
 หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๒๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาสัก   
เรื่อง   สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร     

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาสัก  วาดวยสถานท่ีจําหนายอาหาร 

และสถานท่ีสะสมอาหาร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลองคการบริหารสวนตําบล   

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยแหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (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  องคการบริหาร 

สวนตําบลนาสักโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลนาสักและนายอําเภอสวี   

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาสัก  เรื่อง  สถานที่

จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙”   

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาสักตั้งแตวันท่ีไดประกาศไว

โดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาสักแลวเจ็ดวัน 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัต ิ ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้   

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลนาสักเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้และใหมีอํานาจ 

ออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

ขอ ๕ ในขอบัญญัตินี้ 

  “อาหาร”  หมายความวา  อาหารตามกฎหมายวาดวยอาหาร 



 หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๒๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  “สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานท่ีหรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่

หรือทางสาธารณะที่จัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถบริโภค 

ไดทันที  ทั้งนี้ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบรเิวณไวสําหรบัการบรโิภค  ณ  ที่นั้น  หรือนําไปบริโภค 

ที่อื่นก็ตาม 

  “สถานท่ีสะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานท่ีหรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่ 

หรือทางสาธารณะที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด 

ซึ่งผูซื้อตองนําไปทํา  ประกอบ  หรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง 

    “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลนาสัก 

    “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 

หมวด  ๒ 

หลักเกณฑ  วธิีการ  และเงือ่นไขการขอและออกใบอนญุาต  ใบรับแจง 

ขอ ๖ ผูใดจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนท่ีใดซึ่งมีพ้ืนท่ี 

เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น   

สถานที่ดังกลาวตามวรรคหนึ่ง  มีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตรตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น

เพ่ือขอหนังสือรับรองการแจงกอนการจัดตั้ง 

ขอ ๗ ความในขอ  ๖  ไมใชบังคับแกการประกอบการ  ดังนี้ 

  (๑)  การประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

  (๒)  การขายของในตลาด 

  (๓)  การจําหนายสินคาในที่  หรือทางสาธารณะ 

ขอ ๘ ผูจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหารตองจัดสถานที่ใหถูกตอง 

ดวยสุขลักษณะ  และเงื่อนไขตามลักษณะของกิจการ  ดังตอไปนี้ 



 หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๒๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๑) สถานที่สะสมอาหาร 

     (๑.๑)  ไมตั้งอยูในบริเวณที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ 

     (๑.๒)  พ้ืนทําดวยวัตถุถาวรทําความสะอาดงาย 

     (๑.๓)  จัดใหมีระบบการระบายน้ําอยางเพียงพอและถูกตองตามหลักเกณฑมาตรฐาน

ที่เจาพนักงานสาธารณสุข 

     (๑.๔)  จัดใหมีแสงสวางและทางระบายอากาศเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ

ตามเกณฑมาตรฐานที่เจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

     (๑.๕)  จัดใหมีสวมจํานวนเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะตามหลักเกณฑ

มาตรฐานท่ีเจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

     (๑.๖)  จัดใหมีที่รองรับมูลฝอย  และส่ิงปฏิกูลที่ถูกตองดวยสุขลักษณะและเพียงพอ 

     (๑.๗)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับสุขลักษณะ  คําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่นรวมท้ังระเบียบ  ขอบัญญัติ  และคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลนาสัก 

  (๒) สถานที่จําหนายอาหาร 

     (๒.๑)  จัดสถานท่ีตามที่กําหนดไวใน  (๑.๑) – (๑.๖) 

   (๒.๒)  จัดใหมีโตะ  เกาอี้  หรือท่ีนั่งอยางอื่นซึ่งมีสภาพแข็งแรง  สะอาด  และ 

เปนระเบียบเรียบรอยอยูเสมอ 

   (๒.๓)  ผนังและบริเวณที่ปรุงอาหาร  ตองมีพ้ืนที่ทําความสะอาดงาย 

   (๒.๔)  จัดใหมีภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  ที่ใชในการทํา  ประกอบ  ปรุง  

เก็บ  และการบริโภคอาหารไวเพียงพอ  ปลอดภัย  และถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐาน 

ที่องคการบริหารสวนตําบลนาสักกําหนด 

   (๒.๕)  จัดใหมีบริเวณที่สําหรับทําความสะอาดภาชนะตลอดจนอุปกรณเครื่องใชตาง  ๆ  

ใหเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะเพ่ือใชในการนั้นโดยเฉพาะ 

