีประกอบกิจการวา............................................................พ้ืนท่ีประกอบการ..............ตารางเมตร    

จํานวนคนงาน.........คน ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี..........หมูท่ี......ตําบลแมสูน อําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม   

โทรศัพท........................... 

พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ ท่ีนํามาประกอบการพิจารณา ดังนี้   

๑. สําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาท่ี (กรณีสูญหาย)   

๒. สําเนาใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยู (กรณีถูกทําลายหรือชํารุด)   

๓. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรขาราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผูขอรับใบอนุญาต  

๔. สําเนาทะเบียนบาน ของผูขอรับใบอนุญาต  

๕. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  

๖. หนังสือมอบอํานาจ พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบและผูรับมอบอํานาจ 

๗. สําเนาหลักฐานการอนุญาตหรือหลักฐานอ่ืนตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกําหนด  

(๑).........................................................................................................................................................   

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

๘. ใบรับรองแพทยของผูขอรับใบอนุญาต  ผูชวยจําหนายอาหาร  และผูปรุงอาหาร   

๙. สําเนาใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมเก็บ  ขน  มูลฝอย  

๑๐. .....................................................................................................................................................  

 

ขอรับรองวาขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ  

  

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

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

แบบ สอ.๖ 



 

  

 

 

ใบแทนใบอนุญาต  
จัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

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

 

อนุญาตให...........................................................อายุ...........ป สัญชาติ............อยูบานเลขท่ี..................... 

หมูท่ี...........ตรอก/ซอย................................ถนน......................................ตําบล/แขวง.......................................... 

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

 ขอ ๑ จัดตั้ง    สถานท่ีจําหนายอาหาร     สถานท่ีสะสมอาหาร                                       

ประเภท..................................................พ้ืนท่ีประกอบการ...................ตารางเมตร คาธรรมเนียม..................บาท 

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

โดยใชชื่อสถานประกอบกิจการวา.......................................................................จํานวนคนงาน.........คน ตั้งอยู ณ              

เลขท่ี............. หมูท่ี...............ตําบลแมสูน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม โทรศัพท.................................................  

ขอ ๒  ผูไดรับใบแทนใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังตอไปนี้  

(๑) ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแมสูน เรื่องสถานท่ีจําหนายอาหารและ

   สถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๘ 

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

ขอ ๓ คาธรรมเนียมฉบับละ......................บาทตอป ใบรับเงินเลมท่ี......................เลขท่ี........................... 

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

 ขอ ๔ ใบแทนใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันท่ี..............เดือน.................................พ.ศ. ................... 

  

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

 

(ลงชื่อ) 

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

      นายกองคการบริหารสวนตําบลแมสูน 

     เจาพนักงานทองถ่ิน 

 

คําเตือน (๑) ตองแสดงใบแทนใบอนุญาตนี้ไวท่ีเปดเผย เห็นไดงาย ณ สถานท่ีท่ีไดรับใบอนุญาต   

           (๒) ตองตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ มิฉะนั้น ตองชําระคาปรับเพ่ิมข้ึนรอยละ ๒๐ 

แบบ สอ.๗ 



 

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

คําขอรับ  
ใบแทนหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

 

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

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

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

หมูท่ี.............ตรอก/ซอย.................................ถนน..................................ตําบล/แขวง........................................... 

อําเภอ/เขต........................................จังหวัด............................................โทรศัพท................................................ 
ขอยื่นคําขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจง  สถานท่ีจําหนายอาหาร   สถานท่ีสะสมอาหาร  

ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลแมสูน เนื่องจาก................................................................................................  

โดยใชชื่อสถานท่ีประกอบกิจการวา............................................................พ้ืนท่ีประกอบการ..............ตารางเมตร    

จํานวนคนงาน................คน  ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี................หมูท่ี..................ตําบลแมสูน   อําเภอฝาง    

จังหวัดเชียงใหม   โทรศัพท..................................... 

พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ ท่ีนํามาประกอบการพิจารณา ดังนี้   

๑. สําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาท่ี (กรณีสูญหาย)   

๒. สําเนาใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยู (กรณีถูกทําลายหรือชํารุด)   

๓. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรขาราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผูขอรับใบอนุญาต  

๔. สําเนาทะเบียนบาน ของผูขอรับใบอนุญาต  

๕. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  

๖. หนังสือมอบอํานาจ พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบและผูรับมอบอํานาจ 

๗. สําเนาหลักฐานการอนุญาตหรือหลักฐานอ่ืนตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกําหนด  

(๑).........................................................................................................................................................   

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

๘. ใบรับรองแพทยของผูขอรับใบอนุญาต  ผูชวยจําหนายอาหาร  และผูปรุงอาหาร   

๙. สําเนาใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมเก็บ  ขน  มูลฝอย  

๑๐. .....................................................................................................................................................  

 

ขอรับรองวาขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ  

  

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

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

แบบ สอ.๘ 



 

 

  

 

 

ใบแทนหนังสือรับรองการแจง 
จัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

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

 

ออกใบแทนหนังสือรับรองให..........................................อายุ.........ป สัญชาติ..........อยูบานเลขท่ี............. 

