ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน
เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
พ.ศ. ๒๕๕๘
*****************************
โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน
และสถานที่สะสมอาหารในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน

อ ว่าด้วยสถานที่จาหน่ายอาหาร

อาศัยอานาจตามความในมาตรา
๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
(ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓
และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ
.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน
โดยเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน และนายอาเภอมัญจาคีรี จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้ เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อนตั้งแต่วันที่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ
สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน แล้วเจ็ดวัน
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับตาบลสวนหม่อน เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
พ.ศ. ๒๕๔๒
บรรดาข้อบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคาสั่งในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินหรื
ี้ อซึ่งขัดหรือแย้ง
กับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้
“อาหาร” หมายความว่า ของกินหรือเครื่องค้าจุนชีวิต ได้แก่
(๑) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม แต่ไม่รวมถึงยา วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทหรือยาเสพติดให้โทษ
ตามกฎหมาย ว่าด้วยการนั้น แล้วแต่กรณี
(๒) วัตถุที่มุ่งหมาย สาหรับใช้ หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารรวมทั้งวัตถุเจือปนอาหาร สี และ
เครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส

-๑-

“สถานที่จัดจาหน่ายอาหาร ” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใดๆที่มิใช่หรือทางสาธารณะ
ที่จัดไว้เพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสาเร็จ และจาหน่ายให้กับผู้ซื้อสามารถบริโภคได้ทันที ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการ
จาหน่าย โดยจัดให้บริเวณไว้สาหรับการบริโภค ณ ที่นั้น หรือนาไปบริโภคที่อื่นก็ตาม
“สถานที่สะสมอาหาร ” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใดๆ ที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะ ที่
จัดไว้สาหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรืองของแห้งหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด ซึ่งผู้ซื้อต้องนาไปทา ประกอบ
หรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชนสามารถใช้
ประโยชน์ หรือใช้สัญจรได้
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้า น เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สานักงาน หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่น
ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข ” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๕ ผู้ใดจะจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน สอง
ร้อยตารางเมตร และมิใช่เป็นการขยา
ยของในตลาด ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ถ้าสถานที่ดังกล่าวมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง
ก่อนการจัดตั้ง
ข้อ ๖ ความในข้อ ๕ ไม่ใช้บังคับแก่การประกอบการ ดังนี้
(๑) การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(๒) การขายของในตลาด
(๓) การจาหน่ายสินค้าในที่ หรือทางสาธารณะ
ข้อ ๗ ผู้จัดตั้งสถานที่จัดจาหน่ายอาหาร หรือ สถานที่สะสมอาหาร ต้องจัดสถานที่ให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
และเงื่อนไขตามลักษณะของกิจการ ดังต่อไปนี้
(๑) สถานที่สะสมอาหาร

(๑.๑) ไม่ตั้งอยู่ในบริเวณที่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(๑.๒) พื้นที่ทาด้วยวัตถุถาวร ทาความสะอาดง่าย

