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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวังยาว 
เรื่อง  สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวังยาว  วาดวยสถานท่ีจําหนายอาหาร

และสถานที่สะสมอาหารในเขตองคการบริหารสวนตําบลวังยาว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร    

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓   

และมาตรา  ๖๕    แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลวังยาว  

โดยไดรับความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตํ าบลวังยาวและนายอํา เภอดานชาง   

จึงตราขอบัญญัติขึ้นไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวังยาว  เรื่อง  สถานท่ี

จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ีไดประกาศไวโดยเปดเผย  ณ  สํานักงานองคการ

บริหารสวนตําบลวังยาวแลวเจ็ดวัน 

ขอ  ๓  ใหยกเลิกบรรดาขอบัญญัติ  กฎ  ขอบังคับ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวแลว

กอนขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน   

ขอ  ๔  ในขอบัญญัตินี้ 

   “อาหาร”  หมายความวา  ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต  ไดแก 

   (๑)  วัตถุทุกชนิดที่คนกิน  ดื่ม  แตไมรวมถึงยา  วัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท 

หรือยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยการนั้น  แลวแตกรณี 

   (๒)  วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชหรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร  รวมท้ังวัตถุเจือปน

อาหาร  สี  และเครื่องปรุงแตงกล่ินรส 
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   “สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานท่ี  หรือบริเวณใด ๆ  ท่ีมิใช   

ที่หรือทางสาธารณะท่ีจัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหกับผูซื้อสามารถ

บริโภคไดทันที  ท้ังนี้  ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค  ณ  ที่นั้น   

หรือนําไปบริโภคที่อื่นก็ตาม 

   “สถานที่สะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่ 

หรือทางสาธารณะที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะอ่ืนใด  

ซึ่งผูซื้อตองนําไปทํา  ประกอบหรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง 

   “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน   

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

   “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลวังยาว 

   “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๕  ผูใดจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร  หรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคาร  หรือพ้ืนที่ใด 

ซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตร  และมิใชเปนการขายของในตลาดตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น

ถาสถานที่ดังกลาวมีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตรตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น  เพ่ือขอรับหนังสือรับรอง 

การแจงกอนจัดตั้ง 

ขอ  ๖  ความในขอ  ๕  ไมใชบังคับแกการประกอบการ  ดังนี้ 

   (๑)  การประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

   (๒)  การขายของในตลาด 

   (๓)   การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 

ขอ  ๗  ผูจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารตองจัดสถานที่ใหถูกตอง 

ดวยสุขลักษณะและเงื่อนไขตามลักษณะของกิจการ  ดังตอไปนี้ 

   ก.  สถานที่สะสมอาหาร 
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    ๑)   ไมตั้งอยูในบริเวณที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ 

    ๒)  พ้ืนทําดวยวัตถุถาวรทําความสะอาดงาย 

    ๓)  จัดใหมีระบบการระบายน้ําอยางเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑ

มาตรฐานที่เจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

    ๔)  จัดใหมีแสงสวางและทางระบายอากาศเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ 

ตามเกณฑมาตรฐานที่เจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

    ๕)  จัดใหมีสวมจํานวนเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐานท่ี 

เจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

    ๖)  จัดใหมีที่รองรับมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลที่ถูกตองดวยสุขลักษณะและเพียงพอ 

    ๗)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่นรวมท้ังระเบียบขอบังคับ  และคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลวังยาว 

   ข.  สถานที่จําหนายอาหาร 

    ๑)  จัดสถานที่ตามท่ีกําหนดไวในขอ  ก.  (๑) – (๖) 

    ๒)  จัดใหมีโตะ  เกาอี้  หรือท่ีนั่งอยางอื่นซึ่งมีสภาพแข็งแรง  สะอาด  และเปนระเบียบ

เรียบรอยอยูเสมอ 

    ๓)  ผนังและบริเวณท่ีปรุงอาหารตองมีหรือเปนพ้ืนที่ทําความสะอาดงาย 

    ๔)  จัดใหมีภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  ที่ใชในการทํา  ประกอบ  ปรุง   

เก็บและการบริโภคอาหารไวใหเพียงพอ  ปลอดภัย  และถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐาน          