หมูท่ี...........ตรอก/ซอย................................ถนน......................................ตําบล/แขวง.......................................... 

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

 ขอ ๑ จัดตั้ง    สถานท่ีจําหนายอาหาร     สถานท่ีสะสมอาหาร                                       

ประเภท..................................................พ้ืนท่ีประกอบการ...................ตารางเมตร คาธรรมเนียม..................บาท 

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

โดยใชชื่อสถานประกอบกิจการวา.......................................................................จํานวนคนงาน.........คน ตั้งอยู ณ              

เลขท่ี............. หมูท่ี...............ตําบลแมสูน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม โทรศัพท.................................................  

ขอ ๒  ผูไดรับใบแทนหนังสอืรับรองการแจงตองปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังตอไปนี้  

(๑) ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแมสูน เรื่องสถานท่ีจําหนายอาหารและ

   สถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๘ 

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

ขอ ๓ คาธรรมเนียมฉบับละ......................บาทตอป ใบรับเงินเลมท่ี......................เลขท่ี........................... 

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

 ขอ ๔ ใบแทนหนังสือรับรองการแจงฉบับนี้ ใหใชไดจนถึงวันท่ี...........เดือน......................พ.ศ. .............. 

  

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

 

(ลงชื่อ) 

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

      นายกองคการบริหารสวนตําบลแมสูน 

     เจาพนักงานทองถ่ิน 

คําเตือน (๑) ตองแสดงใบแทนหนังสือรับรองการแจงนี้ไวท่ีเปดเผย เห็นไดงาย ณ สถานท่ีท่ีไดรับอนุญาต   

           (๒) ตองตออายุหนังสือรับรองการแจงกอนใบอนุญาตสิน้อายุ มิฉะนั้นตองชําระคาปรับเพ่ิมข้ึนรอยละ ๒๐ 

แบบ สอ.๙ 



 

คําขอบอกเลิกกิจการ 

สถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

  

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

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

  

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

หมูท่ี.............ตรอก/ซอย................................ถนน......................................ตําบล/แขวง......................................... 

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

ไดรับ   ใบอนุญาต  หนังสือรับรองการแจง  จัดตั้ง  สถานท่ีจําหนายอาหาร  สถานท่ีสะสมอาหาร  

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

โดยใชชื่อสถานประกอบกิจการวา...........................................................................................................................  

ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี................หมูท่ี..........ตําบลแมสูน  อําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม  โทรศัพท................................  

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

พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ ท่ีนํามาประกอบการพิจารณา ดังนี้  

๑. ใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจง  จัดตั้ง สถานท่ีจําหนายอาหาร สถานท่ีสะสมอาหาร 

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

๒. ใบแทน ใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจง จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร สถานท่ีสะสมอาหาร     

เลมท่ี....................เลขท่ี.......................ป.......................(ถามี)  

๓. สําเนาทะเบียนบานของสถานท่ีตั้งประกอบกิจการ  

๔. สําเนาทะเบียนบาน ของผูประกอบกิจการ  

๕. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรขาราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผูประกอบกิจการ  

๖. หนังสือมอบอํานาจ พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ   

(กรณีผูประกอบกิจการไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง)  

๗. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติ

บุคคล (กรณีผูขอเลิกการดําเนินกิจการเปนนิติบุคคล)  

  

ขอรับรองวาขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ  

  

            

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

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

        ผูรับใบอนุญาต / หนังสือรับรองการแจง 

 

แบบ สอ.๑๐ 



 

คําขอโอนการดําเนินกิจการ 

สถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

  

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

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

  

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

หมูท่ี.............ตรอก/ซอย................................ถนน......................................ตําบล/แขวง......................................... 

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

ไดรับ   ใบอนุญาต  หนังสือรับรองการแจง  จัดตั้ง  สถานท่ีจําหนายอาหาร  สถานท่ีสะสมอาหาร  

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

โดยใชชื่อสถานประกอบกิจการวา...........................................................................................................................  

ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี................หมูท่ี..........ตําบลแมสูน  อําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม  โทรศัพท................................   

ขอยื่นคําขอโอนการดําเนินกิจการใหแก.....................................................อายุ...........ป  สญัชาติ............. 

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

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

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

พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ ท่ีนํามาประกอบการพิจารณา ดังนี้  

๑.ใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจง  จัดตั้ง สถานท่ีจําหนายอาหาร สถานท่ีสะสมอาหาร 

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

๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานเจาของผูโอนและผูรับโอน   

๓. สําเนาทะเบียนบานของสถานท่ีตั้งประกอบกิจการ  

๔. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติ

บุคคล (กรณีผูโอนหรือผูรับโอนเปนนิติบุคคล)   

๕. หนังสือมอบอํานาจ พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ   

(กรณีผูโอนหรือผูรับโอนไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง)   

ขอรับรองวาขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ  

  

 

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

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

                  ผูรับใบอนุญาต / หนังสือรับรองการแจง                               ผูรับโอนการดําเนินกิจการ 

แบบ สอ.๑๑ 


