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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนิลเพชร 
เรื่อง   สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนิลเพชร  วาดวยสถานที่ 

จําหนายอาหารและสะสมอาหาร   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

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

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

องคการบริหารสวนตําบลนิลเพชรโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลนิลเพชร 

และนายอําเภอบางเลน  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนิลเพชร  เรื่อง  สถานท่ี

จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลนิลเพชรตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวแลวใน

ขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “อาหาร”  หมายความวา  ของที่กินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต  ไดแก 

  (๑) วัตถุทุกชนิดท่ีคนกิน  ดื่ม  อมหรือนําเขาสูรางกายไมวาดวยวิธีใด ๆ  หรือใน

รูปลักษณะใด ๆ  แตไมรวมถึงยาวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตประสาทหรือยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวย 

การนั้นแลวแตกรณี 

  (๒) วัตถุมุ งหมายสําหรับใชหรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหารรวมถึงวัตถุ 

เจือปนอาหาร  สีและเครื่องปรุงแตงกล่ิน  สี 
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  “สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  ที่ไมใช

ที่หรือทางสาธารณะที่จัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถ

บริโภคไดทันที  ทั้งนี้  ไมวาจะเปนการจําหนายโดยการจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค  ณ  ท่ีนั้น 

หรือนําไปบริโภคที่อื่นก็ตามรวมทั้งสถานท่ีจําหนายเครื่องดื่มทุกชนิด 

  “สถานที่สะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  ที่ไมใช 

ที่หรือทางสาธารณะที่จัดไวเพ่ือเก็บอาหารท่ีมีสภาพเปนของสดหรอืของแหงหรืออาหารในรปูลักษณะอื่นใด  

ซึ่งผูซื้อตองนําไปทําการประกอบหรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลังรวมทั้งสถานท่ีจําหนายเครื่องดื่มทุกชนิด 

  “ใบอนุญาต”  หมายความวา  ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่

สะสมอาหาร 

  “หนังสือรับรองการแจง”  หมายความวา  หนังสือรับรองการแจงการจัดตั้งสถานที่

จําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลนิลเพชร 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับแตงตั้งจากรัฐมนตรี 

วาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นซึ่งไดรับ 

การแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๕ หามผูใดจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนท่ีใด  

ซึ่งมีพ้ืนท่ีเกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาด  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่นหามผูใดจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนท่ีใด  

ซึ่งมีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาด  เวนแตจะไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น

เพ่ือขอรับหนังสือรับรองการแจง 

ขอ ๖ ความในขอ  ๕  ไมใชบังคับหรือจัดสถานที่แหงใดเพ่ือดําเนินการตอไปนี้ 

  (๑) ประกอบกิจการที่ เปนอันตรายตอสุขภาพตามขอบัญญัติองคการบริหาร 

สวนตําบลนิลเพชร  เรื่อง  กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙   

  (๒) ทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บรักษาหรือสะสมอาหารเฉพาะผูขายของและผูชวยขายของ

ในตลาดผูไดรับใบอนุญาตท่ีจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 
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ขอ ๗ สถานท่ีจําหนายอาหารกําหนดตามลักษณะของสถานที่ประกอบกิจการเพ่ือคํานวณ

คาธรรมเนียม  ดังตอไปนี้ 

  (๑) สถานท่ีจําหนายอาหารมีลักษณะเปนตึกแถวหรืออาคารอื่นที่มีลักษณะคลายคลึงกัน

ใหคํานวณพ้ืนที่บริเวณที่จําหนายอาหารท้ังหมดในอาคารนับจากขอบเขตผนังดานในทุกชั้นที่ประกอบกิจการ

ยกเวนพ้ืนที่ซึ่งกั้นไวเปนสัดสวนสําหรับใชสอยเพ่ือการอื่น 

  (๒) สถานท่ีจําหนายอาหารที่มีบริเวณใหคํานวณพ้ืนที่บริเวณภายในตัวอาคาร 

และรวมพ้ืนท่ีรอบอาคารที่ใชสําหรับการคาอาหารนั้นดวย  ถาไมมีขอบเขตที่แนนอนใหคํานวณจาก 

แนวเขตของพ้ืนที่ประกอบกิจการนั้น 

  (๓) สถานที่จําหนายอาหารท่ีมีอาคารเชื่อมติดถึงกันใหคํานวณพ้ืนท่ีประกอบกิจการ

รวมกันและใหมีใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงฉบับเดียว  แลวแตกรณี  ถาอาคารนั้นไมเชื่อมติดถึงกัน

ใหคํานวณพ้ืนที่แตละอาคารและแยกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงแหงละฉบับ  แลวแตกรณี 

  (๔) สถานที่จําหนายอาหารทีต่ั้งอยูในอาคารใด ๆ   ใหใชเลขที่ของอาคารนั้นโดยใหพิจารณา

จากลักษณะพ้ืนที่ท่ีประกอบการ  ถาแยกเปนสัดสวนแตละแหงไมวาจะเปนเจาของเดียวกันหรือไม 

ใหมีใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงแหงละฉบับ  แลวแตกรณี  การคํานวณพ้ืนที่ใหคํานวณพ้ืนท่ี

ประกอบกิจการกรณีอาคารใดซึง่จัดหองน้าํ  หองสวมแยกไวตางหากจะไมนับรวมพ้ืนที่ของหองน้ํา  หองสวมนั้น 

ขอ ๘ สถานท่ีสะสมอาหารกําหนดตามลักษณะของสถานที่ประกอบกิจการ  เพ่ือคํานวณ

คาธรรมเนียม  ดังตอไปนี้ 

  (๑) สถานที่สะสมอาหารที่มีลักษณะเปนตึกแถวหรืออาคารท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน 

ท่ีมีการตั้งวางสินคาอาหารเต็มพ้ืนที่  หรือวางสินคาอาหารทั่ว ๆ  ไปหลายจุด  ใหคํานวณพ้ืนท่ีบริเวณ 

ตั้งวางสินคาอาหารทั้งหมดภายในอาคารนับจากขอบผนังดานในทุกชั้นท่ีประกอบกิจการรวมกับพ้ืนท่ีของ

หองน้ํา  หองสวม  ยกเวนพ้ืนที่ซึ่งกั้นไวเปนสัดสวนสําหรับใชสอยเพ่ือการอื่น  กรณีตั้งวางสินคาอาหาร   

ไมเต็มพ้ืนที่หรือตั้งวางที่จุดใดจุดหนึ่ง  อาทิ  ตูแช  โตะ  ชั้นวางสินคาอื่น ๆ  ที่มีลักษณะคลายคลึง   

ใหคํานวณพ้ืนที่บริเวณท่ีตั้งวางสินคาอาหารนั้นรวมกับพ้ืนท่ีหองน้ํา  หองสวม  และเปรียบเทียบกับพ้ืนที่

ของอาคารทั้งหมดหากมีพ้ืนที่ไมเกินกึ่งหนึ่งของพ้ืนที่อาคารทั้งหมดใหคํานวณพ้ืนที่ของอาคารทั้งหมด 

กรณีสถานท่ีประกอบกิจการนั้นมีหลายหองติดตอกันกึ่งหนึ่งของพ้ืนที่ใหหมายถึงกึ่งหนึ่ง 

ของหองท่ีวางสินคาอาหารนั้น 
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  (๒) สถานท่ีสะสมอาหารท่ีเปนอาคาร  โกดังเก็บสินคาที่มีอาคารโกดังหลายหลัง 

แตมีเลขท่ีของอาคารโกดังเลขที่เดียวและมีเจาของคนเดียวกัน  ใหคํานวณพ้ืนท่ีของอาคารโกดังท้ังหมด

รวมกับพ้ืนที่ของหองน้าํ  หองสวม  และออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงฉบับเดียว  แลวแตกรณี 

กรณีท่ีมีอาคารโกดังหลายหลังมีเลขท่ีของอาคารโกดังเลขท่ีเดียวแตมีเจาของหลายเจาของ   

ใหคํานวณพ้ืนที่ของอาคารโกดังของแตละเจาของรวมกับพ้ืนที่ของหองน้ํา  หองสวม  และออกใบอนุญาต