ที่องคการบริหารสวนตําบลวังยาวกําหนด 

    ๕)  จัดใหมีบริ เวณ  และท่ีสําหรับทําความสะอาดภาชนะตลอดจนอุปกรณ 

เครื่องใชตาง  ๆ  ใหเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะเพ่ือใชในการนั้นโดยเฉพาะ 

    ๖)  จัดใหมีที่สําหรับลางมือ  พรอมอุปกรณจํานวนเพียงพอ 

    ๗)  จัดใหมีการปองกันอันตรายตอสุขภาพ  รวมทั้งปองกันไมใหเกิดเหตุรําคาญ

เนื่องจากการจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  และเก็บอาหาร 
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   ๘)   จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขและคําส่ัง 

เจาพนักงานทองถิ่น 

   ๙)   ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่นรวมท้ังระเบียบขอบังคับ  และคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลวังยาว 

ขอ  ๘  ผูรับใบอนุญาตหรือผูรับหนังสือรับรองการแจงตองดูแลรักษาสถานที่จําหนายอาหาร 

หรือสถานที่สะสมอาหารใหถูกตองดวยสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  รักษาสถานที่ใหสะอาดอยูเสมอ  รวมทั้งจัดใหมีการปองกันและกําจัดสัตวนําโรค 

       (๒)  ตองมีการดูแลรักษาความสะอาดที่รองรับขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลไมใหเปนท่ี

เพาะพันธุแมลงและสัตวนําโรคได  และตองมีการกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลที่ถูกตองดวยสุขลักษณะ 

       (๓)  รักษาสวมใหถูกตองดวยสุขลักษณะอยูเสมอ 

       (๔)  จัดส่ิงของเครื่องใชและอุปกรณใหเปนระเบียบเรียบรอยและรักษาใหสะอาดอยูเสมอ 

       (๕)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่นรวมท้ังระเบียบขอบังคับและคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลวังยาว 

ขอ  ๙  ผูรับใบอนุญาตหรือผูรับหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร  ตองปฏิบัติ

ใหถูกตองตามหลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร  กรรมวิธีการจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง   

เก็บรักษาอาหารตลอดจนสุขลักษณะของภาชนะ  อุปกรณ  น้ําใช  และของใชอื่น ๆ  รวมทั้งสุขลักษณะ 

สวนบุคคลของผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหาร  และผูใชบริการ  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  วาง  เก็บอาหารปรุงในที่สะอาดถูกสุขลักษณะ  รวมทั้งจัดใหมีการปองกันสัตว 

นําโรคในสถานท่ีนั้น 

   (๒)  ใชเครื่องปกปดอาหาร  รวมทั้งภาชนะและอุปกรณ  เครื่องใชตาง ๆ  ท่ีใชในการทํา

ประกอบ  ปรุง  เก็บอาหาร  เพ่ือปองกันฝุนละอองและส่ิงที่เปนอันตรายตอสุขภาพตลอดจนรักษา 

เครื่องปกปดนั้นใหสะอาดและใชการไดดีอยูเสมอ 

   (๓)  น้ําแข็งสําหรับใชบริการตองจัดเก็บไวในภาชนะที่ถูกสุขลักษณะสามารถปองกัน 

ส่ิงปนเปอนไดและหามนําอาหารหรือส่ิงของอื่นใดแชหรือเก็บรวมไวดวยกัน 

   (๔)  การทุบ  บดน้ําแข็งตองปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะ  และสะอาดอยูเสมอรวมทั้งปองกัน  

มิใหมีเสียงอันเปนเหตุรําคาญแกผูอื่น 
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   (๕)  ในกรณีท่ีมีผาเช็ดหนาใหบริการตองทําใหสะอาดและผานความรอนฆาเชื้อโรค 

หรือกรรมวิธีอื่นใดใหถูกตองดวยสุขลักษณะ 

   (๖)  จัดใหมีน้ําสะอาดไวใหเพียงพอ 

   (๗)  ใชภาชนะหรือวัตถุที่สะอาด  ปลอดภัยสําหรับปรุง  ใส  หรือหออาหารหรือน้ําแข็ง    

โดยรักษาใหสะอาดอยูเสมอ 

   (๘)  ผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหาร  และผูใหบริการตองแตงกายใหสะอาดและปฏิบัติตน

