
 หนา   ๑๖๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๖๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาสวง 

เรื่อง   สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาสวง  วาดวยสถานที่จําหนายอาหาร

และสถานท่ีสะสมอาหาร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

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

มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลนาสวงโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลนาสวง 

และนายอําเภอเดชอุดม  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาสวง  เรื่อง  สถานที่

จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาสวงตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ   ประกาศ  ระเบียบ  หรือคํา ส่ังอื่นใดในสวนที่ตราไวแลว 

ในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “อาหาร”  หมายความวา  อาหารตามกฎหมายวาดวยอาหาร 

  “สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด  ๆ  ที่มิใชที่

หรือทางสาธารณะท่ีจัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถบริโภค

ไดทันที  ท้ังนี้  ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค  ณ  ที่นั้น  หรือนําไป

บริโภคท่ีอื่นก็ตาม 
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  “สถานที่สะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด  ๆ  ท่ีมิใชที่ 

หรือทางสาธารณะที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด 

ซึ่งผูซื้อตองนําไปทํา  ประกอบหรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลนาสวง   

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานสาธารณสุขซึง่ไดรับการแตงตั้ง

ใหมีอํานาจหนาที่ดูแลรับผิดชอบในการดํา เนินการดานการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๕ ผูใดจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใด 

ซึ่งมีพ้ืนท่ีเกินสองรอยตารางเมตร  และมิใชเปนการขายของในตลาดตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  

ถาสถานท่ีดังกลาวมีพ้ืนท่ีไมเกินสองรอยตารางเมตรตองแจงเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือขอหนังสือรับรองการแจง

กอนการจัดตั้ง 

ขอ ๖ ผูไดรับใบอนุญาตหรือไดรับหนังสือรับการแจงใหจัดตั้งสถานที่ จําหนายอาหาร 

หรือสถานที่สะสมอาหารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ผูจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารซึ่งไดรับใบอนุญาต 

หรือหนังสือรับรอง  และผูจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บ  หรือสะสมอาหารในสถานที่จําหนาย

อาหารหรือสถานที่สะสมอาหารตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไว  หรือเงื่อนไขท่ีกําหนดไว 

ในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง 

  (๒)  หลักเกณฑสุขลักษณะที่เกี่ยวกับสถานที่และขั้นตอนการรับสินคา  ใหเปนดังตอไปนี้ 

   (๒.๑)  พ้ืนบริเวณท่ีรับสินคามีพ้ืนผิวเรียบ  ทําความสะอาดงาย  มีสภาพดี  แข็งแรง  

และสะอาด 

   (๒.๒)  ใหมีการแยกบริเวณการรับสินคาที่เปนอาหารสดออกจากสินคาประเภทอื่น

หรือหากเปนพ้ืนที่หรือบริเวณเดียวกันกับการรับสินคาที่เปนอาหารสดใหกระทําตางเวลากับสินคาประเภทอื่น 

   (๒.๓)  ไมวางสินคาประเภทอาหารโดยตรงกับพ้ืนตองมีวัสดุรองรับ 
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   (๒.๔)  ทําความสะอาดรถเข็น  ตะกรา  ภาชนะใสอาหารดวยวิธีการท่ี 

ถูกสุขลักษณะทุกครั้งที่ใชขนสงอาหาร  และจัดใหมีการตรวจหาเชื้อจุลินทรียโดยวิธีการปายดวยไมพันสําลี

เก็บตัวอยางตรวจวิเคราะห  (Swat)  ภาชนะท่ีบรรจุอาหารและรถเข็นอาหารอยางนอยปละ  ๒  ครั้ง 

   (๒.๕)  ทําความสะอาดบริเวณรับสินคาทุกครั้งภายหลังขนอาหารเสร็จ 

   (๒.๖)  ไมใชบริ เวณรับสินคาเปนทางเก็บขยะมูลฝอย  หากจําเปนตอง

กําหนดเวลาใชงานแตกตางกัน  และทําความสะอาดภายหลังใชงาน 

   (๒.๗)  อาหารสดตองนําเขาเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสมกับอาหารแตละประเภท

ตามขอ  ๒  โดยเร็วท่ีสุดภายในระยะเวลาไมเกิน  ๓๐  นาที  หลังจากรับสินคา 

   (๒.๘)  รถเข็นที่ใชขนสงอาหารตองไมใชปะปนกับรถเก็บขยะมูลฝอย 

  (๓)  หลักเกณฑเกี่ยวกับการปองกันมิใหเกิดเหตรุําคาญและการปองกันโรคติดตอใหเปน  

ดังตอไปนี้ 

   (๓.๑)  ท้ิงขยะในภาชนะที่ปดมิดชิดเพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคติดตอ 

   (๓.๒)  มีระบบการระบายควันท่ีเกิดจากการปรุงอาหาร  เชน  ปลองระบายควัน 

ที่มีพัดลมดูดควันและสูงเพียงพอที่จะกอเหตุรําคาญ 

   (๓.๓)  รักษาสถานที่ใหสะอาดอยูเสมอและตองใชน้ํายาฆาเชื้อโรคทําความสะอาดพ้ืน  

ทุกอาทิตย 

   (๓.๔)  จัดใหมีที่รองรับขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลท่ีถูกสุขลักษณะ 

   (๓.๕)  ถามีสัตวที่จะฆาเปนอาหารตองแยกใหอยูในท่ีเหมาะสม 

   (๓.๖)  ปฏิบัติการอื่น ๆ  ใหถูกสุขลักษณะตามท่ีเจาพนักงานสาธารณสุข 

หรือผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นแนะนําหรือตามคําส่ังเจาพนักงาน 

  (๔)  กําหนดเวลาจําหนายอาหารใหเปดจําหนายอาหารตั้งแตเวลา  ๐๔.๐๐  น.   