หรือหนังสือรับรองการแจงแลวแตกรณีใหแตละเจาของ 

กรณีที่มีอาคารโกดังหลายหอง  และมีเลขที่ของอาคารโกดังแตละหลังใหคํานวณพ้ืนที่ของอาคาร

โกดังแตละหลังรวมกับพ้ืนที่ของหองน้ํา  หองสวม  และออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง   

แลวแตกรณีแยกแตละโกดัง 

กรณีท่ีมีเจาของสินคาอาหารหลายเจาของในอาคารโกดงันั้น  ใหคํานวณพ้ืนที่ของสถานที่สะสมอาหาร

ของแตละเจาของรวมกับพ้ืนที่ของหองน้ํา  หองสวม  และออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง

แลวแตกรณีใหแตละเจาของ 

ขอ ๙ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกําหนดประเภทของสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ี

สะสมอาหารตามประเภทของอาหารหรือตามวิธีการจําหนายเพ่ิมเติมไดตามท่ีเห็นสมควร 

ขอ ๑๐ หลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดตั้ง  ใช  และดูแลรักษาสถานท่ีและสุขลักษณะของบริเวณ  

ที่ใชจําหนายอาหาร  ที่จัดไวสําหรับอาหารบริโภค  ที่ใชทํา  ประกอบ  หรือปรุงอาหาร  หรือที่สะสมอาหาร  

ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) จัดใหมีโตะ  เกาอี้  หรือที่นั่งอยางอื่นใหเปนระเบียบเรียบรอยและสะอาดอยูเสมอ 

  (๒) ผนังและบริเวณที่ปรุงอาหารตองใชวัตถุถาวร  แข็งแรง  และมีผิวเรียบไมดูดซึมน้ํา

และทําความสะอาดไดงาย  การจัดตั้งถงับรรจุกาซตองตัง้อยูในที่ปลอดภัย  ตามคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุขหรือพนักงานเจาหนาที่หรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

  (๓) จัดใหมีภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  ในการประกอบ  ปรุง  การเก็บ 

และบริโภคไวใหเพียงพอ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือพนกังานเจาหนาที่หรอืตามคําส่ัง

ของเจาพนักงานทองถิ่น 

  (๔) จัดใหมีที่สําหรับทําความสะอาดภาชนะ  และอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  ใหเพียงพอ  

ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจาหนาที่หรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 



หนา   ๔๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๖๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๕) จัดใหมีอางลางมือที่ใชการไดดีและมีจํานวนตามเกณฑท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติ

รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ตลอดจนใหมีสบูลางมือ

ไดตลอดเวลา 

  (๖) จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสียตามคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุขหรือพนักงานเจาหนาที่หรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

  (๗) ไมตั้งอยูในท่ีนาจะเปนอันตรายแกสุขภาพ  หรือแหลงที่นารังเกียจ  เชน  ใกลชิด

กับท่ีฝงศพ  ที่เก็บศพ  ที่เผาศพ  ท่ีทิ้งหรือกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  ที่เ ล้ียงสัตว  หรือที่อื่นใด 

ที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ 

  (๘) พ้ืนทําดวยวัตถุถาวรและไมมีน้ําขัง 

  (๙) จัดใหมีทางระบายน้ําดวยวัตถุถาวรเพ่ือใหน้ําไหลลงสูทางระบายน้ําสาธารณะ

หรือบอรับน้ําเสียไดอยางสะดวกตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือพนักงานเจาหนาที่   

หรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

  (๑๐) จัดใหมีแสงสวางเพียงพอ  ณ  จุดที่ทําการปรุง  ประกอบและจําหนายอาหาร

และตองมีการระบายอากาศภายในรานเพียงพอโดยมีชองระบายอากาศไมนอยกวารอยละ  ๒๐  ของพ้ืนที่หอง 

  (๑๑) จัดใหมีสวมท่ีถูกสุขลักษณะและมีจํานวนเพียงพอตามกฎกระทรวง  ฉบับท่ี  ๒  

(พ.ศ.  ๒๕๓๖)  ออกตามความในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย 

ของบานเมือง  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๑๒) ถาจะขยายหรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีประกอบการคาและทําใหสุขลักษณะ

เปล่ียนแปลงไปดวยแลวจะตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นกอน 

  (๑๓) จัดใหมีเครื่องดับเพลิงที่เหมาะสมจํานวนเพียงพอและอยูในสภาพใชไดสะดวก

เมื่อเกิดเพลิงไหมตลอดจนตองมีการตรวจสอบเครื่องดับเพลิงใหอยูในสภาพใชการไดทุกป 

  (๑๔) ปฏิบัติการอื่น ๆ  ใหถูกสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

หรือพนักงานเจาหนาที่หรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๑ หลักเกณฑเกี่ยวกับการปองกันมิใหเกดิเหตรุําคาญและปองกนัโรคติดตอใหเปนไปตาม

หลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 



หนา   ๔๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๖๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๑) มีระบบการระบายควันที่เกิดจากการปรุงอาหาร  เชน  ปลองระบายควันที่มี 

พัดลมดูดควันและสูงเพียงพอท่ีจะไมกอเหตุรําคาญ 

  (๒) รักษาสถานท่ีใหสะอาดอยูเสมอและตองใชน้ํายาฆาเชื้อโรคทําความสะอาดพ้ืน

ทุกอาทิตย 

  (๓) จัดใหมีที่รองรับมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะตองเก็บ  ขน  กําจัดมูลฝอย

และส่ิงปฏิกูล  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจาหนาท่ีหรือตามคําส่ัง 

ของเจาพนักงานทองถิ่น 

  (๔) รักษาสวมใหถูกสุขลักษณะอยูเสมอ 

  (๕) ถามีสัตวท่ีจะฆาเปนอาหารตองแยกใหอยูในที่เหมาะสม 

  (๖) จัดวางส่ิงของเครื่องใชใหเปนระเบียบเรียบรอยและรักษาใหสะอาดอยูเสมอ 

  (๗) ปฏิบัติการอื่น ๆ  ใหถูกสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

หรือพนักงานเจาหนาที่  หรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๒ กําหนดเวลาจําหนายอาหาร  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเวลาจําหนายอาหาร

บางประเภทหรือชนิดใดโดยที่ระบุไวได 

ขอ ๑๓ หลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะสวนบุคคลของผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหาร   

และผูใหบริการตองมีการปฏิบัติ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ผูจําหนาย  ผูปรุงอาหาร  และผูใหบริการตองแตงกายใหเรียบรอย 

  (๒) ผูจําหนาย  ปรุง  และใหบริการอาหารตองผานการตรวจสุขภาพวาไมเปน

โรคติดตอท่ีนารังเกียจ  และตองผานการทดสอบความรูดานสุขาภิบาลอาหาร 

  (๓) หามผูไดรับใบอนุญาตหรือใบรับรองการแจง  แลวแตกรณี  ทําการจําหนาย  

ปรุงสะสมอาหาร  เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อไดวาตนเปนโรคติดตอ  หรือซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุข 

ไดตรวจสอบแลวปรากฏวาเปนพาหะและไดรับแจงความเปนหนังสือวาตนเปนพาหะของโรคติดตอ 

ขอ ๑๔ หลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร  ทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บรักษา  หรือ

สะสมอาหาร  ตลอดจนสุขลักษณะของภาชนะอุปกรณ  น้ําใช  และของใชอื่น ๆ  ตองมีการปฏิบัติ

ดังตอไปนี้ 



หนา   ๔๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๖๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๑) การจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  วาง  เก็บ  สะสมอาหาร  หรือการลาง

ภาชนะอุปกรณตองทําในที่สะอาด  ซึ่งสูงกวาพ้ืนไมนอยกวา  ๖๐  เซนติเมตร  และที่เก็บสะสมอาหาร 

ตองปองกันสัตวนําโรคได 

  (๒) จัดใหมีน้ําสะอาดไวใชอยางเพียงพอและคุณภาพเทียบเทาน้าํประปา  กรณีน้ําดืม่

เครื่องดื่ม  น้ําผลไมตองสะอาดและควรเก็บไวในภาชนะที่มีการปกปด  มีทางรินน้ําเทออก  หรือมีอุปกรณ

ที่มีดามตักโดยเฉพาะผักสดและตั้งไวสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร 