ใหถูกตองดวยสุขลักษณะสวนบุคคล 

   (๙)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข    

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบขอบังคับและคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลวังยาว 

ขอ  ๑๐  อาคารที่ใชเปนสถานที่ประกอบการตองมีหลักฐานแสดงวาสามารถใชประกอบการได

โดยถูกตองตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

ขอ  ๑๑  ผูรับใบอนุญาตหรือผูรับหนังสือรับรองการแจงตองไมเปนโรคติดตอ  และไมจาง 

หรือใชบุคคลท่ีปวย  หรือมีเหตุควรเชื่อวาเปนโรคติดตอจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บอาหาร 

ขอ  ๑๒  ผูใดประสงคจะจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร 

หรือพ้ืนที่ใดซึ่งพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตรใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ  สอ. ๑  ตอเจาพนักงานทองถิ่น

พรอมกับหลักฐานตาง ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลวังยาวกําหนด 

ในกรณีสถานท่ีตามวรรคหนึ่งมีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตร  ใหย่ืนคําขอรับหนังสือรับรอง 

การแจงตามแบบ  สอ. ๒  ตอเจาพนักงานทองถิ่น  พรอมหลักฐานตาง ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวน 

ตําบลวังยาวกําหนด 

ขอ  ๑๓  เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของคําขออนุญาต

หรือคําขอรับหนังสือรับรองการแจงแลว  ปรากฏวาถูกตองตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดไว  

ใหออกใบอนุญาตตามแบบ  สอ. ๓  หรือหนังสือรับรองการแจงตามแบบ  สอ. ๔  แลวแตกรณี 

ผูไดรับอนุญาตหรือผูไดรับการรับรองการแจงตองมารับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง  

พรอมกับชําระคาธรรมเนียมตามอตัราทายขอบัญญัตนิี้  ภายในกําหนดสิบหาวันนับตั้งแตวันที่ไดรับหนังสือแจง

จากเจาพนักงานทองถิ่น  หากมิไดมารับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงและชําระคาธรรมเนียม

ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดจะถือวาสละสิทธิ์ 



 หนา   ๑๖๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๓๗  ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๑๔  เมื่อผูรับใบอนุญาตผูใดประสงคขอตออายุใบอนุญาตใหย่ืนคาํขอตอเจาพนักงานทองถิ่น  

ตามแบบ  สอ. ๕  กอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับชําระคาธรรมเนียมแลว  ใหประกอบ

กิจการตอไปจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต  หากมิไดชําระคาธรรมเนียมกอน

ใบอนุญาตส้ินอายุจะตองชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ 

ขอ  ๑๕  ผูรับหนังสือรับรองการแจงตองเสียคาธรรมเนียมเปนประจําทุกป  ตลอดระยะเวลาทียั่ง

ดําเนินกิจการนั้น  โดยย่ืนคําขอชําระคาธรรมเนียมประจําปตามแบบ  สอ. ๖  ตอเจาพนักงานทองถิ่น      

พรอมหลักฐานตาง ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลวังยาวกําหนดและใหชําระคาธรรมเนียม          

กอนครบรอบในแตละป  หากมิไดชําระคาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนดจะตองชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีก

รอยละย่ีสิบของคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ  เวนแตผูแจงจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนด        

การเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ขอ  ๑๖  ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับตั้งแตวันออกใบอนุญาตและใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลวังยาว 

ขอ  ๑๗  เมื่อผูรับใบอนุญาตหรือผูรับหนังสือรับรองการแจงไมประสงคจะประกอบการตอไป  

ใหย่ืนคําขอบอกเลิกการดําเนินกิจการตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  สอ. ๗ 

ขอ  ๑๘  หากผูรับใบอนุญาตหรือผูรับหนังสือรับรองการแจงประสงคจะแกไขรายการใน

ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  สอ. ๗ 

ขอ  ๑๙  หากปรากฏวาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุด   

ในสาระสําคัญ  ผูรับใบอนุญาตหรือผูรับหนังสือรับรองการแจง  แลวแตกรณี  จะตองย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตหรือใบแทนหนังสือรับรองการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  สอ. ๗  ภายในสิบหาวัน  

นับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ  แลวแตกรณี  พรอมหลักฐาน  

ดังตอไปนี้ 

    (๑)  เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ  กรณีสูญหายหรือถูกทําลาย 