-๒-

(๑.๓) จัดให้มีระบบการระบายน้าอย่างเพียงพอ และถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐาน ที่เจ้า
พนักงานสาธารณสุขกาหนด
(๑.๔) จัดให้มีแสงสว่างและทางระบายน้าอย่างเพียงพอ และถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐาน
ที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขกาหนด
(๑.๕) จัดให้มีส้วมจานวนเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐาน ที่เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขกาหนด
(๑.๖) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะและเพียงพอ
(๑.๗) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และคาสั่ง
พนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบข้อบัญญัติ และคาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน
๒. สถานที่จัดจาหน่ายอาหาร
(๒.๑) จัดสถานที่ตามที่กาหนดไว้ในข้อ (๑.๑) – (๑.๖)
(๒.๒) จัดให้มีโต๊ะ เก้าอี้ หรือที่นั่งอย่างอื่นที่สภาพแข็งแรง สะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ
(๒.๓) ผนังและบริเวณที่ปรุงอาหาร ต้องมีพื้นที่ทาความสะอาดง่าย
(๒.๔) จัดให้มีภาชนะและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ที่ใช้ในการทา ประกอ บ ปรุง เก็บ และการบริโภค
อาหารไว้ให้เพียงพอ ปลอดภัย และถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐาน ที่องค์การบริหารส่วนตาบลวนหม่อน
กาหนด
(๒.๕) จัดให้มีบริเวณและที่สาหรับทาความสะอาดภาชนะ ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ให้เพียงพอ
และถูกต้องตามสุขลักษณะ เพื่อใช้ในการนั้นโดยเฉพาะ
(๒.๖) จัดให้มีที่สาหรับล้างมือ พร้อมอุปกรณ์จานวนเพียงพอ
(๒.๗) จัดให้มีการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดเหตุราคาญเนื่องจากการจาหน่าย
ทา ประกอบ ปรุง และเก็บอาหาร
(๒.๘) จัดให้มีระบบบาบัดน้าเสีย ตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและคาสั่ง
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
(๒.๙) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และคาสั่ง
พนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบข้อบัญญัติ และคาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน

-๓-

ข้อ ๘ ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับหนังสือรับรองการแจ้ง ต้องดูแลรักษาสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) รักษาสถานที่ให้สะอาดอยู่เสมอ รวมทั้งจัดให้มีการป้องกันและกาจัดสัตว์นาโรค
(๒) ต้องมีการดูแลรักษาความสะอาดที่รับรองขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล ไม่ให้เป็นที่เพาะพันธุ์แมลงและ
สัตว์นาโรคได้ และต้องมีการกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
(๓) รักษาส้วมให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอยู่เสมอ
(๔) จัดสิ่งของเครื่องใช้ และอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และรักษาให้สะอาดอยู่เสมอ
(๕) ปฏิบัติ การอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และคาสั่ง
พนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบข้อบัญญัติ และคาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน
ข้อ ๙ ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับหนังสือรับรองการแจ้ง จัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ต าม
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการจาหน่าย ทา ประกอบ ปรุง เก็บ รักษาอาหาร ตลอดจนสุขลักษณะ
ของภาชนะ อุปกรณ์ น้าใช้ และของใช้อื่นๆ รวมทั้งสุขลักษณะส่วนบุคคล ของผู้จาหน่ายอาหาร ของผู้จาหน่ายอาหาร
และผู้ใช้บริการ ดังต่อไปนี้
(๑) วางเก็บอาหารก่อน ปรุงในที่สะอาดถูกสุขลักษณะ รวมทั้งจัดให้มีการป้องกันสัตว์นาโรคในสถานที่
นั้น
(๒) ใช้เครื่องปกปิดอาหาร รวมทั้งภาชนะและอุปกรณ์ เครื่องใช้ต่างๆ ที่ใช้ในการทา ประกอบ ปรุง เก็บ
อาหาร เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตลอดจนรักษาเครื่องปกปิดนั้น ให้สะอาดและใช้การได้ดี
อยู่เสมอ
(๓) น้าแข็งสาหรับใช้บริโภค ต้องจัดเก็บไว้ในภาชนะที่ถูกสุขลักษณะ สามารถป้องกันสิ่งปนเปื้อนได้
และห้ามนาอาหารหรือสิ่งของอื่นใดแช่หรือเก็บรวบรวมไว้ด้วยกัน
(๔) การทุบ บดน้าแข็ง ต้องปฏิบัติให้ถูกสุข ลักษณะ และสะอาดอยู่เสมอรวมทั้งป้องกันมิให้มีเสียงอัน
เป็นเหตุราคาญแก่ผู้อื่น
(๕) ในกรณีที่มีผ้าเช็ดหน้าให้บริการ ต้องทาความสะอาดและผ่านความร้อนฆ่าเชื้อโรคหรือกรรมวิธีอื่นใด
ให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
(๖) จัดให้มีน้าไว้ให้เพียงพอ
(๗) ใช้ภาชนะหรือวัตถุที่สะอาด ปลอดภัยสาหรับปรุง ใส่ หรือห่ออาหารหรือน้าแข็ง โดยรักษาให้สะอาด
อยู่เสมอ
-๔-