   (๒.๖)  จัดใหมีที่สําหรับลางมือพรอมอุปกรณจํานวนเพียงพอ 

   (๒.๗)  จัดใหมีการปองกันอันตรายตอสุขภาพรวมท้ังปองกันไมใหเกิดเหตุรําคาญ 

เนื่องจากการจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  และเก็บอาหาร 



 หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๒๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๒.๘)  จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข   

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น 

   (๒.๙)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่นรวมท้ังระเบียบ  ขอบัญญัติ  และคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลนาสัก 

ขอ ๙ ผูรับใบอนุญาตหรือผูรับมอบการแจงตองดูแลรักษาสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานที่

สะสมอาหารใหถูกตองดวยสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  รักษาสถานที่ใหสะอาดอยูเสมอ  รวมทั้งจัดใหมีการปองกันและกําจัดสัตวนําโรค 

  (๒)  ตองมีการดูแลรักษาความสะอาดที่รองรับขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลที่ถูกตองดวยสุขลักษณะ 

  (๓)  รักษาสวมใหถูกตองดวยสุขลักษณะอยูเสมอ 

  (๔)  จัดส่ิงของเครื่องใช  และอุปกรณใหเปนระเบยีบ  เรียบรอย  และรักษาใหสะอาดอยูเสมอ 

  (๕)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่นรวมท้ังระเบียบ  ขอบัญญัติ  และคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลนาสัก 

ขอ ๑๐ ผูไดรับใบอนุญาตหรอืไดรับหนังสือรบัการแจงใหจัดตัง้สถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่ 

สะสมอาหารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้   

  (๑)  วางเก็บอาหารกอนปรุงในที่สะอาดถูกสุขลักษณะรวมทั้งจัดใหมีการปองกัน 

สัตวนําโรคในสถานที่นั้น 

  (๒)  ใชเครื่องปกปดอาหารรวมท้ังภาชนะและอุปกรณ  เครื่องใชตาง ๆ  ที่ใชในการทํา 

ประกอบ  ปรุง  เก็บอาหาร  เพ่ือปองกันฝุนละอองและส่ิงที่เปนอันตรายตอสุขภาพตลอดจนรักษา 

เครื่องปกปดนั้นใหสะอาดใชการไดดีอยูเสมอ 

  (๓)  น้ําแข็งสําหรับใชบริโภคตองจัดเก็บไวในภาชนะที่ถูกลักษณะสามารถปองกัน 

ส่ิงปนเปอนไดและหามนําอาหารหรือส่ิงของอื่นใดแชหรือเก็บรวมกันไวดวย 

  (๔)  การทุบ  การบดน้ําแข็ง  ตองปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะและสะอาดอยูเสมอ   

รวมทั้งปองกันมิใหเสียงเปนเหตุรําคาญแกผูอื่น 

  (๕)  ในกรณีที่มีผาเช็ดหนาใหบริการตองทําความสะอาดโดยวิธีผานความรอนฆาเชื้อโรค 

หรือกรรมวิธีอื่นใดใหถูกตองดวยลักษณะ 



 หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๒๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๖)  จัดใหมีน้ําสะอาดไวเพียงพอ 

  (๗)  ใชภาชนะหรือวัตถุที่สะอาดปลอดภัยสําหรับปรุง  ใส  หรือหออาหารหรือน้ําแข็ง

โดยรักษาใหสะอาดอยูเสมอ 

  (๘)  ผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหาร  และผูใหบริหารตองแตงกายใหสะอาดและปฏิบตัติน 

ใหถูกตองดวยสุขลักษณะสวนบุคคล   

ขอ ๑๑ อาคารที่ใชเปนสถานท่ีประกอบการตองมีหลักฐานแสดงวาสามารถใชประกอบการได 

โดยถูกตองตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

ขอ ๑๒ ผูรับใบอนุญาตหรือผูไดหนังสือรับรองการแจงตองไมเปนโรคติดตอหรือไมจาง 

หรือใชบุคคลท่ีปวยหรือมีเหตุควรเชื่อวาเปนโรคติดตอ  จําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บอาหาร 

ขอ ๑๓ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร

หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาต 

ตามแบบ  สอ. ๑  ที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓)  อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลนาสักประกาศกําหนด   

ในกรณีสถานท่ีตามวรรคหนึ่งมีพ้ืนท่ีไมเกินสองรอยตารางเมตร  ใหแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น  

เพ่ือย่ืนคําขอรับหนังสือรับรองการแจงตามแบบ  สอ. ๒  พรอมกับหลักฐานตาง ๆ  เชนเดียวกับท่ีกําหนด 

ในวรรคหนึ่ง   

ขอ ๑๔ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอรับใบอนุญาต

หรือการแจงแลว  หากถูกตองตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดไวใหออกใบอนุญาตตามแบบ  สอ. ๓   

หรือออกหนังสือรับรองการแจงตามแบบ  สอ. ๔  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน   

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 



 หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๒๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ีกําหนด 

ในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได 

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ  ๑๕  เมื่อผูรับใบอนุญาตผูใด  หรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจง  ผูใดประสงคจะขอตอใบอนุญาต

หรือขอตอหนังสือรับรองการแจงใหย่ืนคําขอตามแบบ  สอ. ๕  ทายขอบัญญัตินี้ตอเจาพนักงานทองถิ่น 

พรอมชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตส้ินอายุหรือหนังสือรับรองการแจงส้ินอายุ 

ผูใดมิไดชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตส้ินอายุจะตองชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบ 

ของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ 

ขอ  ๑๗  ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาตหรือวันที่ 

ออกหนังสือรับรองการแจง  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลนาสักเทานั้น 

ขอ  ๑๘  ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ  ๑๙  หากผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับหนังสือรับรองการแจงไมประสงคจะประกอบการตอไป

ใหย่ืนคําขอบอกเลิกการดําเนินกิจการตามแบบ  สอ. ๖  ทายขอบัญญัตินี้ตอเจาพนักงานทองถิ่น   

ขอ  ๒๐  หากผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับรองการแจงประสงคจะแกไขรายการในใบอนุญาต 

หรือหนังสือรบัรองการแจง  ใหย่ืนคําขอแกไขรายการในใบอนญุาตหรือหนังสือรบัรองการแจง  ตามแบบ  สอ. ๗   

ทายขอบัญญัตินี้ตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๒๑  หากปรากฏวาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง  สูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุด 

ในสาระสําคัญผูรับใบอนุญาตหรือผูรับหนังสือรับรองการแจง  แลวแตกรณีจะตองย่ืนคําขอรับใบแทน 
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ใบอนุญาต  หรือใบแทนหนังสือรับรองการแจง  ตามแบบ  สอ. ๘  ทายขอบัญญัตินี้ตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ  แลวแตกรณี  

พรอมหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจกรณีสูญหายหรือถูกทําลาย 

  (๒)  ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงเดิมกรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

ขอ ๒๒ การออกใบอนุญาตหรือใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  ดังนี้ 

  (๑)  การออกใบแทนใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร  หรือสถานท่ีสะสมอาหาร  

ใหใชตามแบบ  สอ. ๓  ทายขอบัญญัตินี ้ หรือการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจงจัดตัง้สถานที่จําหนาย 

อาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหาร  ใหใชตามแบบ  สอ. ๔  ทายขอบัญญัตินี้  โดยประทับตราสีแดง   

คําวา  “ใบแทน”  กํากับไวดวยและใหวัน  เดือน  ป  ที่ออกใบแทนพรอมทั้งลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่น 

หรือผูไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

  (๒)  ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิม 

  (๓)  บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม  หรือตนขั้วหนังสือรับรองการแจงเดิม 

ระบุสาเหตุการสูญหาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมหรือหนังสือรับรองการแจงเดิม   

แลวแตกรณีและลงเลมท่ี  เลขที่  ปของใบแทน 

ขอ ๒๓ ผูรับใบอนุญาตหรือผูรับรองการแจงใหจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร  หรือสถานที่

สะสมอาหารตองแสดงใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานที่

ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

 

หมวด  ๓ 

บทกําหนดโทษ 

ขอ ๒๔ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   
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พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญตัินี ้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กาํหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการ 

ตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลา 

ที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๕ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต  

   (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตัง้แตสองครัง้ขึน้ไปและมีเหตทุี่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถกูตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  

หรือเงื่อนไข  ที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๒๖ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง   