    (๒)  ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

ขอ  ๒๐  การออกใบอนุญาตหรอืใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหเจาพนักงานทองถิน่ดาํเนนิการ

ตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  ดังนี้ 



 หนา   ๑๖๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๓๗  ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ   ๒๕๖๐ 
 

 

    (๑)  การออกใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบ  สอ. ๓  หรือการออกใบแทนหนังสือ    

รับรองการแจงใหใชแบบ  สอ. ๔  โดยประทับตราสีแดงคําวา  “ใบแทน”  กํากับไวดวย  และใหมีวัน  

เดือน  ปที่ออกใบแทนพรอมท้ังลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่น  หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่น

ในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

    (๒)  ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิม 

    (๓)  บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม  หรือตนขั้วหนังสือรับรองการแจงเดิมระบุ

สาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมหรือหนังสือรับรองการแจงเดิม

แลวแตกรณี  และลงเลมที่  เลขที่  ป  ของใบแทน 

ขอ  ๒๑  ผูรับใบอนุญาตหรือผูรับหนังสือรับรองการแจงใหจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร   

หรือสถานที่สะสมอาหารตองแสดงใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ  ๒๒  ใหใชแบบพิมพตาง ๆ  ตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัติ  ดังตอไปนี้ 

    (๑)  คําขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารใหใช  

แบบ  สอ. ๑ 

    (๒)  คําขอรับหนังสือรับรองการแจงสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร   

ใหใชแบบ  สอ. ๒ 

    (๓)  คําขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารใหใช  

แบบ  สอ. ๑ 

    (๔)  คําขอรับหนังสือรับรองการแจงสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารให

ใชแบบ  สอ. ๒ 

    (๕)  ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารใหใช  แบบ  สอ. ๓ 

    (๖)  หนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

ใหใชแบบ  สอ. ๔ 

    (๗)  คําขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารให

ใชแบบ  สอ. ๕ 

   (๘)  คําขอชําระคาธรรมเนียมประจําป  หนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร

หรือสถานที่สะสมอาหารใหใชแบบ  สอ. ๖ 



 หนา   ๑๗๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๓๗  ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๙)  คําขออนุญาตการตาง ๆ  ใหใชแบบ  สอ. ๗ 

ขอ  ๒๓  ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหารไมปฏิบัติ 

หรือปฏิบัติไมถูกตองตามขอบญัญัตนิี้เจาพนักงานทองถิน่มอีํานาจส่ังพักใชใบอนญุาตไวคราวหนึง่ไมเกินสิบหาวัน 

กรณีถูกส่ังพักใชใบอนุญาตมาแลวสองครั้ง  และมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได 

ขอ  ๒๔  ในกรณีผูดําเนินการจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคาร

หรือพ้ืนที่ใด  ซึ่งมีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาด  โดยมิไดแจงตอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตามขอ  ๔  และเคยไดรับโทษตามขอบัญญัตินี้  เพราะเหตุท่ีฝาฝนดําเนินกิจการโดย

มิไดแจงขอหนังสือรับรองการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นมาแลวครั้งหนึ่ง  หากฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิได

แจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตอไป  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูดําเนินกิจการดังกลาวหยุดดําเนิน

กิจการไวจนกวาจะไดดําเนินการแจงขอหนังสือรับรองการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตามขอ  ๔  ถายังฝาฝนอีก 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังหามการดําเนินกิจการนั้นไวตามท่ีเห็นสมควรแตตองไมเกินสองป 

ขอ  ๒๕  ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ในขอ  ๕  ตองระวางโทษตามมาตรา  ๗๒  แหงพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ  ๒๖  ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ในขอ  ๗  ขอ  ๘  หรือขอ  ๙  ตองระวางโทษตามมาตรา  ๗๓  

วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๒๗  ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ในขอ  ๑๙  หรือขอ  ๒๑  ตองระวางโทษตามมาตรา  ๘๓          

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๒๘  ผูรับใบอนุญาตผูใดดําเนินกิจการในระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตามขอ  ๒๓   

วรรคหนึ่งตองระวางโทษตามมาตรา  ๘๔  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๒๙  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลวังยาวมีหนาท่ีรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้    

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ขอบังคับ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๓๐  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