และปดสถานที่จําหนายอาหารเมื่อถึงเวลา  ๑๙.๐๐  น.  เวนแตจะกําหนดไวเปนอยางอื่นในใบอนุญาต 

จากเจาพนักงานทองถิ่น 

  (๕)  หลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะสวนบุคคลของผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหาร 

และผูใหบริการตองมีสุขอนามัยสวนบุคคล  ดังนี้ 
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   (๕.๑)  ผูสัมผัสอาหารตองมีสุขภาพแข็งแรงโดยตองมีใบรับรองแพทยวาไมเปน

โรคติดตอหรือโรคที่สังคมรงัเกยีจ  หรือไมเปนพาหะนาํโรคตดิตอ  อันไดแก  อหิวาตกโรค  ไขรากสาดนอย  

โรคบิด  ไขอีสุกอีใส  ไขหัด  โรคคางทูม  วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะ 

ที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจตอสังคม  โรคผิวหนังท่ีนารังเกียจตอสังคม  โรคไวรัสตับอักเสบชนิดเอ   

โรคไขหวัดใหญซึ่งรวมถึงโรคไขหวัดใหญที่ติดตอมาจากสัตว  และโรคติดตอท่ีตองแจงความตามกฎหมาย

วาดวยโรคติดตอ 

   (๕.๒)  ผูสัมผัสอาหารตองมีสุขอนามัยสวนบุคคลที่ดี  เชน  ใชวัสดุอุปกรณชวย 

ในการหยิบจับอาหารปรุงสุก  ไมใชมือหยิบจับอาหารโดยตรง  ลางมือดวยน้ํ าและสบู ทุกครั้ ง 

กอนปฏิบัติงานภายหลังการใชหองน้ํา  หองสวม  และภายหลังสัมผัสส่ิงสกปรก 

   (๕.๓)  ขณะเตรียมปรุงอาหารและเครื่องดื่มตองแตงกายใหสะอาด  สวมเส้ือ 

มีแขนใสผากันเปอนและสวมหมวกตาขายคลุมผม 

   (๕.๔)  เจาของหรือผูดูแลหรือผูประกอบการและผูสัมผัสอาหารตองผาน 

การฝกอบรมดานสุขาภิบาลอาหาร 

  (๖)  หลักเกณฑสุขลักษณะและขั้นตอนการวางจําหนายสินคาประเภทอาหารใหเปน  

ดังตอไปนี้ 

   (๖.๑)  การวางจําหนายอาหารตองแยกตามประเภทตามความเหมาะสมกับชนิด

อาหารบริเวณที่จําหนายอาหารตองมีพ้ืน  ผนัง  เพดานสภาพดี  แข็งแรง  สะอาดมีการระบายอากาศ 

และแสงสวางเพียงพอ 

   (๖.๒)  อาหารทุกชนิดตองมีฉลากแสดงชื่อ  ชนิดอาหาร  วันที่ผลิต/บรรจุ 

วันหมดอายุ  และสถานที่ผลิต/บรรจุ 

   (๖.๓)  อาหารหรือสินคาที่รับมาวางจําหนายตองไดมาตรฐาน  สะอาด  ปลอดภัย  

สามารถระบุแหลงผลิตที่เชื่อถือได  หรือไดรับการรับรองมาตรฐานจากองคกรตาง ๆ  หนวยงานราชการ  

เชน  กรมปศุสัตว  กรมประมง  กรมวิชาการการเกษตร  กรมวิทยาศาสตรการแพทย  สํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา  และสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  เปนตน 



 หนา   ๑๗๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๖๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๗)  หลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของภาชนะ  อุปกรณ  น้ําใช  และของใชอื่น ๆ   

ใหเปนไป  ดังนี้ 

   (๗.๑)  วัสดุอุปกรณ/ภาชนะท่ีใชในการตัดแตงอาหารทุกชนิด  เชน  มีด  เขียง

เครื่องบด/หั่น  เปนตน  ตองทําดวยวัสดุที่ไมทําปฏิกิริยากับอาหาร  มีสภาพดี  สะอาด  ตองแยกใช

ระหวางเนื้อสัตวดิบ  เนื้อสัตวสุก  และผัก  ผลไม  ใหลางทําความสะอาดภาชนะอุปกรณทุกครั้งกอน/หลัง

การใชงาน  จัดเก็บใหถูกสุขลักษณะรวมทั้งมีการปองกันอันตรายจากเครื่องบด/หั่นขณะใชงาน 

   (๗.๒)  จัดใหมีภาชนะอุปกรณหยิบจับอาหาร/บรรจุอาหารที่ทําจากวัสดุที่ 

ไมทําปฏิกิริยากับอาหาร  สภาพดี  สะอาด  และเพียงพอในการหยิบจับอาหารสําหรับผูบริโภคในบริเวณ 