(๘) ผู้จัดจาหน่าย ผู้ปรุงอาหาร และผู้ให้บริการต้องแต่งกายให้สะอาดและปฏิบัติตนให้ถูกต้องด้วย
สุขลักษณะส่วนบุคคล
(๙) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ตามคาแนะนาของเจ้าพนักงาน
พนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบข้อบัญญัติ และคาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน

สาธารณสุข และคาสั่ง

ข้อ ๑๐ อาคารที่ใช้เป็นสถานที่ประกอบการ ต้องมีหลักฐานแสดงว่าสามารถใช้ประกอบการได้โดยถูกต้องตาม
กฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมอาคาร
ข้อ ๑๑ ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับหนังสือรับรองการแจ้ง ต้องไม่เป็นโรคติดต่อและไม่จ้างหรือใช้บุคคลที่ป่วยหรือ
มีเหตุควรเชื่อว่าเป็นโรคติดต่อ จาหน่าย ทา ประกอบ ปรุง เก็บอาหาร
ข้อ ๑๒ ผู้ใดประสงค์จะจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร ในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่
เกินสองร้อย ตารางเมตร ให้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตตามแบบ สอ .๑ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น พร้อมหลักฐานต่างๆ ตามที่
องค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน กาหนด
ในกรณีที่ ตามวรรคหนึ่ง มีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางมาตรา ให้ยื่นคาขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง
ตามแบบ สอ.๒ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น พร้อมหลักฐานต่างๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน กาหนด
ข้อ ๑๓ เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคาขออนุญาตหรือคาขอรับ
หนังสือรับรองการแจ้งแล้ว ปรากฏว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ให้ออกใบอนุญาตตามแบบ
สอ.๓ หรือหนังสือรับรองการแจ้ง ตามแบบ สอ.๔ แล้วแต่กรณี
ผู้ใดรับใบอนุญาตหรือผู้ได้รับการรับรองการแจ้ง ต้องมารับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง พร้อม
กับชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้ายข้อบัญญัตินี้ ภายในกาหนดสิบห้า วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น หากมิได้มารับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง และชาระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กาหนด จะถือว่า
สละสิทธิ์
ข้อ ๑๔ เมื่อผู้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นคาขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตาม แบบ สอ.
๕ ก่อนใบอนุญาต สิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคาขอพร้อมกับชาระค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ประกอบกิจการต่อไปจนกว่าเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น จะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต หากมิได้ชาระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ จะต้องชาระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีก ร้อย
ละยี่สิบ ของจานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระ
ข้อ ๑๕ ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมเป็นประจาปี ตลอดระยะเวลาที่ยังดาเนินกิจการนั้น
โดยยื่นคาขอชาระค่าธรรมเนียมประจาปี ตามแบบ สอ . ๖ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น พร้องหลักฐานต่างๆที่องค์การบริหาร
ส่วนตาบลสวนหม่อน กาหนด และให้ชาระค่าธรรมเนียมก่อนครบรอบในแต่ละปี หากมิได้ชาระค่าธรรมเนียมภายในเวลา
ที่กาหนดจะต้องชาระค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นอีก ร้อยละยี่สิบ ของค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระ เว้นแต่ผู้แจ้งจะได้บอกเลิกการ
ดาเนินกิจการนั้นก่อนจึงกาหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
-๕-