เกรียงศกัดิ ์ วงศศรีสังข 

ปลัดองคการบริหารสวนตาํบลวังยาว  ปฏิบตัิหนาที ่

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลวงัยาว 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวังยาว 
เร่ือง  สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 

ลําดับ รายการ บาท 

 

 
 
 
 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 

อัตราคาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงการจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร

หรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนท่ีใดซ่ึงมีพ้ืนท่ีไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

และมิใชเปนการขายของในตลาด 

พ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน  ๑๐  ตารางเมตร 
พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๑๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๕  ตารางเมตร 
พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๒๕  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร 
พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๕๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

 

 
 
 
 

๗๕ 
๑๕๐ 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

 
 
 
๑ 
๒ 

อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ี
สะสมอาหาร  ในอาคารหรือพ้ืนท่ีใดซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร  และมิใชเปน
การขายของในตลาด 
 

พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร 
พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 
 

 

 
 
 

๑,๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 



แบบ  สอ.  ๑ 
 

เลขท่ีรับ………/………..        เลขท่ี…………….……..…….. 
คําขอรับ 

ใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร  หรือสถานท่ีสะสมอาหาร 
 
 

เขียนท่ี………………………………….. 
  ขาพเจา………………………………….……..………………………...อายุ………….ป  สัญชาติ……………………. 
อยูบานเลขท่ี…….......……หมูท่ี………....ตรอก/ซอย……….………..ถนน…….......……..ตําบล/แขวง………….……………
อําเภอ/เขต………………….........…............…จังหวัด……………….............………โทรศัพท……..........……………………….…… 
 

  ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาต  จัดตั้ง    สถานท่ีจําหนายอาหาร    สถานท่ีสะสมอาหาร       
ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลวังยาวโดยใชชื่อสถานประกอบการวา…………….....…………………………....…………. 
มีพ้ืนท่ีประกอบการ……..………..ตารางเมตร  จํานวนคนงาน……………คนตั้งอยู  ณ  เลขท่ี………..หมูท่ี………
ตําบล………………………..…อําเภอ.........................จังหวัด...................................โทรศัพท………………………...…..……… 
 

  พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลว  คือ 
๑.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผูขอรับใบอนุญาต 
๒.  สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาต 
๓.  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารของสถานประกอบการ 
๔.  ใบรับรองแพทยของผูขอรับใบอนุญาต  และผูชวยจําหนาย  และผูปรุงอาหาร 
๕.  ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมเก็บ  ขน  มูลฝอย 
๖.  …………………………………………………………………………………………… 

  ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 

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

 
 
 

แผนท่ีตั้งสถานท่ีจําหนายสินคาพอสังเขป 
 
 
 
 
 



แบบ  สอ.  ๒ 
 

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

คําขอรับ 
หนังสือรับรองการแจงการจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร  หรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 

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

 

  ขาพเจา………………………………………………………………….…..อายุ…………….ป  สัญชาต…ิ…..……….. 
อยูบานเลขท่ี…………หมูท่ี……..…..ตรอก/ซอย….............………..ถนน…………………..ตําบล/แขวง…………………………..
อําเภอ/เขต………………………………….จังหวัด…………………………………….…………..โทรศัพท…………….………………….. 
 

ขอยื่นคําขอรับหนังสือรับรองการแจงการ  จัดตั้ง  สถานท่ีจําหนายอาหาร   สถานท่ีสะสมอาหาร   
ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลวังยาว  โดยใชชื่อสถานท่ีประกอบกิจการวา…….......................…………….………… 
มีพ้ืนท่ีประกอบการ……..……………………………………………….…..…..ตารางเมตร  จํานวนคนงาน………………………คน 
ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี……………..หมูท่ี………..…ตําบล………….……...……….…..อําเภอ..........................................................
จังหวัด........................................................โทรศัพท…………………………………โทรสาร........................................…….. 
 

  พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลว  คือ 
๑.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผูขอรับใบอนุญาต 

    ๒.  สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาต 
๓.  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารของสถานประกอบการ 
๔.  ใบรับรองแพทยของผูขอรับใบอนุญาต  ผูชวยจําหนาย  และผูปรุงอาหาร 
๕.  ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมเก็บ  ขน  มูลฝอย 
๖.  ……………….........……………………………………………………………………………………………………… 

  ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 

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

 
 
 

แผนท่ีตั้งสถานท่ีจําหนายสินคาพอสังเขป 
 
 
 
 
 



แบบ  สอ.  ๓ 

 

ใบอนุญาต 
จัดต้ังสถานท่ีจําหนายอาหาร  หรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

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

  อนุญาตให……………………………………………………………….…..อายุ………….ป  สัญชาต…ิ….....….……. 
อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี………....…..หมูท่ี……................….ตรอก/ซอย……...........….ถนน………............................……..
ตําบล/แขวง……………....……........……อําเภอ/เขต………….…………..........……..จังหวัด……………............…...........……..
โทรศัพท……………….…….................................................โทรสาร................................................................................ 
 

  ขอ  ๑  ดําเนินการจัดตั้ง    สถานท่ีจําหนายอาหาร      สถานท่ีสะสมอาหาร      
ประเภท……………………………..............................…......……..………มีพ้ืนท่ีประกอบการ………………..………ตารางเมตร
คาธรรมเนียม…..…......บาท  ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี………เลขท่ี……........ลงวันท่ี…...…เดือน…….…..……….….พ.ศ…….….
ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี……..……หมูท่ี…...…  ตําบล……….…………อําเภอ...............................จังหวัด.....................................   
  ขอ  ๒  ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 

(1) ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวังยาว  วาดวยสถานท่ีจําหนาย  
อาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร   

(2) ………………………………………………………………………………….....…………..……………… 
 

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

 

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

ลงชื่อ…………………….…………..       ลงชื่อ…………………………………… 
      (……………………..………….)            (…………………….………….) 
                 ผูรับเงิน                  นายกองคการบริหารสวนตําบลวังยาว 

 
 
 
คําเตือน    ๑.  ตองแสดงใบอนุญาตน้ีไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ีท่ีไดรับใบอนุญาต 
   ๒.  ตองตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ  มิฉะน้ันตองชําระคาปรับเพ่ิมข้ึนรอยละ  ๒๐ 

 
 
 
 
 



แบบ  สอ.  ๔ 

 

หนังสือรับรองการแจง 
จัดต้ังสถานท่ีจําหนายอาหาร  หรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

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

  ออกหนังสือรับรองการแจงให………………………….……........................อายุ…….ป  สัญชาติ…..…......
อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี…………..หมูท่ี……….ตรอก/ซอย…………….............…..ถนน………......…………..................……..
ตําบล/แขวง…………….………......……อําเภอ/เขต……......………………........จังหวัด………….……................………….………
โทรศัพท……………….…….....................................…......….โทรสาร............................................................................... 
  ขอ  ๑  ดําเนินการจัดตั้ง      สถานท่ีจําหนายอาหาร      สถานท่ีสะสมอาหาร      
ประเภท………………………………………..................................……..…..………มีพ้ืนท่ีประกอบการ…….…….…ตารางเมตร
คาธรรมเนียม……...….บาท  ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี…………เลขท่ี…….….…ลงวันท่ี………เดือน…………….…….พ.ศ……….. 
โดยใชชื่อสถานท่ีประกอบกิจการวา………………………..…………………….…….……………..…….จํานวนคนงาน…………คน 
ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี……..…หมูท่ี……….…ตําบล…………….....…….อําเภอ………….….....….  จังหวัด..................................... 
  ขอ  ๒  ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองปฏิบัติตามเง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 

(1) ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวังยาววาดวยสถานท่ีจําหนาย
อาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร   

(2) ……………………………………………………………………………..…………………………………… 
 

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

ลงชื่อ………….…………..………..       ลงชื่อ………….………………………… 
      (……………………..………….)           (………………………………….) 
               ผูรับเงิน                  นายกองคการบริหารสวนตําบลวังยาว 

 

 
 
 
 
คําเตือน    ๑.  ตองแสดงใบอนุญาตน้ีไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ีท่ีไดรับใบอนุญาต 
   ๒.  ตองตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ  มิฉะน้ันตองชําระคาปรับเพ่ิมข้ึนรอยละ  ๒๐ 

 
 

 
 
 
 
 



แบบ  สอ.  ๕ 

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

คําขอตออายุ 
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาํหนายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหาร 

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

…. 