  (๓) การเตรียมอาหารกอนปรุงตองลางใหสะอาดโดยเฉพาะผักสดและผลไม   

น้ําที่ใชปรุงประกอบ  แชลางอาหารและภาชนะตองใชน้ําสะอาด 

  (๔) ใชเครื่องปกปดอาหารตลอดจนภาชนะท่ีใชสําหรับ  ประกอบ  ปรุง  เก็บรักษา

หรือสะสมอาหาร  ใหปองกันฝุนละอองและสัตวนําโรคไดโดยปกปดใหสะอาดและใชการไดดีอยูเสมอ 

  (๕) ใชภาชนะที่สะอาดสําหรับใสและปรุงอาหารโดยรักษาใหสะอาดอยูเสมอ   

ในสวนของน้ําแข็งที่ใชบริโภคตองสะอาดควรเก็บในถังหรือกระติกที่มีการปกปดมีอุปกรณคีบหรือตัก

โดยเฉพาะไมนําอาหารหรือส่ิงของอื่นแชปนกับน้ําแข็งเพ่ือการบริโภค 

  (๖) หามใชภาชนะที่ทําดวยสังกะสีหรือตะกั่วตมอาหารที่มีเกลือปนอยูดวย 

  (๗) หามขายอาหารอันเปนการไมปลอดภัยแกผูบริโภค 

  (๘) ภาชนะที่บรรจุอาหารหรือใสเครื่องปรุงรสตาง ๆ  ตองใชวัสดุที่ออกแบบ 

ที่ถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร  และปลอดภัย 

  (๙) ภาชนะที่ใชแลวตองลางและเก็บใหถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร  สวนภาชนะ

ประเภทใชครั้งเดียวแลวทิ้ง  หามนํากลับมาใชอีก 

  (๑๐) ไมขายอาหารใหผูปวยที่เปนโรคติดตอที่มีสภาพนารังเกียจบริโภคในสถานที่ 

ไดรับอนุญาต 

  (๑๑) เนื้อสัตวที่มีไวขาย  ทํา  ประกอบ  ปรุงอาหาร  ตองผานการตรวจจากสัตวแพทย

และเก็บในภาชนะปกปด 

  (๑๒) หามนําสัตวเล้ียง  เชน  สุนัข  หรือแมว  เขามาในสถานที่ประกอบอาหาร 

  (๑๓) ปฏิบัติการอ่ืน ๆ  ใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุขหรือพนักงานเจาหนาที่  หรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 



หนา   ๔๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๖๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๑๕ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจผอนผันใหผูขอรับใบอนุญาตหรือผูขอรับหนังสือ

รับรองการแจงงดเวนหรือผอนผันการปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในขอ  ๑๐  ขอ  ๑๑  ขอ  ๑๓  

และขอ  ๑๔  เพียงเทาท่ีเห็นสมควรหรือจะเปล่ียนแปลงอยางใดเพ่ือใหเหมาะสมแกสถานท่ีจําหนายอาหาร 

และสถานที่สะสมอาหารนั้น  ท้ังนี้  การงดเวนหรือผอนผันจะตองไมเปนเหตุกระทบกระเทือนตอสุขภาพ

อนามัยของประชาชนหรือตอสภาพแวดลอมในพ้ืนท่ี 

ขอ ๑๖ ผูใดประสงคขอจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคาร   

หรือพ้ืนท่ีใดซึ่งมีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดใหย่ืนคําขอรับหนังสือ

รับรองการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  สอ. ๒  ทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  

ดังตอไปนี้ 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรขาราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒) สําเนาทะเบียนบาน 

  (๓) ใบรับรองแพทย 

  (๔) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  พรอมสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูแทนนิติบุคคลในกรณีที่ผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล 

  (๕) หนังสือมอบอํานาจในกรณีที่เจาของกิจการไมมาย่ืนคําขอรับหนังสือรับรอง 

การแจงดวยตนเอง 

  (๖) สําเนาหลักฐานการอนุญาตหรือหลักฐานอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนดไว 

  (๗) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลนิลเพชรกําหนด 

เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับแจงใหออกใบรับแจงแกผูแจงเพ่ือเปนหลักฐานในการประกอบกิจการ

ตามท่ีแจงไดชั่วคราวในระหวางเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นยังมิไดออกหนังสือรับรองการแจง 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของคําขอรับหนังสือรับรองการแจง  

ถาการแจงเปนไปโดยถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการ

นับแตวันที่ไดรับแจงตามแบบ  สอ. ๔  ทายขอบัญญัตินี้ 

ในใบรบัแจงหรือหนังสือรับรองการแจงเจาพนักงานทองถิ่นจะกาํหนดเงื่อนไขใหผูแจงหรือผูไดรับ

หนังสือรับรองการแจงปฏิบัติเปนเฉพาะรายก็ได 



หนา   ๔๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๖๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ในกรณีที่การแจงไมถูกตองหรือไมสมบูรณใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหผูแจงทราบภายในเจ็ดวัน

ทําการนับแตวันที่ไดรับการแจง  ถาผูแจงไมดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันท่ี

ไดรับแจงจากเจาพนักงานทองถิ่นใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหการแจงของผูแจงเปนอันส้ินผล 

แตถาผูแจงไดดําเนินการแกไขภายในเวลาท่ีกําหนดแลวใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจง

ใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับการแจง 

ผูแจงมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามอัตราท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มาแจง   

และภายในระยะเวลาสามสิบวันกอนครบรอบปของทุกปตลอดเวลาที่ยังดําเนินการนั้น  โดยย่ืนคําขอชําระ

คาธรรมเนียมประจําปตามแบบ  สอ. ๖  ทายขอบัญญัตินี้ 

ถาผูแจงมิไดเสียคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบ

ของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแตผูแจงจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนด 

การเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหกคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๑๗ ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผย 

และเห็นไดงาย  ณ  สถานที่ที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาท่ีดําเนินกิจการนั้น  ผูไดรับหนังสือรับรองการแจง   

ตองจัดสถานที่และปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามขอ  ๑๐  ขอ  ๑๑  ขอ  ๑๓  และขอ  ๑๔ 

ขอ ๑๘ ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ   

ใหผูไดรับหนังสือรับรองการแจงย่ืนคําขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงภายในสิบหาวันนับแตวันที่ 

ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดตามแบบ  สอ. ๙  ทายขอบัญญัตินี้  การขอรับใบแทน

หนังสือรับรองการแจง  ใหย่ืนคํารองตอเจาพนักงานทองถิ่นพรอมเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑) สําเนาบันทึกประจําวันของสถานีตํารวจในพ้ืนที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย  

หรือถูกทําลาย  กรณีหนังสือรับรองการแจงสูญหายหรือถูกทําลาย 

  (๒) หนังสือรับรองการแจงเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

  (๓) หลักฐานอื่น ๆ  ตามขอ  ๑๖  ใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหใชตามแบบ  สอ. ๑๐  

ทายขอบัญญัตินี้ 
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ขอ ๑๙ ผูแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารประสงคท่ีจะเลิกกิจการ

หรือโอนการดําเนินกิจการใหแกบุคคลอื่นตองแจงเจาพนักงานทองถิ่นภายในสิบหาวันกอนการเลิกกิจการ

หรือโอนการดําเนินกิจการตามแบบ  สอ. ๑๑  หรือแบบ  สอ. ๑๒  ทายขอบัญญัตินี้  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๐ ในกรณีที่ผูดําเนินกิจการใดดําเนินกิจการตามท่ีระบุไวในขอบัญญัตินี้  โดยมิไดแจงตอ

เจาพนักงานทองถิ่นตามขอ  ๑๖  และเคยไดรับโทษตามขอบัญญัตินี้  เพราะเหตุที่ฝาฝนดําเนินกิจการ 

โดยมิไดแจงเจาพนักงานทองถิ่นมาแลวครั้งหนึ่งยังฝาฝนดําเนินการตอไปโดยมิไดแจงเจาพนักงานทองถิ่นทราบ 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดดําเนินการไวจนกวาจะไดดําเนินการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ตามขอ  ๑๖  ถายังฝาฝนอีกใหเจาพนักงานทองถิ่นส่ังหามการดําเนินกิจการนั้น  ตามเวลาท่ีกําหนด 