ข้อ ๑๖ ใบอนุญาตให้มีอ ายุหนึ่งปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอานาจขององค์การ
บริหารส่วนตาบลสวนหม่อน
ข้อ ๑๗ เมื่อผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับหนังสือรับรองการแจ้ง ไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไปให้ยื่นคาขอ
บอกเลิกการดาเนินกิจการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบ สอ.๗
ข้อ ๑๘ หากผู้รับใบอนุญาตหรือ ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้ง ประสงค์จะแก้ไขรายละเอียดในใบอนุญาตหรือ
หนังสือรังรองการแจ้ง ให้ยื่นคาขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบ สอ.๗
ข้อ ๑๙ หากปรากฏว่า ใบอนุญาตหรือผู้รับหนังสือรับรองการแจ้ง สูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระสาคั ญ
ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งแล้วแต่กรณี จะต้องยื่นคาขอรับใบแทนอนุญาต หรือใบแทนหนังสือรับรอง
การแจ้ง ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบ สอ .๗ ภายใน สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับทราบการสูญหาย ถูกทาลายหรือ
ชารุดในสาระสาคัญแล้วแต่กรณีพร้อมหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) เอกสารการแจ้งความต่อสถานีตารวจ กรณีสูญหายหรือถูกทาลาย
(๒) ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งเดิม กรณีชารุดในสาระสาคัญ
ข้อ ๒๐ การออกใบแทนใบอนุญาต หรือใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดาเนินการตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ดังนี้
(๑) การออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบ สอ .๓ หรือการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งให้ใช้แบบ
สอ.๔ โดยประทับตราสีแดงคาว่า “.ใบแทน” กากับไว้ด้วย และให้มี วัน เดือน ปี ที่ออกใบแทนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน
(๒) ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิม
(๓) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม หรือต้นขั้วหนังสือรับรองการแจ้งเดิมระบุสาเหตุการสูญหาย
หรือชารุดในสาระสาคัญของใบอนุญาตเดิมหรือหนังสือรับรองการแจ้งเดิมแล้วแต่กรณี และลงเล่มที่ เลขที่ ปี ของใบแทน
ข้อ ๒๑ ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับหนังสือรับรองการแจ้ง ให้จัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสม
อาหาร ต้องแสดงใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ
ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ ๒๒ ให้ใช้แบบพิมพ์ต่างๆ ตามที่กาหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ ดังต่อไปนี้
(๑) คาขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร ให้ใช้แบบ สอ.๑
(๒) คาขอรับหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จาหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร
ให้ใช้แบบ สอ.๒
-๖-

(๓) ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารให้ใช้แบบ สอ.๓
(๔) หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหาร หรือสะสมอาหารให้ใช้แบบ สอ.๔
(๕) คาขอต่ออายุ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร ให้ใช้แบบ สอ.๔
(๖) คาขอชาระค่าธรรมเนียมประจาปี หนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือ
สถานที่สะสมอาหาร ให้ใช้แบบ สอ.๖
(๗) คาขออนุญาตต่างๆ ให้ใช้แบบ สอ.๗
ข้อ ๒๓ ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไ มถูกต้อง
ตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตไว้คราวหนึ่งไม่เกิน สิบห้าวัน
กรณีถูกสั่งพักใบอนุญาตมาแล้วสองครั้ง และมีเหตุที่ต้องถูกสั่งพักใบอนุญาตอีก เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี
อานาจออกคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเสียได้
ข้อ ๒๔ ในกรณีผู้ดาเนินการจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด ซึ่งมี
พื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาด โดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามข้อ ๕ และเคย
ได้รับโทษตามข้อบัญญัตินี้ เพราะเหตุที่ฝ่าฝืนดาเนินกิจการ โดยมิได้แจ้งขอหนังสือรับรองการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
มาแล้วครั้งหนึ่ง หากฝ่าฝืนดาเนินกิจการโดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นต่อไป ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้
ดาเนินกิจการดังกล่าวหยุดดาเนินกิจการไว้ จนกว่าจะได้ดาเนินการแจ้งขอหนังสือรับรองการแ จ้งต้อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามข้อ ๕ ถ้ายังฝ่าฝืนอีก ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งห้ามดาเนินกิจการนั้นไว้ตามที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสองปี
ข้อ ๒๕ ผู้ใดฝ่าฝืน ข้อบัญญัตินี้ ในข้อ ๕ มีความผิดตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๒๖ ผู้ ใดฝ่าฝืน ข้อบัญญัตินี้ ในข้อ ๗ ข้อ ๘ หรือข้อ ๑๐ มีความผิดตามมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๒๗ ผู้ใดฝ่าฝืน ข้อบัญญัตินี้ ในข้อ ๑๙ หรือข้อ ๒๑ มีความผิดตามมาตรา ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๒๘ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใด ดาเนินกิจการในระหว่าถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตาม ข้อ ๒๓ วรรคหนึ่ง มีความผิด
ตามมาตรา ๘๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๒๙ บรรดาใบอนุญาตค้าอาหารหรือน้าแข็งในสถานที่เอกชน ที่ได้ออกก่อนการใช้ข้อบัญญัตินี้ ให้คงใช้ได้
ต่อไปจนสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น
ข้อ ๓๐ ให้นายกองค์การองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน เป็นผู้รักษาตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอานาจออก
ระเบียบ หรือคาสั่ง เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
-๗-