แลวแตกรณี   

ขอ ๒๗ ในกรณีที่ผูดําเนินกิจการใดดําเนินกิจการตามท่ีระบุไวในขอบัญญัตินี้โดยมิไดแจงตอ 

เจาพนักงานทองถิ่นและเคยไดรับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เพราะเหตุท่ีฝาฝน

ดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นมาแลวครั้งหนึ่งยังฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตอไป  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการไวจนกวาจะได 

ดําเนินการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นถายังฝาฝนอีกใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังหามการดําเนิน 

กิจการนั้นไวตามเวลาที่กําหนดซึ่งตองไมเกินสองปก็ได 

ผูใดปฏิบัติตามที่กลาวในวรรคหนึ่งจําตองเสียคาปรับไมเกินหนึ่งพันบาท  เมื่อไดชําระคาปรับ 

เต็มจํานวนตามที่เจาพนักงานทองถิ่นเปรียบเทียบปรับกําหนด  ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมาย 

วิธีพิจารณาความอาญา 
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ขอ  ๒๘  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลนาสัก 

ขอ  ๒๙  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๓๐  บรรดาใบอนุญาตคาอาหารหรือสะสมอาหารในสถานท่ีเอกชนที่ไดออกกอนวันใชขอบัญญัตินี้   

ใหคงใชไดตอไปจนกวาจักไดดําเนินการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ใหผูประกอบการตามวรรคหนึ่งดําเนินการย่ืนคํารองขอใบอนุญาตและหรือใบรับรองการแจง 

ตามท่ีบัญญัติไวในขอบัญญัตินี้ภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใชตอไป 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๔  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สุจิตรา  อุสิทธิ ์

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลนาสัก   

 



 
บัญชีอัตราคา่ธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนาสัก 
เรื่อง  สถานทีจํ่าหนา่ยอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

ลําดับที ่ ประเภท 
ค่าธรรมเนียมฉบับละ

(บาทต่อปี) 
๑. การออกหนังสือรับรองการแจ้งจัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่

สะสมอาหาร 
ก. พ้ืนที่ประกอบการไม่เกิน ๑๐ ตารางเมตร 
ข. พ้ืนที่ประกอบการเกินกว่า ๑๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒๕ ตารางเมตร 
ค. พ้ืนที่ประกอบการเกินกว่า ๒๕ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร 
ง. พ้ืนที่ประกอบการเกินกว่า ๕๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร 
จ. พ้ืนที่ประกอบการเกินกว่า ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 

 
 

๑๐๐ 
๒๐๐ 
๔๐๐ 
๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒. การออกใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

ก. พ้ืนที่ประกอบการเกินกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ตารางเมตร 
ข. พ้ืนที่ประกอบการเกินกว่า ๓๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 

 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

๓. ใบแทนใบอนุญาต ๒๐
๔. ใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งฯ ๒๐

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
แบบ สอ. ๑ 

แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนญุาต 
ประกอบกิจการสถานที่จําหน่ายอาหารหรอืสถานท่ีสะสมอาหาร 

 
 

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

 
 ๑. ข้าพเจ้า..................................................................... อายุ...............ปี สัญชาติ...........................  

โดย......................................................................................................................ผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม.............................................................................................................ที่อยู่เลขที่............................... 
หมู่ที่...............ตรอก/ซอย...............................ถนน......................................แขวง/ตําบล...................................... 
เขต/อําเภอ..................................จังหวัด.................................หมายเลขโทรศัพท์.................................................. 
ผู้ขออนุญาต 

 ๒. พร้อมคําขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว  ดังน้ี 
  สําเนาบัตรประจําตัว(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ ระบุ.....................) 

    สําเนาทะเบียนบ้าน 
    สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร 

  หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือใบอนุญาต 
     ตามกฎหมายอ่ืนที่จาํเป็น 

  ใบมอบอํานาจ  (ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ) 
    สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 

    หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
    เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลนาสักประกาศกําหนด คือ 

๑)....................................................................... 
๒)....................................................................... 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
     (ลงช่ือ) .............................................. ผู้ขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
                (............................................) 