ที่จัดสําหรับผูบริโภคเลือกซื้ออาหารไดเอง  เชน  อาหารประเภทสลัด  ขนมอบ  เปนตน  และมีการลาง

อยางนอยทุก  ๔  ชั่วโมงและจัดใหมีคําเตือนสําหรับผูบริโภคเพ่ือปองกันการหยิบจับอาหารดวยมือวางไว

ในบริเวณท่ีเห็นไดชัดเจนรวมทั้งใหมีพนักงานดูแลรับผิดชอบในการจําหนายและชวยเหลือลูกคา 

ในบริเวณนั้นดวย 

   (๗.๓)  จัดใหมีอางลางมือในบริเวณท่ีผูบริโภคเลือกซื้ออาหารไดเองสูงจากพ้ืน 

ไมนอยกวา  ๖๐  เซนติเมตร  พรอมสบูเหลวหรือสบูผสมน้ํายาฆาเชื้อโรค  กระดาษเช็ดมือ  และตองลาง

ทําความสะอาดทุกครั้ง  กอนและหลังใชงาน 

   (๗.๔)  คุณภาพน้ําดื่มหรือน้ําใชหรือน้ําแข็ง  ใหเปนดังนี้ 

    ก.  ในกรณีที่จัดน้ําดื่มไวบริการตองเปนน้ําดื่มที่สะอาดมีภาชนะที่ใชดื่ม

น้ําที่เปนแบบใชครั้งเดียว 

    ข.  มีน้ําใชที่สะอาดสําหรับลางอาหารและอุปกรณ 

    ค.  น้ําแข็งท่ีใชแชอาหารตองสะอาดมีคุณภาพเทียบเทาน้ําแข็งสําหรับบริโภค 

   (๗.๕)  ตองจัดใหมีระบบการสุขาภิบาล  ดังนี้ 

    ก.  ระบบระบายน้ําท้ิงตองมีสภาพดีมีตะแกรงดักเศษอาหาร  และราง

หรือทอระบายน้ําไมมีการอุดตันไมมีน้ําขัง 

    ข.  มีบอดักไขมันท่ีใชการไดดีมีการดักไขมัน  และทําความสะอาดเปนประจํา 
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    ค.  หองน้ําหองสวมสําหรับผูบริโภคและพนักงานตองแยกจากกันมีสภาพดี

สะอาด  มีอางลางมือที่ใชการไดดี  และมีสบูใชตลอดเวลา 

    ง.  มีการจัดการมูลฝอยโดยตองมีถังแยกเก็บประเภทมูลฝอยสด  หรือ 

มูลฝอยที่ยอยสลายไดและมูลฝอยแหง  หรือมูลฝอยท่ีไมสามารถยอยสลายได  และมีปายบอกอยางชัดเจน

ถังเก็บรวบรวมมูลฝอยตองมีสภาพดี  ไมรั่วซึม  และมีฝาปดตองใชถุงพลาสติกรองรับดานในถัง 

และมีรถเก็บ  ขน  มูลฝอยโดยเฉพาะไมใชรวมกับรถขนอาหาร 

    จ.  มีระบบการควบคุม  ปองกัน  และกําจัดสัตว   แมลงนําโรคอยางมี

ประสิทธิภาพ 

ขอ ๗ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคาร 

หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดจะตองย่ืนคําขอรับ

ใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  บัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  พรอมสําเนาที่รับรองถูกตอง 

  (๒)  สําเนาทะเบียนบาน  สําเนาทะเบียนบานของสถานประกอบการ  พรอมรับรอง

สําเนาถูกตอง 

  (๓)  สําเนาใบอนุญาตกอสรางอาคารของสถานท่ีขออนุญาตประกอบกิจการคา   

(กรณีท่ีกอสรางหลังพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ใชบังคับ) 

  (๔)  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  พรอมสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูแทนนิติบุคคล  (ในกรณีที่ผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล) 

  (๕)  หนังสือมอบอํานาจ  พรอมสําเนาบัตรประจําตวัประชาชน  และทะเบียนบานของผูรบัรอง 

  (๖)  เอกสารหรือหลักฐานอื่นท่ีเจาหนาที่เห็นวาสมควรเรียกเพ่ิมเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาต 

ขอ ๘ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  วาง  เก็บอาหารกอนปรุงในที่สะอาดถูกสุขลักษณะรวมทั้งจัดใหมีการปองกัน 

สัตวนําโรคในสถานที่นั้น 
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  (๒)  ใชอุปกรณปกปดอาหารรวมท้ังภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  ท่ีใชในการทํา

ประกอบ  ปรุง  เก็บอาหารเพ่ือปองกันฝุนละอองและส่ิงที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ตลอดจนรักษาอุปกรณ

ปกปดนั้นใหสะอาดและใชการไดดีอยูเสมอ 

  (๓)  น้ําแข็งสําหรับใชบริโภคตองจัดเก็บไวในภาชนะท่ีถูกสุขลักษณะสามารถปองกัน 

ส่ิงเปรอะเปอนได  และหามนําอาหารหรือส่ิงของอื่นใดแชหรือเก็บรวมกันไวดวยกัน 

  (๔)  การทุบ  บดน้ําแข็ง  ตองปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะและสะอาดอยูเสมอ  รวมท้ัง