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(นายธนวรรธน์ สังข์ทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน

-๘-

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน
เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๘
ลาดับที่
๑

พื้นที่ประกอบการ

ฉบับละ (บาท/ปี)

พื้นที่ประกอบการสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
๑.๑ พื้นที่ประกอบการไม่เกิน ๑๐ ตารางเมตร

๒

อัตราค่าธรรมเนียม

-

๑.๒ พื้นที่ประกอบการเกิน ๑๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒๕ ตารางเมตร

๑๐๐

๑.๓ พื้นที่ประกอบการเกิน ๒๕ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร

๑๕๐

๑.๔ พื้นที่ประกอบการเกิน ๕๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร

๒๐๐

๑.๕ พื้นที่ประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร

๓๐๐

อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหาร
๒.๑ พื้นที่ประกอบการไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๔๐๐ ตารางเมตร

๔๐๐

๒.๒ พื้นที่ประกอบการเกิน ๔๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป

๖๐๐

-๙-

แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
เขียนที่.................................
วันที่................เดือน..........................พ.ศ...................
ข้าพเจ้า...............................................................อายุ.................ปี สัญชาติ.......................
อยู่บ้านเลขที่...........หมู่ท.ี่ ..........ตรอก/ซอย..........................ถนน........................แขวง/ตาบล...................
อาเภอ/เขต.....................................จังหวัด.......................................หมายเลขโทรศัพท์.............................
ขอยื่นคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต ประกอบกิจการ
( ) สถานที่จาหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ประเภท................................................
โดยมีพื้นที่ประกอบการ....................................ตารางเมตร
( ) ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท................................................
มีคนงาน................คน เครื่องจักรกลขนาด.....................แรงม้า พื้นที่ดาเนินการ.....................ตารางเมตร
( ) ประกอบกิจการ ตลาดที่มีการจาหน่าย...................................................................
เป็นประจา/เป็นครั้งคราว/ตามวันนัด พื้นที่ดาเนินการ.............................ตารางเมตร
( ) กิจการจาหน่ายสินค้าในที่ / ทางสาธารณะ จาหน่ายสินค้าประเภท.......................
...................................บริเวณ..................................................โดยวิธีการ..................................................
( ) กิจการรับทาการเก็บ ขนหรือกาจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย โดยทาเป็นธุรกิจ ประเภท
 เก็บขนส่งปฏิกูล โดยมีแหล่งกาจัดที่..........................................................
 เก็บ ขนและกาจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีระบบกาจัดอยู่ที่....................................
 เก็บ ขน มูลฝอย โดยมีแหล่งกาจัดที่...........................................................
 เก็บ ขนและกาจัดมูลฝอย โดยมีแหล่งกาจัดที่............................................
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น พร้อมคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารประกอบการขอรับใบ อนุญาต ดังนี้
(๑) รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๒ รูป
(๒) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๓) หนังสือจดทะเบียน (กรณีเป็นนิติบุคคล)
(๔) หนังสือมอบอานาจ (กรณีที่มีการมอบอานาจ)
(๕) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องคือ
๓.๑) หนังสือรับรองการตรวจสถานประกอบการฯ (กรณีกิจการ สปา นวดเพื่อสุขภาพ)
๓.๒) ใบรับรองแพทย์ (กรณีจาหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร)
๓.๓) รายงานการจัดทาสิ่งแวดล้อมฯ (กรณีกฎหมายกาหนดต้องจัดทาฯ)
๓.๑.............................................................................................................
๓.๒................................................................................................................
๓.๓................................................................................................................
- ๑๐ -