ซึ่งตองไมเกินสองปก็ได 

ขอ ๒๑ การแจงของเจาพนักงานทองถิ่นและคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นใหทําเปนหนังสือ

แจงใหผูแจงหรือผูดําเนินกิจการทราบ  ในกรณีท่ีไมพบตัวหรือไมยอมรับหนังสือใหสงหนังสือการแจง 

หรือคําส่ังโดยทางไปรษณียตอบรับหรือปดหนังสือนั้นไวที่เปดเผยเห็นงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูที่ตองรับหนังสือและใหถือวาผูนั้นไดทราบหนังสือดังกลาวแลวตั้งแตเวลาที่หนังสือไปถึงหรือวันปดหนังสือ

แลวแตกรณี 

ขอ ๒๒ ผูใดประสงคขอจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคาร 

หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาต 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  สอ. ๑  ทายขอบัญญัตินี้พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรขาราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒) สําเนาทะเบียนบาน 

  (๓) ใบรับรองแพทย 

  (๔) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

ของผูแทนนิติบุคคลในกรณีที่ผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล 

  (๕) หนังสือมอบอํานาจในกรณีท่ีเจาของกิจการไมมาย่ืนขอรับใบอนุญาตดวยตนเอง 

  (๖) สําเนาหลักฐานการอนุญาตหรือหลักฐานอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนดไว 

  (๗) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลนิลเพชรกําหนด 
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ขอ ๒๓ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน 

และในกรณีจําเปนที่ตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาต  หรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ี

กําหนดในขอบัญญัตินี้   

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนเจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตไดหรืออาจยังไมมีคําส่ัง 

ไมอนุญาตไดตามกําหนดเวลาในวรรคสองใหขยายเวลาออกไปอีกไดไมเกินสองครั้งครั้งละไมเกินสิบหาวัน

แตตองมีหนงัสือแจงการขยายเวลาและเหตจํุาเปนแตละครัง้ใหผูขอรับใบอนุญาตทราบกอนส้ินกาํหนดเวลา

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไปแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๔ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาตและใหใชไดเพียงในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลนิลเพชรตามแบบ  สอ. ๓  ทายขอบัญญัตินี้  การตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอ 

ตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตส้ินอายุตามแบบ  สอ. ๕  ทายขอบัญญัตินี้เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข 

ที่กําหนดไวตามขอ  ๑๐  ขอ  ๑๑  ขอ  ๑๓  และขอ  ๑๔  ผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร

หรือสถานที่สะสมอาหารประสงคที่จะเลิกกิจการ  หรือโอนการดําเนินกิจการใหแกบุคคลอื่นตองแจง 

เจาพนักงานทองถิ่นภายในสิบหาวันกอนการเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินกิจการตามแบบ  สอ. ๑๑   

หรือแบบ  สอ. ๑๒  ทายขอบัญญัตินี้  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๕ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว  

ทายขอบัญญัตินี้ในวนัทีม่ารับใบอนญุาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกและกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุสําหรับกรณีการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินการนั้น  ถาผูไดรับใบอนุญาตมิไดเสีย

คาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม 
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ที่คางชําระ  เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียม

ครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๒๖ ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ี

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการผูไดรับใบอนุญาตตองจัดสถานที่และปฏิบัติใหเปนไป 

ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามขอ  ๑๐  ขอ  ๑๑  ขอ  ๑๓  และขอ  ๑๔ 

ขอ ๒๗ ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหายถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต  

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  

ตามแบบ  สอ. ๗  ทายขอบัญญัตินี้การขอรับใบแทนใบอนุญาตใหย่ืนคํารองตอเจาพนักงานทองถิ่น   

พรอมเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑) สําเนาบันทึกประจําวันของสถานีตาํรวจในพ้ืนที่ใบอนุญาตสูญหายหรอืถูกทาํลาย

กรณีใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลาย 

  (๒) ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ   

  (๓) หลักฐานอื่น ๆ  ตามขอ  ๒๒  ใบแทนใบอนุญาตใหใชตามแบบ  สอ.๘   

ทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๒๘ ในกรณีที่ปรากฏวาผูขอรับอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสะสมอาหาร 

ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตาม

ความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวใน

ใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ 

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๙ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคาํส่ังเพิกถอนใบอนญุาตเมื่อปรากฏวาผูขอรับใบอนุญาต 

  (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุตองส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

  (๒) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



หนา   ๔๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๖๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัตไิมถูกตองตามบทบญัญตัิแหงพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

หรือขอบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ี

ไดรับอนุญาตตามขอบัญญัตินี้และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายรายแรง 

ตอสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๓๐ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและใบเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงผูรับใบอนุญาตทราบ

ในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ังโดยทางไปรษณีย

ตอบรับหรือใหปดคําส่ังไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูรับใบอนุญาต  

และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึงหรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ ๓๑ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับกิจการท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาต

อีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๓๒ ใบอนุญาตประกอบกิจการที่ออกกอนวันที่ขอบัญญัตินี้ใชบังคับและจะตองไดรับ

ใบอนุญาตหรือตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตามขอบัญญัตินี้ใหใชไดตอไปจนส้ินอายุใบอนุญาตนั้น   

และเมื่อใบอนุญาตเดิมส้ินอายุหากผูไดรับใบอนุญาตยังประสงคจะดําเนินกิจการตอไปใหผูไดรับใบอนุญาต

ดําเนินการแจงเพ่ือขอรับหนังสือรับรองการแจงหรือขอรับใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นกอนการดําเนินกิจการ

แลวแตกรณี 

ขอ ๓๓ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังท่ีออกโดย 

เจาพนักงานทองถิ่นโดยไมมีเหตุอันสมควรตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๔ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลนิลเพชร 

ขอ ๓๕ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลนิลเพชรเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

จรัณ  วงศวาร 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลนิลเพชร 



 
บัญชีอัตราคา่ธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนลิเพชร 

เรื่อง สถานทีจํ่าหนา่ยอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 
ลําดับที ่    พื้นที่ประกอบการ         ค่าธรรมเนียม 

ฉบับละ (บาท/ป)ี 
 
๑      หนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร   
๑.๑      พ้ืนที่ประกอบการไม่เกิน ๑๐ ตารางเมตร               ๒๐๐ 
๑.๒      พ้ืนที่ประกอบการเกิน ๑๐ ตารางเมตร   แต่ไม่เกิน ๒๕ ตารางเมตร         ๓๐๐ 
๑.๓      พ้ืนที่ประกอบการเกิน ๒๕ ตารางเมตร   แต่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร         ๕๐๐ 
๑.๔      พ้ืนที่ประกอบการเกิน ๕๐ ตารางเมตร   แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร         ๘๐๐ 
๑.๕      พ้ืนที่ประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร         ๙๐๐ 
๒       ใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 
๒.๑       พ้ืนที่ประกอบการเกิน ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป แต่ไมเ่กิน                           ๒,๐๐๐                             
                ๓๐๐ ตารางเมตร                                                               
๒.๒       พ้ืนที่ประกอบการเกิน ๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป                   ๓,๐๐๐ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบ สอ. ๑ 
เลขที่รับ............../..................            เลขที่..................... 

คําขอรับ 
ใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

 
เขียนที่............................................................ 

วันที่..............เดือน...............................พ.ศ. .................... 
 ข้าพเจ้า...................................................อายุ.............. ปี สัญชาติ...............อยู่บ้านเลขที่..................... 
หมู่ที.่............ตรอก/ซอย.................................ถนน...................................ตําบล/แขวง......................................... 
อําเภอ/เขต........................................จังหวัด........................................โทรศัพท์................................................... 
 ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตจัดต้ัง         สถานที่จําหน่ายอาหาร          สถานที่สะสมอาหาร 
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนิลเพชร โดยใช้ช่ือสถานที่ประกอบกิจการว่า................................................. 
พ้ืนที่ประกอบการ.......................ตารางเมตร จํานวนคนงาน..............คน ต้ังอยู่ ณ เลขที.่............หมู่ที.่.............. 
ตําบลนิลเพชร อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โทรศัพท.์........................................ 
 พร้อมคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่นํามาประกอบการพิจารณา ดังน้ี 
 ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้ขอรับใบอนุญาต 
 ๒. สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต 
 ๓. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมสาํเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แทน 
     นิติบุคคล 
 ๔. หนังสือมอบอํานาจ 
 ๕. สําเนาหลักฐานการอนุญาตหรือหลักฐานอ่ืนตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกําหนด 
     ๕.๑ ................................................................................................................................................... 
     ๕.๒..................................................................................................................................................... 
 ๖. ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ช่วยจําหน่ายอาหาร และผู้ปรุงอาหาร 
 ๗. สําเนาใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย 
 ๘. ...................................................................................................................................................... 