 

คําขอเลขที่.........../........... 
(เจ้าหน้าที่กรอก) 



 

 
ส่วนของเจ้าหน้าที ่

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนญุาต 
 
เลขที่............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน        ครบ 
                       ไม่ครบ คือ 

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

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

ส่วนของผูข้อรับใบอนุญาต 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนญุาต 

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

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

ดังน้ัน กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมาย่ืนต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน...............วันนับต้ังแต่วันน้ี
เป็นต้นไป 
 
      (ลงช่ือ) ...................................................  
            (..............................................) 
      ตําแหน่ง.......................................................... 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนทีส่ังเขปแสดงสถานที่ต้ังสถานประกอบการ 



 

 
แบบ สอ. ๒ 

 
แบบคําขอหนงัสือรับแจ้งการต้ังสถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

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

วันที่..............เดือน.............................. พ.ศ. .......... 

๑. ข้าพเจ้า...................................................................... อายุ...............ปี สัญชาติ...........................  
โดย................................................................................................................ผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลปรากฏ
ตาม..................................................................................................................................................ที่อยู่ 
เลขท่ี...........................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.......................................ถนน...................................... 
แขวง/ตําบล......................................เขต/อําเภอ........................................จังหวัด........................................
หมายเลขโทรศัพท์...............................................................ผู้ขอแจ้ง 

๒. ช่ือสถานประกอบกิจการ.............................................................ประเภท...................................... 
มีพ้ืนที่.............ตารางเมตร ต้ังอยู่เลขท่ี..............หมู่ที่........ตําบล...............................อําเภอ........................... 
จังหวัด..................................หมายเลขโทรศัพท์..................................... 

๓. พร้อมคําขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว  ดังน้ี 
สําเนาบัตรประจําตัว(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ ระบุ......................) 

ของผู้แทนนิติบุคคลและผู้รับมอบอํานาจ  (ถ้ามี)  
สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้องได้แก่.................................................................. 

.................................................................................................................................................................................... 
 หลักฐานทีแ่สดงการเป็นผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและใบมอบอํานาจ (ในกรณีที่ม ี
การมอบอํานาจ)  

สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกําหนดได้แก่............................... 

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

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
     (ลงช่ือ) .............................................. ผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง 
             (............................................) 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนทีส่ังเขปแสดงสถานที่ต้ังสถานประกอบการ 



 

แบบ สอ. ๓ 
 

 
 
 

 
ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการสถานที่จําหน่ายอาหารหรอืสถานท่ีสะสมอาหาร 
 

เล่มที่...........เลขที่............/................. 

(๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้.................................................................................................. 
สัญชาติ....................เลขประจําตัวประชาชน............................................อยู่บ้านเลขที่................หมู่ที่............. 
ตําบล....................อําเภอ..........................จังหวัด........................หมายเลขโทรศัพท์.................................................. 

ช่ือสถานประกอบกิจการ................................................ประเภท...................................................... 
ต้ังอยู่เลขที่...............หมู่ที่............ตําบล.........................อําเภอ............................จังหวัด................................... 
หมายเลขโทรศัพท์................................................................... 

เสียค่าธรรมเนียมปีละ............................บาท (...............................................) ตามใบเสร็จรับเงิน 
เล่มที่..........................เลขที่........................ลงวันที่..................................................................................................... 

(๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนดในข้อบัญญัติน้ี 
(๓) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง

โดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 
(๔) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังต่อไปน้ีอีกด้วย  คือ 

๔.๑)............................................................................................................................. 
๔.๒)............................................................................................................................. 

(๕) ใบอนุญาตฉบับน้ีออกให้เมื่อวันที่  เดือน   พ.ศ.          

(๖) ใบอนุญาตฉบับน้ีสิ้นอายุวันที่  เดือน   พ.ศ.    
 
        (ลงช่ือ) 
              (.....................................................) 
                  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาสัก 
                         เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 
 

คําเตือน (๑)  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ประกอบกิจการ
ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท 

 (๒) หากผู้ได้รบัใบอนุญาตประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาต 
ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

 (๓) กรณีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตภายในสิบห้าวันวัน นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหายถูกทําลายหรือชํารุด 

 



 

 
แบบ สอ. ๔ 

 
 
 
 

 
 

หนังสือรับรองการแจ้ง 
การจัดต้ังสถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 

 

เล่มที่..........เลขที่............./................ 

 

(๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้......................................................................
สัญชาติ.......................อยู่บ้านเลขที่..............หมู่ที่........ตําบล.............................อําเภอ.....................................
จังหวัด...............................หมายเลขโทรศัพท์........................................................... 