ปองกันมิใหเสียงอันเปนเหตุรําคาญแกผูอื่น 

  (๕)  ในกรณีที่มีผาเช็ดหนาใหบริการตองทําใหสะอาดและผานความรอนฆาเชื้อโรค 

หรือกรรมวิธีอื่นใดใหถูกตองตามสุขลักษณะ 

  (๖)  จัดใหมีน้ําสะอาดไวใหเพียงพอ 

  (๗)  ใชภาชนะหรือวัตถุที่สะอาดปลอดภัยสําหรับปรุงใสหรือหออาหารหรือน้ําแข็ง 

โดยรักษาใหสะอาดอยูเสมอ 

  (๘)  ผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหารและผูใหบริการตองแตงกายใหสะอาดและปฏิบัติตน 

ใหถูกตองดวยสุขลักษณะ 

  (๙)  ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของพนักงานสาธารณสุข

พนักงานเจาหนาที่และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่นรวมท้ังระเบียบ  ขอบังคับและคําส่ังขององคการบริหาร

สวนตําบลนาสวง 

ขอ ๙ ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาว  โดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๑๐ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจ

ความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณนั้นทั้งหมด

และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืน 

คําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายใน 

สิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 
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เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ี

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน 

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๑๑ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลนาสวงเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับเสีย

คาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต   

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไข 

ที่กําหนดตามขอ  ๗  และขอ  ๘ 

ขอ ๑๒ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไวทาย

ขอบัญญัตินี้ในวนัที่รบัใบอนญุาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรบัใบอนญุาตครัง้แรกหรือกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  

สําหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระเวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๑๓ ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ี

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
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ขอ ๑๔ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุดตามแบบที่กําหนดไว 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตสําเนาบันทึก 

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับ 

ใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๕ ในกรณีที่ปรากฏวา ผู รับ ใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติ ไมถูกตองตามบท 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาต 

ใน เ รื่ อ งที่ กํ าหนด ไว เ กี่ ย วกั บการประกอบกิจการตาม ท่ี ได รั บ ใบอนุญาตตามข อบัญญั ติ นี้   

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๑๖ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไป  และมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  

๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้หรือ

เงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตาม

ขอบัญญัตินี้และการไมปฏิบัติ  หรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๑๗ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาวใหสงคําส่ัง



 หนา   ๑๗๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๖๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน 

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง   

หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ ๑๘ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูก 

เพิกถอนใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๑๙  ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร 

หรือพ้ืนท่ีใดซึ่งมีพ้ืนท่ีไมเกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดจะตองแจงตอเจาพนักงาน

ทองถิ่น  ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓)  อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลนาสวงประกาศกําหนด 

  เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับแจงใหออกใบรับแก ผูแจงเพ่ือใช เปนหลักฐาน 

ในการประกอบกิจการตามที่แจงไดชั่วคราวในระหวางเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นยังไมไดออกหนังสือ

รับรองการแจง 

ให เ จ าพนักงานทองถิ่ นตรวจการแจ ง ให ถู กต องตามแบบ ท่ีกํ าหนดในขอบัญญัตินี้ 

ตามวรรคหนึ่ง  ถาการแจงเปนไปโดยถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจง

ภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันท่ีไดรับแจง 

ในใบรับแจ งหรือหนั ง สือรับรองการแจ ง   เจ าพนักงานทองถิ่ นจะกํ าหนดเงื่ อนไข 

ใหผูแจงหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได 

ในกรณีที่การแจงไมถูกตองหรือไมสมบูรณใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหผูแจงทราบภายในเจ็ดวัน

ทํ าการนับแต วัน ท่ี ได รั บแจ ง   ถ า ผู แจ ง ไมดํ า เนินการแก ไขใหถูกตองภายในเ จ็ดวัน ทําการ 

นับแตวันที่ไดรับแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหการแจงของผูแจง 

เปนอันส้ินผลแตถาผูแจงไดดําเนินการแกไขภายในเวลาที่กําหนดแลว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือ

รับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับการแจงซึ่งมีรายละเอียดถูกตองตามแบบ 

ที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง 



 หนา   ๑๗๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๖๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๒๐ ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผย 

และเห็นไดงาย  ณ  สถานที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ 

ขอ ๒๑ ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ 

ใหผูไดรับหนังสือรับรองการแจงย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีได 

ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  ตามแบบท่ีกําหนดไว 

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีหนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ใหผูย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรอง 

การแจงนําสําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย   

มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น 

  (๒)  ในกรณีหนังสือรับรองการแจงถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่ สําคัญ   

ใหผูย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๒๒ เมื่อผูแจงประสงคจะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินกิจการใหแกบุคคลอื่นใหแจงให 

เจาพนักงานทองถิ่นทราบดวย 

ขอ ๒๓ ในกรณีที่ผูดําเนินกิจการใดดําเนินกิจการตามที่ระบุไวในขอบัญญัตินี้  โดยมิไดแจง 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นและเคยไดรับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เพราะเหตุ 

ที่ฝาฝนดําเนินกิจการ  โดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นมาแลวครั้งหนึ่ง  ยังฝาฝนดําเนินกิจการ 