 

แผนท่ีต้ังสถานท่ีประกอบการพอสังเขป 

 

 



แบบ สอ. ๑ 
ขอรับรองว่า ข้อความในคําขอรับใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 

 
(ลงช่ือ)........................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 

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

ส่วนของเจ้าหน้าที ่
ใบรับคําขอรับใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 
เลขที.่.......................  ได้รับเรื่องเมื่อวันที่...................เดือน...........................................พ.ศ. ............................. 
ตรวจสอบแล้วเอกสารหลักฐาน        ครบ        ไม่ครบ คือ 

๑. ................................................................................... 
๒. ................................................................................... 
๓. ................................................................................... 

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

(...........................................................) 
ตําแหน่ง ............................................................ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
 

ส่วนของผูข้อรับใบอนุญาต 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 
เลขที.่............................... ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.................เดือน..................................พ.ศ. ................................. 
ตรวจสอบแล้วเอกสารหลักฐาน        ครบ       ไม่ครบ คอื 

๑. ..................................................................................... 
๒. .................................................................................... 
๓. ..................................................................................... 

ดังน้ัน กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ไม่ครบทัง้หมดมาย่ืนต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน.........วัน นับต้ังแต่วันน้ี
เป็นต้นไป 

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

    ตําแหน่ง ........................................................ 

        เจ้าพนักงานท้องถิ่น 



แบบ สอ. ๒ 
     เลขท่ี................ 

เลขที่รับ............../.................. 
คําขอรับ 

หนังสือรับรองการแจ้งจัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
 
เขียนที่.......................................................................... 

             วันที่..............เดือน...........................พ.ศ. ................... 
ข้าพเจ้า.....................................................อายุ........... ปี สัญชาติ...............อยู่บ้านเลขที่........................ 

หมู่ที.่............ตรอก/ซอย..................................ถนน............................ตําบล/แขวง.............................................. 
อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด.........................................โทรศัพท์............................................ 
ขอแจ้งการจัดต้ัง         สถานที่จําหน่ายอาหาร       สถานที่สะสมอาหาร เพ่ือขอรับหนังสือรับรองการแจ้งต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนิลเพชร โดยใช้ช่ือสถานที่ประกอบกิจการว่า...................................................... 
พ้ืนที่ประกอบการ................ตารางเมตร จาํนวนคนงาน..................คน ต้ังอยู่ ณ เลขที.่.................หมูท่ี่............. 
ตําบลนิลเพชร อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โทรศัพท.์.................................... 
พร้อมคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่นํามาประกอบการพิจารณา ดังน้ี 

๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้แจง้ 
๒. สําเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง 
๓. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล 
๔. หนังสือมอบอํานาจ 
๕. สําเนาหลักฐานการอนุญาตหรือหลักฐานอ่ืนตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกําหนด 

๕.๑.......................................................................................................................................... 
๕.๒.......................................................................................................................................... 

๖. ใบรับรองแพทย์ของผู้แจ้ง ผู้ช่วยจําหน่ายอาหาร และผู้ปรุงอาหาร 
๗. สําเนาใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย 
๘. .......................................................................................................................................................... 

 

แผนท่ีต้ังสถานท่ีประกอบการพอสังเขป 

 

 

 



แบบ สอ. ๒ 
ขอรับรองว่า ข้อความในคําขอรับหนังสือรับรองการแจ้งน้ีเป็นความจริงทุกประการ 

 
(ลงช่ือ).........................................................ผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง 

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

ส่วนของเจ้าหน้าที ่
ใบรับหนังสือรบัรองการแจ้งจัดต้ังสถานท่ีจําหนา่ยอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 
เลขที.่.............................. ได้รับเรื่องเมื่อวันที่...................เดือน..................................พ.ศ. ................................. 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน         ครบ         ไม่ครบ คือ 

๑. .......................................................................................... 
๒. ........................................................................................ 
๓. ........................................................................................ 

(ลงช่ือ)….................................................................. 
(................................................................) 

ตําแหน่ง ................................................................. 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 

 
ส่วนของผู้แจ้ง 

ใบรับหนังสือรบัรองการแจ้งจัดต้ังสถานท่ีจําหนา่ยอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 
 

เลขที.่.............................. ได้รับเรื่องเมื่อวันที่...................เดือน.................................พ.ศ. ................................. 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน    ครบ    ไม่ครบ คือ 

๑. ................................................................................... 
๒. .................................................................................. 
๓. .................................................................................. 

ดังน้ัน กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ไม่ครบทัง้หมดมาย่ืนต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน.........วันนับต้ังแต่วันน้ี
เป็นต้นไป 

ลงช่ือ............................................................... 
      (..............................................................) 
ตําแหน่ง ......................................................... 

    เจ้าพนักงานท้องถิ่น 



แบบ สอ. ๓ 
ใบอนุญาต 

จัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
 

เล่มที.่.................เลขที.่.................ปี.................. 
อนุญาตให.้..........................................อายุ..........ปี สัญชาติ.............อยู่บ้านเลขที.่............ หมู่ที.่.......... 

ตรอก/ซอย....................................ถนน......................................ตําบล/แขวง....................................................... 
อําเภอ/เขต...............................................จังหวัด......................................โทรศัพท.์............................................ 

ข้อ ๑ จัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหาร   สถานที่สะสมอาหาร ประเภท..................................................... 
พ้ืนที่ประกอบการ..................................................ตารางเมตร ค่าธรรมเนียม...............................................บาท 
ใบเสร็จรับเงินเล่มที.่..............เลขที.่....................ลงวันที่.............เดือน...............................พ.ศ. ......................... 
โดยใช้ช่ือสถานประกอบกิจการว่า........................................................................................................................ 
จํานวนคนงาน.....................คน ต้ังอยู่ ณ เลขที.่...................... หมู่ที.่...............ตําบลนิลเพชร    อําเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์........................................................................... 

ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังต่อไปน้ี 
       ๒.๑ ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนิลเพชร เรื่อง สถานที่จําหน่ายอาหาร

และสถานทีส่ะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๙ 
       ๒.๒ .............................................................................................................................................. 
ข้อ ๓ ใบอนุญาตฉบับน้ีให้ใช้ได้จนถึงวันที่...............เดือน.....................................พ.ศ. ......................... 

ออกให้ ณ วันที่..............เดือน.....................................พ.ศ. ..................... 
 

(ลงช่ือ)…………………………………………………….. 
(.....................................................) 

                                                 นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนิลเพชร 
 
 

 
คําเตือน 
(๑) ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ที่ได้รับใบอนุญาต 
(๒) ต้องต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ มิฉะน้ันต้องชําระค่าปรับเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒๐ 

 

 



แบบ สอ. ๔ 
 

 
 

หนังสือรับรองการแจ้ง 
จัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

 
เล่มที…่………เลขที…่………….ปี……………… 
 

ออกหนังสือรับรองการแจ้งให้………………………….………อายุ……..ปี สัญชาติ…….อยู่ที่บ้านเลขที…่……….
หมู่ที…่….......……ตรอก/ซอย………...........…………ถนน………….......……………ตําบล/แขวง……....……………………… 
อําเภอ/เขต…………………………...………จังหวัด…………......…………………….โทรศัพท…์…………………………………….. 