ช่ือสถานประกอบกิจการ....................................... ประเภท.......................มีพ้ืนที่.....................ตารางเมตร 
ต้ังอยู่เลขที่..............หมู่ที่............ตําบล.............................อําเภอ..................................จังหวัด..................................
หมายเลขโทรศัพท์....................................................................เสียค่าธรรมเนียมปีละ........................................บาท 
(..................................................) ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่...........เลขที่.................ลงวันที่....................................... 

(๒) ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนดในข้อบัญญัติน้ี 

(๓) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังต่อไปน้ีอีกด้วย คือ 
๓.๑) ............................................................................................................................................ 

๓.๒) ............................................................................................................................................. 

(๔) หนังสือรับรองการแจ้งฉบับน้ีออกให้เมื่อวันที่...........เดือน.............................พ.ศ. ....................  

 
 
        (ลงช่ือ) 
                   (.....................................................) 
             นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาสัก 
                           เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 
 

 

(มีต่อด้านหลัง)



 

 
 
 
คําเตือน 

(๑) ผู้รับหนังสอืรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งน้ีไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท 
(๒) ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมต่อราชการส่วนท้องถิ่นทุกปีตามกําหนดเวลา หากฝ่าฝืน
จะต้องเสียค่าปรับเพ่ิมอีกร้อยละย่ีสิบของค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ 
 

รายการเสียคา่ธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้ง 
 

วัน/เดือน/ป ี
ที่ชําระคา่ธรรมเนียม 

ใบเสร็จรบัเงนิ (ลงชื่อ)
เจ้าพนักงานทอ้งถ่ิน เล่มที ่ เลขที่ วัน/เดือน/ปี

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

(ด้านหลัง)



 

 
สอ. ๕ 

คําขอต่ออายุใบอนุญาต/หนงัสือรับรองการแจ้ง 
ประกอบกิจการสถานที่จําหน่ายอาหารหรอืสถานท่ีสะสมอาหาร 

 
 

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

 
 ๑. ข้าพเจ้า..................................................................... อายุ...............ปี สัญชาติ...........................  

โดย......................................................................................................................ผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม.............................................................................................................ที่อยู่เลขที่.............หมู่ที่...............
ตรอก/ซอย...............................ถนน............................แขวง/ตําบล.......................เขต/อําเภอ..................................
จังหวัด.................................หมายเลขโทรศพัท์..................................................ผู้ขออนุญาต 

 ๒. พร้อมคําขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้วดังน้ี 
  สําเนาบัตรประจําตัว  (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ ระบุ....................) 

    สําเนาทะเบียนบ้าน 
    สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร 

  หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือใบอนุญาต 
     ตามกฎหมายอ่ืนที่จําเป็น 

  ใบมอบอํานาจ  (ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ) 
    สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 

    หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
    เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลนาสักประกาศกําหนด คือ 

๑)....................................................................... 
๒)....................................................................... 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
     (ลงช่ือ) .............................................. ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต/หนังสอืรับรองการแจ้ง 
              (............................................) 

 
 

คําขอเลขที่.........../........... 
(เจ้าหน้าที่กรอก) 



 

แบบ สอ. ๖ 
คําขอบอกเลิกการดําเนินการ 

ประกอบกิจการสถานที่จําหน่ายอาหารหรอืสถานท่ีสะสมอาหาร 
 

                                                                         สถานที่จําหน่ายอาหาร         สถานที่สะสมอาหาร 
 
       เขียนที่............................................................. 
       วันที่...............เดือน....................พ.ศ.................. 
 