โดยมิไดแจงตอพนักงานทองถิ่นตอไป  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการไว

จนกวาจะไดดําเนินการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น  ถายังฝาฝนอีกใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังหาม

การดําเนินกิจการนั้นไวตามเวลาที่กําหนดซึ่งตองไมเกินสองปก็ได 

ขอ ๒๔ ผูแจงมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมการแจงตามอัตราท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ในวันที่มาแจงและภายในระยะเวลาสามสิบวันกอนครบรอบปของทุกปตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้นถา

มิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม

ที่คางชําระ  เวนแตผูแจงจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 



 หนา   ๑๗๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๖๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สอ งครั้ ง   ใ ห เ จ า พนั ก ง านท อ ง ถิ่ น มี อํ า น าจ ส่ั ง ให ผู นั้ น ห ยุดกา ร ดํ า เ นิ นกิ จก า ร ไ ว จนกว า 

จะไดเสียคาธรรมเนียมและคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๒๕ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลนาสวง 

ขอ ๒๖ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

ขอ ๒๗ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลนาสวงเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

อนงค  การุณรัตน 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลนาสวง 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาสวง 
เรื่อง สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
การออกหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

 
ลําดับ

ท่ี 
พ้ืนท่ีประกอบการ อัตราคาธรรมเนียมฉบับละ 

(บาทตอป) 
๑ พ้ืนท่ีประกอบการ  ไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร ๕๐ 

 
๒ พ้ืนท่ีประกอบการ เกิน  ๕๐  ตารางเมตร แตไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ๑๐๐ 

 
๓ พ้ืนท่ีประกอบการ เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ๑๕๐ 

 
 

การออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 
 
ลําดับ

ท่ี 
พ้ืนท่ีประกอบการ อัตราคาธรรมเนียมฉบับละ 

(บาทตอป) 
๑ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๒๕๐ ตารางเมตร ๓๐๐ 

 
๒ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๒๕๐ ตารางเมตร ๕๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สอ. ๑ 
คําขอรับใบอนุญาต 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

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

ขาพเจา บุคคลธรรมดา/ นิติบุคคล ชื่อ………………...........................................…………………อายุ…………….ป 
อยูบาน สํานักงาน เลขท่ี……….…..ถนน……....................…….ตําบล…………….………..อําเภอ…………….……………... 
จังหวัด………………...…………โทรศัพท………………………………ขอยื่นคําขอใบอนุญาตจัดตั้ง/สถานท่ีจําหนายอาหาร 
สถานท่ีสะสมอาหาร ประเภท……………………………………ตอเจาพนักงานทองถ่ิน ดังตอไปนี้ 

๑. สถานท่ีชื่อ……………………………..................…………ตั้งอยูเลขท่ี……………………ถนน……………………… 
ตําบล……………….………............อําเภอ.............................................จังหวัด.........................................................
โทรศัพท……………………..……...จํานวนพ้ืนท่ีประกอบการ………….........……….ตารางเมตร 

๒. ผูจัดการชื่อ ………….……......................….………….. ตั้งอยูเลขท่ี……..……………ถนน…………….………… 
ตําบล………….………………….………อําเภอ……….................….……………….จังหวัด…………………..……………………….
โทรศัพท…………………………….. 

๓. พรอมคําขอนี้ไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว  คือ 
๓.๑ สําเนาทะเบียนบานของสถานประกอบการ 
๓.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูประกอบการ 
๓.๓ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลกรณีผูขอเปนนิติบุคคล 
๓.๔ หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและ 
      ของผูรับมอบอํานาจกรณีเจาของหรือผูประกอบการไมสามารถยื่นคําขอดวยตนเองได 
๓.๕ หลักฐานแสดงวาอาคารสามารถใชประกอบการไดถูกตองตามกฎหมายวาดวย 
      การควบคุมอาคาร 

๔. แผนท่ีสังเขปแสดงท่ีตั้งของสถานประกอบการ 
๕. ขาพเจาขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ และพรอมจะปฏิบัติ

ตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาสวง  เรื่อง  สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  
พ.ศ.  ๒๕๕๘ และปฏิบัติเก่ียวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข คําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน 
กฎ ระเบียบ และคําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลนาสวง  
 

 
 
ลงชื่อ………………..............……………….ผูขอรับใบอนุญาต 

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

 
 
 
 
 



แบบ สอ. ๒ 
คําขอรับหนังสือรับรองการแจง 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

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

ขาพเจา บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล ชื่อ ….........................................…………….……………… อายุ…….……..……....ป 
อยูบาน สํานักงาน เลขท่ี…………ถนน…………….........……ตําบล …………….........……..อําเภอ……………..………..…… 
จังหวัด…………………………..……โทรศัพท………........................………….ขอยื่นคําขอรับหนังสือรับรองการแจงแลว
เพ่ือจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร/สถานท่ีสะสมอาหาร ประเภท………………………..…………………………….……… 
ตอเจาพนักงานทองถ่ิน ดังตอไปนี้ 

๑. สถานท่ีชื่อ…...........................…………………………ตั้งอยูเลขท่ี…………………..ถนน…………………….….…
ตําบล……………………อําเภอ.................................จังหวัด................................โทรศัพท…………….….………………… 
จํานวนพ้ืนท่ีประกอบการ…………….……………..…….ตารางเมตร 