ข้อ ๑ จัดต้ัง        สถานที่จําหน่ายอาหาร          สถานทีส่ะสมอาหาร 
ประเภท………………………………………พ้ืนที่ประกอบการ………….……..ตารางเมตร ค่าธรรมเนียม……...……….บาท 
ใบเสร็จรับเงินเล่มที…่………..…..เลขที…่……..ลงวันที่…………….เดือน…………………………….พ.ศ. ………………..……. 
โดยใช้ช่ือสถานประกอบกิจการว่า……….......…………………...จํานวนคนงาน………..คน ต้ังอยู่ ณ เลขที…่……….…. 
หมู่ที…่.....…..ตําบลนิลเพชร   อําเภอบางเลน   จังหวัดนครปฐม   โทรศัพท์……………..............…………….………… 

ข้อ ๒ ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังต่อไปน้ี 
        ๒.๑ ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนิลเพชร เรื่อง สถานที่จําหน่ายอาหาร

และสถานทีส่ะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๙ 
        ๒.๒ …………………………………….................…………………………………………………………………….. 
ข้อ ๓ หนังสือรับรองการแจ้งฉบับน้ีใช้ได้จนถึงวันที่…………เดือน…………………….พ.ศ. …………………… 

 
ออกให้ ณ วันที่………………เดือน…………………….พ.ศ. ………….....……… 
 

(ลงช่ือ) ………………………..………………............. 
(………………….……………………………) 

                                                 นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนิลเพชร 

 



แบบ สอ. ๕ 
เลขที…่……………. 

เลขที่รับ……………./…………….. 
คําขอต่ออายุ 

ใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
 

เขียนที่………………………………………… 
วันที่……………เดือน………………………พ.ศ. ……………………. 

ข้าพเจ้า…………………………………………….………อายุ….…ปี สัญชาติ……………อยู่บ้านเลขที…่…………...… 
หมู่ที…่…….…..ตรอก/ซอย…………………….……….ถนน………….…………………ตําบล/แขวง………………………………. 
อําเภอ/เขต………………………..…….จังหวัด…………..……………………..โทรศัพท์……………………………………………… 

ขอย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตจัดต้ัง       สถานที่จําหน่ายอาหาร        สถานที่สะสมอาหาร  
ประเภท............................................….ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนิลเพชร โดยใช้ช่ือสถานที่ประกอบ
กิจการว่า……………………………………….…พ้ืนที่ประกอบการ………………….ตารางเมตร จํานวนคนงาน……....คน 
ต้ังอยู่ ณ เลขที…่…..หมู่ที…่…....ตําบลนิลเพชร อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์……………………………. 

พร้อมคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่นํามาประกอบการพิจารณา ดังน้ี 
๑. ใบอนุญาตเดิม 
๒. ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ช่วยจําหน่ายอาหาร และผู้ปรุงอาหาร 
๓. สําเนาใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย 
๔. …………………………………………..……………………………………………………………………………………….. 
 

ขอรับรองว่า ข้อความในคําขอต่ออายุใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 

 
(ลงช่ือ)……………………………….…………………ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 

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

 

 

 

 



แบบ สอ. ๕ 
ส่วนของเจ้าหน้าที ่

ใบรับคําขอต่ออายุใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จําหนา่ยอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
 

เลขที…่………………………..ได้รับเรื่องเมื่อวันที่……………….เดือน…………………………พ.ศ. ………………………………… 
ตรวจสอบแล้วเอกสาร       ครบ        ไมค่รบ คือ 

๑. ……………………………………………………………………………………… 
๒. ……………………………………………………………………………………… 
๓. ……………………………………………………………………………………… 

 
(ลงช่ือ)………………………………..………………… 

(…………………………………………..) 
ตําแหน่ง……………………………………………. 

                                                                     เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 

ส่วนของผู้ต่อใบอนุญาต 
ใบรับคําขอต่ออายุใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จําหนา่ยอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

 
เลขที…่………………………..ได้รับเรื่องเมื่อวันที่……………….เดือน…………………………พ.ศ. ………………………………… 
ตรวจสอบแล้วเอกสาร        ครบ        ไมค่รบ คือ 

๑. ……………………………………………………………………………………… 
๒. ……………………………………………………………………………………… 
๓. ……………………………………………………………………………………… 
 
ดังน้ัน กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ไม่ครบทัง้หมดมาย่ืนต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน.......วันนับต้ังแต่

วันน้ีเป็นต้นไป 
 

(ลงช่ือ)……………………………..……………..……… 
(………………….…………………………..) 

ตําแหน่ง…………………………………………………. 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 



แบบ สอ. ๖ 
เลขที…่……………. 

เลขที่รับ……………./…………….. 
คําขอชําระคา่ธรรมเนียมประจําป ี

ใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 
 

เขียนที่………………………………………… 
วันที่……………เดือน………………………พ.ศ. ……………………. 

ข้าพเจ้า…………………………………….…………อายุ……………ปี สัญชาติ……………อยู่บ้านเลขที…่………..….. 
หมู่ที…่……..ตรอก/ซอย……………………….ถนน………………………ตําบล/แขวง………………………………………………… 
อําเภอ/เขต………………………....…….จังหวัด………………………..…………โทรศัพท์…………………………………………….. 

ขอย่ืนคําขอชําระค่าธรรมเนียมประจําปีจัดต้ัง       สถานทีจ่ําหน่ายอาหาร       สถานทีส่ะสมอาหาร 
ประเภท……….....................................…ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนิลเพชร โดยใช้ช่ือสถานที่ประกอบ
กิจการว่า……………….......................……พ้ืนที่ประกอบการ…………….ตารางเมตร จํานวนคนงาน……........…..คน 
ต้ังอยู่ ณ เลขที ่…….....…..หมู่ที่…….…ตําบลนิลเพชร อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โทรศัพท…์…………………… 

พร้อมคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่นํามาประกอบการพิจารณา ดังน้ี 
   ๑. หนังสือรับรองการแจ้งเดิม 
   ๒. ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ช่วยจําหน่ายอาหาร และผู้ปรุงอาหาร 
   ๓. สําเนาใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย 
   ๔. …………………………………………………………………………………………………………………....…………….. 
 

ขอรับรองว่า ข้อความในคําขอชําระค่าธรรมเนียมประจําปีน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

(ลงช่ือ)………………………………………………………ผู้ชําระค่าธรรมเนียมประจาํปี 
(…………………………………………….) 

 

 

 

 



แบบ สอ. ๖ 
ส่วนของเจ้าหน้าที ่

ใบรับคําขอชําระคา่ธรรมเนยีมประจําป ี
หนังสือรับรองการแจ้งจัดต้ังสถานทีจํ่าหนา่ยอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหาร 

 
เลขที…่………………………..ได้รับเรื่องเมื่อวันที่……………….เดือน…………………………พ.ศ. ………………………………… 
ตรวจสอบแล้วเอกสาร        ครบ        ไมค่รบ คือ 

๑. ……………………………………………………………………………………… 
๒. .……………………………………………………………………………………… 
๓. ……………………………………………………………………………………… 

 
(ลงช่ือ)………………………………………………………… 

     (……………………………..…………………..) 
ตําแหน่ง………………………………………………………. 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ส่วนของผู้แจ้ง 
ใบรับคําขอชําระคา่ธรรมเนยีมประจําป ี

หนังสือรับรองการแจ้งจัดต้ังสถานทีจํ่าหนา่ยอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหาร 
 

เลขที…่………………………..ได้รับเรื่องเมื่อวันที่……………….เดือน…………………………พ.ศ. ………………………………… 
ตรวจสอบแล้วเอกสาร       ครบ        ไมค่รบ คือ 

๑. ……………………………………………………………………………………… 
๒. ……………………………………………………………………………………… 
๓. ……………………………………………………………………………………… 

ดังน้ัน กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ไม่ครบทัง้หมดมาย่ืนต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน.............วันนับต้ังแต่วันน้ี
เป็นต้นไป 
 

(ลงช่ือ)……………………………………..…………… 
(………………….………………………..) 

ตําแหน่ง……………………….………………………. 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 



แบบ สอ. ๗ 
เลขที…่…………………… 

เลขที่รับ……………../………………. 
คําขอรบั 

ใบแทนใบอนญุาตจัดต้ังสถานที่จําหนา่ยอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 
 

เขียนที่……………………………………………………….. 
วันที่…………เดือน………………………….พ.ศ. ……………. 