  ขาพเจา…………………………………………………...…………………..อายุ……………..ป  สัญชาติ………….…. 
อยูบานเลขท่ี…………….หมูท่ี…………..ตรอก/ซอย…....………ถนน……………........…ตําบล/แขวง…………......………………
อําเภอ/เขต……………………จังหวัด…………..………..โทรศัพท…………………….……โทรสาร.......................................... 
 

  ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้ง    สถานท่ีจําหนายอาหาร    สถานท่ีสะสมอาหาร    
ประเภท………………………………………………………………………………………ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลวังยาว 
โดยใชชื่อสถานท่ีประกอบกิจการวา………………………..……………………….……มีพ้ืนท่ีประกอบการ…………ตารางเมตร  
จํานวนคนงาน………..……คน  ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี…........…หมูท่ี................ตําบล…………….…  อําเภอ...........................
จังหวัด.........................................................โทรศัพท……………………………………….โทรสาร....................................... 
 

 พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลว  คือ 
1. ใบอนุญาตเดิม 
2. ใบรับรองแพทยของผูขอรับใบอนุญาต  ผูชวยจําหนาย  และผูปรุงอาหาร 
3. ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมเก็บ  ขน  มูลฝอย 
4. สําเนาบัตรประชาชน,สําเนาทะเบียนบาน 
 

ขอรับรองวา  ขอความในใบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 
 

(ลงชื่อ)…………………….………...….ผูขอตออายุใบอนุญาต 
       (……………..……………..…..……) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



แบบ  สอ.  ๖ 
 

เลขท่ีรับ………/…………                                                                         เลขท่ี……………………………… 

คําขอชําระคาธรรมเนียมประจําป 
หนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหาร 

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

 

  ขาพเจา……………………………………....…………………………..…..อายุ……………..ป  สัญชาติ………….…. 
อยูบานเลขท่ี…………….หมูท่ี…………..ตรอก/ซอย……………………ถนน………..………….ตําบล/แขวง…….......……...……
อําเภอ/เขต…………………….จังหวัด………………....…...โทรศัพท…………………….…………โทรสาร................................. 
 

  ขอยื่นคําขอชําระคาธรรมเนียมประจําปหนังสือรับรองการแจงจัดตั้ง 
              สถานท่ีจําหนายอาหาร      สถานท่ีสะสมอาหาร     
ประเภท……………………………………..…….….………..….ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลวังยาว  โดยใชชื่อสถานท่ี
ประกอบกิจการวา………………..…………………………………………………….มีพ้ืนท่ีประกอบการ…………………ตารางเมตร  
จํานวนคนงาน………...……คน  ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี………...…ตําบล…………………………อําเภอ.........................................
จังหวัด.......................................โทรศัพท………………………….…........….โทรสาร........................................................ 
 

  พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลว  คือ 
1. ใบอนุญาตเดิม 
2. ใบรับรองแพทยของผูขอรับใบอนุญาต  ผูชวยจําหนาย  และผูปรุงอาหาร 
3. ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมเก็บ  ขน  มูลฝอย 
4. สําเนาบัตรประชาชน,สําเนาทะเบียนบาน 
 

ขอรับรองวา  ขอความในใบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



แบบ  สอ.  ๗ 
 

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

คําขออนุญาตการตาง  ๆ 

เกี่ยวกับสถานทีจ่ําหนายอาหาร  และสถานที่สะสมอาหาร 
 

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

 

  ขาพเจา………………………………………………………….……..อายุ………………..ป  สัญชาติ………..…....…. 
อยูบานเลขท่ี……….หมูท่ี……..……..ตรอก/ซอย……………….…ถนน…………...…….ตําบล/แขวง…………………..……………
อําเภอ/เขต………………………………………จังหวัด………………….....……...โทรศัพท……………………………....…….…………
โดยใชสถานท่ีเพ่ือจําหนาย……………………………………………………...………มีพ้ืนท่ีประกอบการ……….........ตารางเมตร  
จํานวนคนงาน………………..…คน  ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี………………ตําบล……..………..…..อําเภอ....................................
จังหวัด............................................โทรศัพท………………………............…………โทรสาร................................…….……… 
 

  ขอยื่นคําขอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลวังยาว  ดวยขาพเจามีความประสงค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ขอรับรองวา  ขอความในใบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 

 
 

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