๒. ผูจัดการชื่อ……….………………………………………อายุ……............ป อยูบานเลขท่ี….....................….......
ถนน………………………ตําบล…………………………….อําเภอ………………..…..……..จังหวัด…………………………………….
โทรศัพท……………………….……… 

๓. พรอมคําขอนี้ไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ 
๓.๑ สําเนาทะเบียนบานของสถานประกอบการ 
๓.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูประกอบการ 
๓.๓ สําเนาหนังสือการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลกรณีผูขอเปนนิติบุคคล 
๓.๔ หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและ 
      ของผูรับมอบอํานาจกรณีเจาของหรือผูประกอบการไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเองได 
๓.๕ หลักฐานแสดงวาอาคารสามารถใชประกอบการไดโดยถูกตองตามกฎหมายวาดวย 
      การควบคุมอาคาร 

๔. แผนท่ีสังเขป แสดงท่ีตั้งของสถานประกอบการ 
๕. ขาพเจาขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ  และพรอมจะปฏิบัติ

ตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาสวง เรื่อง สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และปฏิบัติเก่ียวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข คําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน กฎ ระเบียบ 
และคําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลนาสวง 
 
 
 
 

                       ลงชื่อ……………………………………….………………….ผูขอรับหนังสือรับรองการแจง 
    (………………………..………….........…………..) 

 
 
 
 
 
 



แบบ สอ. ๓ 
ใบรับแจงการจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

ท่ี…………………./………… 

เขียนท่ีองคการบริหารสวนตําบลนาสวง 

หนังสือนี้ออกใหเพ่ือเปนหลักฐานแสดงวา เจาพนักงานทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบลนาสวง 
ไดรับแจงการจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร สถานท่ีสะสมอาหาร 

ชื่อ..…………….…………..………..….………….ท่ีบานเลขท่ี……………..ถนน…………………….ตําบล…….…………………... 
อําเภอ.................................จังหวัด........................................จาก………………..................................................... 
ไวแลว 
 
 

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

   เจาพนักงานทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
แบบ สอ. ๔ 

ใบอนุญาตใหจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร 

เลมท่ี………..เลขท่ี…………/………. 

                                                                                  เขียนท่ีองคการบริหารสวนตําบลนาสวง 

อนุญาตให บุคคลธรรมดา นิติบุคคล ชื่อ…………………..................................……………อายุ………..…. ป 
สัญชาติ…......……..อยูบาน/สํานักงาน เลขท่ี…….........…….ถนน………..........……..ตําบล……………….....….…….….. 
อําเภอ………...........................……..จังหวัด………………………..……………โทรศัพท………..…………………………………. 

๑. จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารประเภท………………………ชือ่สถานท่ี…………………...….............…….…. 
พ้ืนท่ีประกอบการ………………………..…ตารางเมตร 

๒. สถานท่ีตั้งอยูเลขท่ี………………….ถนน…………...................……..ตําบล……………………..….…….….…... 
อําเภอ.......................................จังหวัด................................................โทรศัพท………………………..…………….…… 

๓. คาธรรมเนียม……...............………บาท/ป    ใบเสร็จรับเงิน เลมท่ี…………..…………….เลขท่ี……...…… 
วันท่ี…………เดือน…………….…......……….พ.ศ……………. 

๔. ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 
     ๔.๑ ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติขององคการบริหารสวนตําบลนาสวง  เรื่อง สถานท่ีจําหนายอาหาร

และสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๙  และปฏิบัติการเก่ียวดวยการสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงาน
สาธารณสุข และคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน รวมท้ังกฎ ระเบียบ คําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลนาสวง 

     ๔.๒ ………...………………..……………………………………….............................………….…………………… 
……………………………………………………………….……………….……………………………… 

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

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

                          เจาพนักงานทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายการตออายุใบอนุญาต 

 
ว.ด.ป.  

ท่ีอนุญาต 
ว.ด.ป.   
สิ้นอายุ 

จํานวนเงิน ใบเสร็จรับเงิน ลงชื่อ 
เจาพนักงาน

ทองถ่ิน 
คาธรรมเนียม คาปรับ เลมท่ี เลขท่ี ว.ด.ป. 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
 

 
คําเตือน  ๑. ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผย ณ สํานักทําการของผูไดรับใบอนุญาต 

๒. ตองยื่นคําขอตอใบอนุญาตพรอมชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
๓. หากไมขอตอใบอนุญาต พรอมชําระคาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนด 
    ตามขอ ๑๒ ตองเสียคาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละ ๒๐ ของยอดเงินคาธรรมเนียม 
๔. การขอตอใบอนุญาตใหนําใบอนุญาตฉบับนี้ไปดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 แบบ สอ. ๕ 

ใบอนุญาตใหจัดตั้งสถานท่ีสะสมอาหาร 

เลมท่ี………..เลขท่ี…………/………. 

 เขียนท่ีองคการบริหารสวนตําบลนาสวง 

อนุญาตให บุคคลธรรมดา นิติบุคคล ชื่อ………………………….…………อายุ…………. ป สัญชาติ……………… 
อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี………...….ถนน………………...…………..ตําบล…………………..อําเภอ……………..……..…..…...
จังหวัด……………….…………………โทรศัพท…………………………….. 