ข้าพเจ้า……………………………………..………….……อายุ……….ปี สัญชาติ……………อยู่บ้านเลขที…่…....…… 
หมู่ที…่……….ตรอก/ซอย…………………………..ถนน……………………………ตําบล/แขวง………………….………………… 
อําเภอ/เขต………………………………..จังหวัด…………………………………โทรศัพท์……………………………………………… 

ขอย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหาร    สถานที่สะสมอาหาร 
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนิลเพชร เน่ืองจาก……………………………………………………………………………… 
โดยใช้ช่ือสถานที่ประกอบการว่า………………….………………………พ้ืนที่ประกอบการ………………………ตารางเมตร 
จํานวนคนงาน………….คน ต้ังอยู่ ณ เลขที.่..........…..หมู่ที่………..ตําบลนิลเพชร อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
โทรศัพท…์………………………………….........................………… 

พร้อมคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่นํามาประกอบการพิจารณา ดังน้ี 
๑. สําเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (กรณีสูญหาย) 
๒. สําเนาใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ (กรณีถูกทําลายหรือชํารุด) 
๓. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้ขอรับใบอนุญาต 
๔. สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต 
๕. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล 
๖. หนังสือมอบอํานาจ 
๗. สําเนาหลักฐานการอนุญาตหรือหลักฐานอ่ืนตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกําหนด 
    ๗.๑…………………………………………………………………………………………………………........……………… 
    ๗.๒……………………………………………………………………………………………………………...................... 
๘. ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ช่วยจําหน่ายอาหาร และผู้ปรุงอาหาร 
๙. สําเนาใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย 

๑๐. ………………………………………………………………………………………………………………...…………………… 
 

ขอรับรองว่า ข้อความในคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 

(ลงช่ือ)……………………………………..……………ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต 
(………………….…………………………..) 



แบบ สอ. ๘ 
 

 
 

ใบแทนใบอนญุาต 
จัดต้ังสถานท่ีจําหนา่ยอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 
เล่มที…่………เลขที…่………….ปี……………… 

 
ออกหนังสือรับรองการแจ้งให้……………………………อายุ………..ปี สัญชาติ………….อยู่ที่บ้านเลขที…่…….. 

หมู่ที…่……ตรอก/ซอย……………………………ถนน…………………………………ตําบล/แขวง…………………………………… 
อําเภอ/เขต…………………………………จังหวัด………………………………………โทรศัพท…์……………………….…………….. 

ข้อ ๑ จัดต้ัง       สถานที่จําหน่ายอาหาร        สถานทีส่ะสมอาหาร 
ประเภท……………………………………พ้ืนที่ประกอบการ…………………..ตารางเมตร ค่าธรรมเนียม………….…….บาท 
ใบเสร็จรับเงินเล่มที…่…………..เลขที…่……..ลงวันที่……………….เดือน…………………………….พ.ศ. ……………………. 
โดยใช้ช่ือสถานประกอบกิจการว่า………………………….......…...จํานวนคนงาน………..คน ต้ังอยู่ ณ เลขที…่.………. 
หมู่ที…่………..ตําบลนิลเพชร อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โทรศัพท…์………………………….................………….. 

ข้อ ๒ ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังต่อไปน้ี 
        ๒.๑ ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนิลเพชร เรื่อง สถานที่จําหน่ายอาหาร 

และสถานทีส่ะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
        ๒.๒ …………………………………………………………………………….........…………………………………….. 
ข้อ ๓ หนังสือรับรองการแจ้งฉบับน้ีใช้ได้จนถึงวันที่…………เดือน…………………….พ.ศ. …………………… 
 

ออกให้ ณ วันที่………………เดือน…………………….พ.ศ. ………………… 
 
 

(ลงช่ือ)………………………………………………………. 
(…………………………………..……………) 

                                                            นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนิลเพชร 

 



แบบ สอ. ๙ 
เลขที…่…………………… 

เลขที่รับ……………../………………. 
คําขอรบั 

ใบแทนหนังสอืรับรองการแจ้งจัดต้ังสถานที่จําหนา่ยอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
 

เขียนที่……………………………………………………….. 
วันที่…………เดือน………………………….พ.ศ. ……………. 

ข้าพเจ้า……………………………….…..……….……อายุ……….ปี สัญชาติ……….………อยู่บ้านเลขที…่…..……… 
หมู่ที…่……….ตรอก/ซอย…………………………..ถนน……………………………ตําบล/แขวง……………………………………… 
อําเภอ/เขต……………………………………..จังหวัด……………………………..โทรศัพท์…………………………………..………… 

ขอย่ืนคําขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งจัดต้ัง       สถานที่จําหน่ายอาหาร        สถานที่สะสมอาหาร  
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนิลเพชร เน่ืองจาก…………………………………………………………………..…………… 
โดยใช้ช่ือสถานที่ประกอบการว่า………………………………….....……พ้ืนที่ประกอบการ……………….……ตารางเมตร 
จํานวนคนงาน……..….คน ต้ังอยู่ ณ เลขที…่.....……..หมู่ที…่…...ตําบลนิลเพชร อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
โทรศัพท…์…………………………………………… 

พร้อมคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่นํามาประกอบการพิจารณา ดังน้ี 
๑. สําเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (กรณีสูญหาย) 
๒. สําเนาใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ (กรณีถูกทําลายหรือชํารุด) 
๓. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้ขอรับใบอนุญาต 
๔. สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต 
๕. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล 
๖. หนังสือมอบอํานาจ 
๗. สําเนาหลักฐานการอนุญาตหรือหลักฐานอ่ืนตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกําหนด 
    ๗.๑……………………………………………………………..………………………………………………………………… 
    ๗.๒………………………..…………………………………………………………………………………………............... 
๘. ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ช่วยจําหน่ายอาหาร และผู้ปรุงอาหาร 
๙. สําเนาใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย 

๑๐. ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

ขอรับรองว่า ข้อความในคําขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

       (ลงช่ือ)………………………………………………………….ผู้ขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง 
    (………………………………….…………………….) 



 
แบบ สอ. ๑๐ 

 
 

ใบแทนหนังสอืรับรองการแจ้ง 
จัดต้ังสถานท่ีจําหนา่ยอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 
เล่มที…่………เลขที…่………….ปี……………… 

ออกหนังสือรับรองการแจ้งให้………………….………อายุ………..ปี สัญชาติ………….อยู่ที่บ้านเลขที…่…...... 
หมู่ที…่…………ตรอก/ซอย………………………………ถนน…………………………………ตําบล/แขวง…………………………… 
อําเภอ/เขต…………………………..…………จังหวัด…………..……….………………โทรศัพท…์…………………………………….. 

ข้อ ๑ จัดต้ัง        สถานที่จําหน่ายอาหาร        สถานทีส่ะสมอาหาร 
ประเภท…………………………………พ้ืนที่ประกอบการ……………………..ตารางเมตร ค่าธรรมเนียม……..........….บาท 
ใบเสร็จรับเงินเล่มที…่…………...เลขที่…………....ลงวันที่……………….เดือน………………………….พ.ศ. ………...………… 
โดยใช้ช่ือสถานประกอบกิจการว่า………………………...จํานวนคนงาน………………..คน ต้ังอยู่ ณ เลขที…่….………… 
หมู่ที…่………..ตําบลนิลเพชร  อําเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม โทรศัพท…์…….......………….…………………………… 

ข้อ ๒ ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังต่อไปน้ี 
       ๒.๑ ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนิลเพชร เรื่อง สถานที่จําหน่ายอาหาร

และสถานทีส่ะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๙ 
         ๒.๒ ………………………………………………………………...........…………………………………………………….. 
   ข้อ ๓ หนังสือรับรองการแจ้งฉบับน้ีใช้ได้จนถึง วันที่…………เดือน…………………….พ.ศ. …………………… 
 

ออกให้ ณ วันที่………………เดือน…………………….พ.ศ. ………………… 
 
 

(ลงช่ือ)……………………………………..………………….. 
(…………………………………………………) 

       นายกองค์การบริหารสว่นตําบลนิลเพชร 
 
 

 



 
แบบ สอ. ๑๑ 

คําขอบอกเลิกกิจการ 
สถานทีจํ่าหนา่ยอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหาร 

 
เขียนที่……………………………………………….. 