(หน้าหลัง)
แผนผังแสดงที่ตั้งสถานประกอบโดยสังเขป

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความ เอกสาร ในคาขอรับใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)....................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต
(.....................................................) /ต่ออายุใบอนุญาต
การดาเนินการของเจ้าหน้าที่
( ) เอกสารการขออนุญาตครบถ้วน
( ) เอกสารไม่ครบ และได้ดาเนินการแล้วดังนี้
๑).....................................................................................................................................
๒).....................................................................................................................................
(ลงชื่อ).................................................เจ้าหน้าที่
(...............................................)
ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
( ) เห็นสมควรอนุญาต และกาหนดเงื่อนไขดังต่อไปนี้
๑).....................................................................................................................................
๒).....................................................................................................................................
( ) เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ...................................................................................................
(ลงชื่อ).............................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข
(...............................................)
คาสั่ง เจ้าพนักงานท้องถิ่น
( ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้
( ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
(ลงชื่อ).............................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น
(..................................................)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน
- ๑๑ -

ใบรับแจ้งการจัดตั้งสถานที่จาหน่ายหรือสถานที่สะสมอาหาร
ที่ พง ๗๑๐๗๕/...........................
ที่ องค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน
วันที่.................เดือน..............................พ.ศ....................
ข้าพเจ้า......................................................................ตาแหน่ง เจ้าพนักงานท้องถิ่น ได้รับแจ้งจาก
...........................................................................อยู่บ้านเลขที่......................ตาบล.......................................อาเภอ
.......................................จังหวัด.........................................เพื่อขอรับ
 ใบอนุญาตจาหน่ายอาหาร/สะสมอาหาร
 หนังสือรับรองการแจ้ง การจาหน่ายอาหาร/สะสมอาหาร
แล้ว เมื่อวันที่.............เดือน......................พ.ศ.................ชื่อสถานประกอบการ “............................................” สถาน
ประกอบการตั้งอยู่เลขที่...............หมู่ท.ี่ ...............ตาบลสวนหม่อน อาเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
(ลงชื่อ)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
(.................................................)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน

หมายเหตุ
๑. กรณีคาขอไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ เอกสารไม่ครบถ้วน เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องแจ้งผลการ
พิจารณาให้ผู้แจ้งทราบภายใน ๑๕ วันนับแต่ที่ได้รับคาขอ
๒. จัดทา ๒ ฉบับ มอบผู้แจ้งหนึ่งฉบับ เก็บไว้เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับ

- ๑๒ -

ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหาร
เล่มที.่ ...........เลขที.่ ............./...............

สานักงาน...............................................

อนุญาตให้  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล ชื่อ...................................................................
อายุ..............ปี สัญชาติ.....................เลขประจาตัวประชาชนเลขที.่ ...................................................................อยู่บ้าน/
สานักงาน เลขที่...................ตรอก/ซอย....................................ถนน..................................หมู่ท.ี่ ..........ตาบล
...........................อาเภอ.................................จังหวัด.....................................โทรศัพท์.............................
๑. จัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารประเภท......................................สถานที่ชื่อ..........................พื้นที่
ประกอบการ................................ตารางเมตร
๒. ตั้งอยู่เลขที่................ตรอก/ซอย............................ถนน..................................หมู่ท.ี่ ..........ตาบล
...........................อาเภอ.................................จังหวัด.....................................
๓. ค่าธรรมเนียมฉบับละ......................บาทต่อปี ใบรับเงินเล่มที่..................เลขที่.................วันที่
.................เดือน........................พ.ศ................
๔. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
๔.๑ ต้องปฏิบัติข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๘ และปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับสุขลักษณะตามคาแนะนาของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข คาสั่ง เจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และคาสั่ง
๔.๒ ............................................................................................................................ ออก
ให้ ณ วันที่........เดือน...................พ.ศ............สิ้นอายุวันที่..........เดือน.............พ.ศ………….
(ลงชื่อ)
(...........................................................)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