๑. จัดตั้งสถานท่ีสะสมอาหารประเภท……………………….....……ชื่อสถานท่ี……………………….………..………
พ้ืนท่ีประกอบการ…………………………ตารางเมตร 

๒. สถานท่ีตั้งอยูเลขท่ี………………….ถนน…….…………………….………ตําบล……………...……………….……….. 
อําเภอ ……………………..…..………… จังหวัด………………………………...……โทรศัพท…..…….………….….………………… 

๓. คาธรรมเนียม……………...………บาท/ป ใบเสร็จรับเงิน เลมท่ี………………..………….เลขท่ี…………..…….
วันท่ี…………………เดือน……………………….……….พ.ศ………………….…………. 

๔. ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 
     ๔.๑ ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติขององคการบริหารสวนตําบลนาสวง  เรื่อง สถานท่ีจําหนายอาหาร

และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ . ๒๕๕๙ และปฏิบัติการเกี่ยวดวยการสุขลักษณะตามคําแนะนํา 
ของเจาพนักงานสาธารณสุข และคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน รวมท้ังกฎ ระเบียบ คําสั่งขององคการบริหาร 
สวนตําบลนาสวง 

     ๔.๒ .............................……………………………………..……..…………………………………………………………. 
………………………………………………………………..……………………………………………………………………………….………... 

๕. ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุเม่ือวันท่ี………..เดือน………………………….…พ.ศ………………… 
 

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

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



 
 

รายการตออายุใบอนุญาต 
 

ว.ด.ป.  
ท่ีอนุญาต 

ว.ด.ป.   
สิ้นอายุ 

จํานวนเงิน ใบเสร็จรับเงิน ลงชื่อ 
เจาพนักงาน

ทองถ่ิน 
คาธรรมเนียม คาปรับ เลมท่ี เลขท่ี ว.ด.ป. 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
คําเตือน  ๑. ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผย ณ สํานักทําการของผูไดรับใบอนุญาต 

๒. ตองยื่นคําขอตอใบอนุญาตพรอมชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
๓. หากไมขอตอใบอนุญาต พรอมชําระคาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนด 
    ตามขอ ๑๒ ตองเสียคาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละ ๒๐ ของยอดเงินคาธรรมเนียม 
๔. การขอตอใบอนุญาตใหนําใบอนุญาตฉบับนี้ไปดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ สอ. ๖ 

หนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร 

เลมท่ี………..เลขท่ี…………/………. 

           เขียนท่ีองคการบริหารสวนตําบลนาสวง 

อนุญาตให บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล ชื่อ…………………………………อายุ……………..ป สัญชาติ………..…….. 
อยูบาน/ สํานักงาน เลขท่ี……..…….ถนน…………….……..ตําบล…………….……..…..อําเภอ……………………..………….. 
จังหวัด………………..…………….…โทรศัพท……………….…………… 

๑. จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารประเภท….…………………………....………ชื่อสถานท่ี…….……..................... 
พ้ืนท่ีประกอบการ…………………………ตารางเมตร 

๒ สถานท่ีตั้งอยูเลขท่ี…………………………………….ถนน ……….…..……………..ตําบล……….…………..……….. 
อําเภอ…………………….…….จังหวัด…………………………..โทรศัพท………………………….….…… 

๓. คาธรรมเนียม……………..…..……บาท/ป ใบเสร็จรับเงิน เลมท่ี………………..……….เลขท่ี………..………...
วันท่ี……….………เดือน………………………….พ.ศ…………………….…. 

๔. ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 
     ๔.๑ ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติขององคการบริหารสวนตําบลนาสวง  เรื่อง สถานท่ีจําหนายอาหาร

และสถานท่ีสะสมอาหาร พ .ศ . ๒๕๕๙ และปฏิบั ติ การเก่ียวด วยการสุขลั กษณะตามคําแนะนํ าของ 
เจาพนักงานสาธารณสุข และคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน  รวมท้ังกฎ  ระเบียบ  คําสั่งขององคการบริหาร
สวนตําบลนาสวง 

     ๔.๒ .....................................………………………………………………………………....…………………………….. 
……………………………………………………………………..…………………….………………………………………………..……….…... 

๕. หนังสือรับรองการแจงฉบับนี้สิ้นอายุวันท่ี……...........เดือน.........................………พ.ศ……………….…. 
 

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

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

                                                        เจาพนักงานทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายการตออายุหนังสือรับรองการแจง 
 

ว.ด.ป.  
ท่ีอนุญาต 

ว.ด.ป.   
สิ้นอายุ 

จํานวนเงิน ใบเสร็จรับเงิน ลงชื่อ 
เจาพนักงาน

ทองถ่ิน 
คาธรรมเนียม คาปรับ เลมท่ี เลขท่ี ว.ด.ป. 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 

คําเตือน  ๑. ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผย ณ สํานักทําการของผูไดรับใบอนุญาต 
๒. ตองยื่นคําขอตอใบอนุญาตพรอมชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
๓. หากไมขอตอใบอนุญาต พรอมชําระคาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนด 
    ตามขอ ๑๒ ตองเสียคาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละ ๒๐ ของยอดเงินคาธรรมเนียม 
๔. การขอตอใบอนุญาตใหนําใบอนุญาตฉบับนี้ไปดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ สอ. ๗ 

หนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีสะสมอาหาร 

เลมท่ี………..เลขท่ี…………/………. 