วันที่…………เดือน………………………….พ.ศ. ……………. 
ข้าพเจ้า…………………………………….……อายุ…...….ปี สัญชาติ……………อยู่บ้านเลขที่………..……………….. 

หมู่ที…่………..….ตรอก/ซอย…………………………………..ถนน………………………………ตําบล/แขวง……………………… 
อําเภอ/เขต…………………………………..จังหวัด……………………………โทรศัพท์………………..……....……………………… 
ได้รับ      ใบอนุญาต      หนังสือรับรองการแจ้ง จัดต้ัง     สถานที่จําหน่ายอาหาร       สถานที่สะสมอาหาร 
เล่มที…่…………เลขที…่……………ปี…………………ประเภท…………………………………………………………………....…….. 
โดยใช้ช่ือสถานประกอบกิจการว่า……………………………………………………………………………………………….…….…… 
ต้ังอยู่ ณ เลขที…่………หมู่ที…่…ตําบลนิลเพชร อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์…….……………..……….. 
ขอแจ้งเลิกการดําเนินกิจการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ต้ังแต่ วันที่………….เดือน……………..……..พ.ศ ………..………. 
พร้อมคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่นํามาประกอบการพิจารณา ดังน้ี 

๑.     ใบอนุญาต      หนังสือรับรองการแจ้ง จัดต้ัง      สถานที่จําหน่ายอาหาร      สถานที่สะสมอาหาร  
    เล่มที…่………………เลขที…่……………ปี…………………………. 
๒.     ใบแทนใบอนุญาต     หนังสือรับรองการแจ้งจัดต้ัง     สถานที่จําหน่ายอาหาร     สถานที่สะสม 
    อาหาร เล่มที่…………………เลขที…่……………ปี………………………….(ถ้าม)ี 
๓. สําเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ต้ังประกอบกิจการ 
๔. สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบกิจการ 
๕. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้ประกอบกิจการ 
๖. หนังสือมอบอํานาจ พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รบัมอบอํานาจ 
    (กรณีผู้ประกอบกิจการไม่สามารถมาย่ืนคําขอด้วยตนเอง) 
๗. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสาํเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แทน 
    นิติบุคคล (กรณีผู้ขอเลิกการดําเนินการเป็นนิติบุคคล) 

 
ขอรับรองว่า ข้อความในคําขอบอกเลิกกิจการน้ีเป็นความจริงทุกประการ 

 
 

(ลงช่ือ)……………………………….……………………….. 
(……………………………………………………) 

ผู้ขอบอกเลิกกิจการ 



 
แบบ สอ. ๑๒ 

คําขอโอนการดําเนนิกิจการ 
สถานทีจํ่าหนา่ยอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหาร 

 
เขียนที่……………………………………………………….. 

วันที่…………เดือน………………………….พ.ศ. ……………. 
ข้าพเจ้า……………………………………………อายุ……...ปี สัญชาติ……………อยู่บ้านเลขที่……….………………. 

หมู่ที…่……….ตรอก/ซอย…………………..ถนน……………………………ตําบล/แขวง……………………………………………… 
อําเภอ/เขต………………………………..จังหวัด…………………………………โทรศัพท์……………………………………………… 
ได้รับ     ใบอนุญาต     หนังสือรับรองการแจ้ง จัดต้ัง       สถานที่จําหน่ายอาหาร      สถานที่สะสมอาหาร 
เล่มที…่………………เลขที่…………....…ปี………………ประเภท……………………………………………………………………….. 
โดยใช้ช่ือสถานประกอบกิจการว่า……………………………....………………………………………………………………………… 
ต้ังอยู่ ณ เลขที…่.........…หมู่ที…่....…ตําบลนิลเพชร อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์………………………… 
ขอย่ืนคําขอโอนการดําเนินกิจการให้แก่……………………………………………………………อายุ………ปี สัญชาติ……..….. 
อยู่บ้านเลขที่……………หมู่ที…่..….ตรอก/ซอย………………………..ถนน……………...………ตําบล………...…..………..… 
อําเภอ/เขต………………………..………..จังหวัด…………..………………………โทรศัพท…์…………..…………………………… 

พร้อมคําขอน้ี ผู้โอนและผู้รับโอนได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่นํามาประกอบการพิจารณา ดังน้ี 
๑.    ใบอนุญาต    หนังสือรับรองการแจ้ง จัดต้ัง     สถานที่จําหน่ายอาหาร      สถานที่สะสมอาหาร 
    เล่มที…่…………….เลขที่……………………..ปี……………………. 
๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านเจ้าของผู้โอนและผู้รับโอน 
๓. สําเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ต้ังประกอบกิจการ 
๔. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสาํเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แทน 
    นิติบุคคล (กรณีผู้โอนหรือผู้รับโอนเป็นนิติบุคคล) 
๕. หนังสือมอบอํานาจ พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รบัมอบอํานาจ 
    (กรณีผู้โอนหรือผู้รับโอนไม่สามารถย่ืนคาํขอด้วยตนเอง) 
 

ขอรับรองว่า ข้อความในคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
(ลงช่ือ)……………………………..…………………………. (ลงช่ือ)……………………….……………………………….. 

(……………………………………………..……….)        (……………………………………………………….) 
            ผู้รับใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง                   ผู้รับโอนการดําเนินกิจการ 



 
การชําระคา่ธรรมเนียม    การชําระคา่ธรรมเนียม 
ครั้งที่……………………    ครั้งที่…………………… 
ประจําปี……………..…….    ประจําปี……………..……. 
ชําระค่าธรรมเนียมคร้ังต่อไป ภายใน  ชําระค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป ภายใน 
วันที่…….../…….…….../………………….  วันที่…….../…….…….../…………………. 
ค่าธรรมเนียม……………………..…….บาท  ค่าธรรมเนียม……………………..…….บาท 
ใบเสร็จรับเงินเล่มที…่……..เลขที…่….…..  ใบเสร็จรับเงินเล่มที…่……..เลขที…่….….. 
ลงวันที่……..…..../…………..…/……….…..  ลงวันที่……..…..../…………..…/……….….. 
(ลงช่ือ)………………………………………….  (ลงช่ือ)…………………………………………. 
(………………………………………………)  (………………………………………………) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนิลเพชร          นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนิลเพชร 
 
การชําระคา่ธรรมเนียม    การชําระคา่ธรรมเนียม 
ครั้งที่……………………    ครั้งที่…………………… 
ประจําปี……………..…….    ประจําปี……………..……. 
ชําระค่าธรรมเนียมคร้ังต่อไป ภายใน  ชําระค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป ภายใน 
วันที่…….../…….…….../………………….  วันที่…….../…….…….../…………………. 
ค่าธรรมเนียม……………………..…….บาท  ค่าธรรมเนียม……………………..…….บาท 
ใบเสร็จรับเงินเล่มที…่……..เลขที…่….…..  ใบเสร็จรับเงินเล่มที…่……..เลขที…่….….. 
ลงวันที่……..…..../…………..…/……….…..  ลงวันที่……..…..../…………..…/……….….. 
(ลงช่ือ)………………………………………….  (ลงช่ือ)…………………………………………. 
(………………………………………………)  (………………………………………………) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนิลเพชร          นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนิลเพชร 
 
การชําระคา่ธรรมเนียม    การชําระคา่ธรรมเนียม 
ครั้งที่……………………    ครั้งที่…………………… 
ประจําปี……………..…….    ประจําปี……………..……. 
ชําระค่าธรรมเนียมคร้ังต่อไป ภายใน  ชําระค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป ภายใน 
วันที่…….../…….…….../………………….  วันที่…….../…….…….../…………………. 
ค่าธรรมเนียม……………………..…….บาท  ค่าธรรมเนียม……………………..…….บาท 
ใบเสร็จรับเงินเล่มที…่……..เลขที…่….…..  ใบเสร็จรับเงินเล่มที…่……..เลขที…่….….. 
ลงวันที่……..…..../…………..…/……….…..  ลงวันที่……..…..../…………..…/……….….. 
(ลงช่ือ)………………………………………….  (ลงช่ือ)…………………………………………. 
(………………………………………………)  (………………………………………………) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนิลเพชร          นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนิลเพชร 
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