- ๑๓ -

หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหาร
เล่มที.่ ...........เลขที.่ ............./...............

สานักงาน...............................................

เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองให้  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล
ชื่อ...................................................................อายุ..............ปี สัญชาติ..........................เลขประจาตัวประชาชนเลขที่
....................................................................อยู่บ้าน/สานักงาน เลขที่...................ตรอก/ซอย....................................ถนน
..................................หมู่ท.ี่ ..........ตาบล...........................อาเภอ.................................จังหวัด.....................................
โทรศัพท์.............................
๑. จัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารประเภท......................................สถานที่ชื่อ..........................พื้นที่ประกอบการ
................................ตารางเมตร
๒. ตั้งอยู่เลขที่................ตรอก/ซอย............................ถนน..................................หมู่ท.ี่ ..........
ตาบล...........................อาเภอ.................................จังหวัด.....................................
๓. ค่าธรรมเนียมฉบับละ......................บาทต่อปี ใบรับเงินเล่มที่..................เลขที.่ ................
วันที่.................เดือน........................พ.ศ................
๔. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
๔.๑ ต้องปฏิบัติข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๘ และปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับสุขลักษณะตามคาแนะนาของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข คาสั่ง เจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และคาสั่ง
๔.๒ ............................................................................................................................
ออกให้ ณ วันที่........เดือน...................พ.ศ............สิ้นอายุวันที่..........เดือน.............พ.ศ.........
(ลงชื่อ)
(........................................................)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

- ๑๔ -

เลขที่........................
วันที่.........................
ลงชื่อ.......................ผูร้ ับคำขอ
คาขอรับใบแทนใบอนุญาต/ใบรับรองการแจ้งจาหน่ายอาหาร
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เขียนที.่ ...............................................
วันที่.............เดือน........................พ.ศ...............................
ข้าพเจ้า..............................................................(ชื่อผู้รับอนุญาต) ซึ่งมีผู้ดาเนินการกิจการ
ชื่อ……………………………ได้รับใบอนุญาต / ใบรับรองการแจ้ง จาหน่ายอาหาร ประเภท...............................สถาน
ประกอบการตั้งอยู่ที่เลขที่...............หมู่ท.ี่ ................ตาบล.............................อาเภอ.................................
จังหวัด................................โทรศัพท์.....................................
มีความประสงค์ขอรับใบแทนใบอนุญาต/ใบรับรองการแจ้งจาหน่ายอาหารประเภท
.......................................................................................................................เนื่องจาก
...............................................................................................................................................................................................
........................................................................
ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานมาด้วยคือ
๑)  สาเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (กรณีสูญหาย)
๒)  ใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ (กรณีถูกทาลายหรือชารุด)
๓)  สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
๔)  หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)
๕)  สาเนาทะเบียนบ้าน
๖)  รูปถ่ายผู้ดาเนินกิจการขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๒ รูป
(ลงชื่อ)................................................ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต
/ใบรับรองการแจ้งจาหน่ายอาหาร
(.....................................................)
หมายเหตุ (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้นาใบแจ้งความของสถานีตารวจแห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตนั้นสูญหายมาด้วย
(๒) ในกรณีท่ใี บอนุญาตถูกทาลายในสาระสาคัญ ให้แนบใบอนุญาตนั้นมาด้วย
(๓) ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ

- ๑๕ -