           เขียนท่ีองคการบริหารสวนตําบลนาสวง 

อนุญาตให บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล ชื่อ…………………………………………………….………อายุ…..…………. ป 
สัญชาติ………………………..อยูบาน/สํานักงาน เลขท่ี………………….ถนน………….…………..ตําบล…………….………….. 
อําเภอ………………….………..จังหวัด………………………………โทรศัพท…………………………….…….. 

๑. จัดตั้งสถานท่ีสะสมอาหารประเภท…………………...……ชื่อสถานท่ี………………….……………………….…… 
พ้ืนท่ีประกอบการ…………………………ตารางเมตร 

๒. สถานท่ีตั้งอยูเลขท่ี…………………….……..…….ถนน……………………………….ตําบล…………………..……….. 
อําเภอ…………………………….……. จังหวัด .............................................. โทรศัพท……………………………………….… 

๓. คาธรรมเนียม………………………บาท/ป ใบเสร็จรับเงิน เลมท่ี………..……..…….เลขท่ี…………….……..….
วันท่ี…………เดือน………………….……….พ.ศ…………………. 

๔. ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 
     ๔.๑ ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาสวง  เรื่อง สถานท่ีจําหนายอาหาร 

และสถานท่ีสะสมอาหาร  พ .ศ . ๒๕๕๙  และปฏิบัติการเ ก่ียวดวยการสุขลักษณะตามคําแนะนํ า 
ของเจาพนักงานสาธารณสุข และคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน รวมท้ังกฎ ระเบียบ คําสั่งขององคการบริหาร
สวนตําบลนาสวง              

     ๔.๒ ….……………..…………………………..............................................………………………………………….. 
………………………………………………..……………………………………………………….………………………………………………... 

๕. หนังสือรับรองการแจงฉบับนี้สิ้นอายุเม่ือวันท่ี………......เดือน…………………..……พ.ศ………………….….. 
. 

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

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

   เจาพนักงานทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายการตออายุหนังสือรับรองการแจง 
 

ว.ด.ป.  
ท่ีอนุญาต 

ว.ด.ป.   
สิ้นอายุ 

จํานวนเงิน ใบเสร็จรับเงิน ลงชื่อ 
เจาพนักงาน

ทองถ่ิน 
คาธรรมเนียม คาปรับ เลมท่ี เลขท่ี ว.ด.ป. 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
 

 
คําเตือน  ๑. ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผย ณ สํานักทําการของผูไดรับใบอนุญาต 

๒. ตองยื่นคําขอตอใบอนุญาตพรอมชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
๓. หากไมขอตอใบอนุญาต พรอมชําระคาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนด 

              ตามขอ ๑๒ ตองเสียคาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละ ๒๐ ของยอดเงินคาธรรมเนียม 
๔. การขอตอใบอนุญาตใหนําใบอนุญาตฉบับนี้ไปดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 แบบ สอ. ๘ 

คําขอตออายุใบอนุญาตหรือขอตอหนังสือรับรองการแจง 
เพ่ือจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

เขียนท่ี…………………..………………………………..…. 

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

ขาพเจา บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล ชื่อ……..............................……………………….…………อายุ………....…ป 
สัญชาติ…………อยูบานเลขท่ี……....ถนน………….…….……ตําบล……...............…………อําเภอ…………….…….………… 
จังหวัด …………………..…………...โทรศัพท…………..………….…….….ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตหนังสือรับรอง
การแจงการจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร/สถานท่ีสะสมอาหาร ตอเจาพนักงานทองถ่ิน ดังตอไปนี้ 

๑. สถานท่ีชื่อ…....................………………………………………….….เพ่ือจําหนายอาหาร/สะสมอาหาร 
ประเภท……………………………………………………………………….…….. 

๒. ตั้งอยูเลขท่ี…........……ถนน……….....…………ตําบล…..…….……………อําเภอ …………………………………. 
จังหวัด……….……………… โทรศัพท………….………………..จํานวนพ้ืนท่ีประกอบการ …..….............……ตารางเมตร 

๓. ไดรับใบอนุญาตหนังสือรับรองการแจงจากเจาพนักงานทองถ่ินเม่ือวันท่ี…....…เดือน…….................. 
พ.ศ…..……..เสียคาธรรมเนียมปละ….......…..บาท ใบอนุญาตสิ้นอายุวันท่ี…....….เดือน…………...…พ.ศ………..….... 

๔. ขาพเจายินยอมปฏิบัติตามขอบัญญัติขององคการบริหารสวนตําบลนาสวง  เรื่อง สถานท่ีจําหนาย
อาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๙  และปฏิบัติการเก่ียวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงาน
สาธารณสุข  และคําสั่ง  รวมท้ังกฎ ระเบียบของเจาพนักงานทองถ่ินทุกประการ 

๕. จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต พรอมนี้ไดแนบใบอนุญาตหนังสือรับรองการแจงพรอม 
จัดสงเงินคาธรรมเนียมจํานวน……….……….……บาท มาดวยแลว 
 
 
 

ลงชื่อ…….………….…..…………………………………ผูยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจง 
               (………….………...............................……..) 
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