 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................................................ 
                 เป็นบุคคลธรรมดา อายุ...........ปี สัญชาติ.............หมายเลขประจําตัวประชาชน................................. 
อยู่บ้านเลขที่.............................หมู่ที่.............................ตรอก/ซอย......................ถนน.............................................. 
ตําบล/แขวง...............................อําเภอ/เขต..................................จังหวัด............................โทรศัพท์....................... 
โทรสาร................................... 
                 เป็นนิติบุคคลประเภท.......................................................จดทะเบียนเมื่อ........................................... 
มีสํานักงานอยู่เลขที่......................หมู่ที่........................ตรอก/ซอย......................ถนน............................................... 
ตําบล/แขวง...............................อําเภอ/เขต..................................จังหวัด............................โทรศัพท์........................ 
โทรสาร...................................ผู้มีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาตมี  ดังน้ี 
 ๑).......................................................................อยู่บ้านเลขที่.............................หมู่ที่................................
ตรอก/ซอย......................ถนน...........................ตําบล/แขวง...............................อําเภอ/เขต...................................
จังหวัด............................โทรศัพท์.......................โทรสาร................................... 
 ๒).......................................................................อยู่บ้านเลขที่.............................หมู่ที่..............................
ตรอก/ซอย......................ถนน...........................ตําบล/แขวง...............................อําเภอ/เขต..................................
จังหวัด............................โทรศัพท์.......................โทรสาร................................... 
ได้รับ        ใบอนุญาต       หนังสือรับรองการแจ้ง  จัดต้ัง      สถานทีจ่ําหน่ายอาหาร      สถานทีส่ะสมอาหาร 
เล่มที่..........................เลขที่...............ปี...............(ระบุชนิดหรือประเภทของอาหาร)................................................. 
โดยใช้ช่ือสถานประกอบการว่า................................................................................................................................. 
สถานที่ต้ังเลขที่..........................หมู่ที่..............ตรอก/ซอย...............................ถนน................................................. 
เขต/แขวง...............................................จังหวัด.......................โทรศัพท์................................โทรสาร...................... 
 
 ขอแจ้งเลิกการดําเนินกิจการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้ังแต่วันที่...............เดือน....................พ.ศ................ 
พร้อมทั้งได้แนบหลักฐานที่นํามาประกอบการพิจาณา  ดังน้ี 
 
          ๑.      ใบอนุญาต       หนังสือรับรองการแจ้งจัดต้ัง      สถานที่จําหน่ายอาหาร       สถานที่สะสมอาหาร  
เล่มที่..........................เลขที่..................................ปี............................... 
 ๒. สําเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ประกอบการ 



 

 
-๒- 

 
 ๓.        ใบแทน       ใบอนญุาต       หนังสือรับรองการแจ้งจัดต้ัง       สถานที่จําหน่ายอาหาร    
                     สถานทีส่ะสมอาหาร   เล่มที่..........................เลขที่..................................ปี............................... 
 ๔.       สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ประกอบการ 
 ๕.       หนังสือมอบอํานาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมสาํเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ
และผู้รับมอบอํานาจ (กรณผีู้ประกอบการไม่สามารถย่ืนคําขอด้วยตนเอง) 
 ๖.       สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอ้มสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แทน 
นิติบุคคล (กรณีผู้ขอเลิกการดําเนินกิจการเป็นกิจการเป็นนิติบุคคล) 
  
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความตามคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
      ลงช่ือ.................................................................. 
           (.................................................................) 
              ผู้ขอบอกเลิกการดําเนินกิจการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
แบบ สอ. ๗ 

คําขอแก้ไขรายการใบอนุญาตหรือหนังสอืรับรองการแจ้ง 
ประกอบกิจการสถานที่จําหน่ายอาหารหรอืสถานท่ีสะสมอาหาร 

                                                                     สถานที่จําหน่ายอาหาร           สถานที่สะสมอาหาร 
       เขียนที่.....................................................                             
     วันที่...............เดือน...........................พ.ศ.................. 
 
 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................................................ 
                 เป็นบุคคลธรรมดา อายุ...........ปี สัญชาติ.............หมายเลขประจําตัวประชาชน................................. 
อยู่บ้านเลขที่.............................หมู่ที่.............................ตรอก/ซอย......................ถนน.............................................. 
ตําบล/แขวง...............................อําเภอ/เขต..................................จังหวัด............................โทรศัพท์........................ 
โทรสาร................................... 
                 เป็นนิติบุคคลประเภท.......................................................จดทะเบียนเมื่อ........................................... 
มีสํานักงานอยู่เลขที่......................หมู่ที่........................ตรอก/ซอย......................ถนน............................................... 
ตําบล/แขวง...............................อําเภอ/เขต..................................จังหวัด............................โทรศัพท์....................... 
โทรสาร...................................ผู้มีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาตมีดังน้ี 
 ๑).......................................................................อยู่บ้านเลขที่.............................หมู่ที่..................................
ตรอก/ซอย......................ถนน...........................ตําบล/แขวง...............................อําเภอ/เขต.....................................
จังหวัด............................โทรศัพท์.......................โทรสาร................................... 
 ๒).......................................................................อยู่บ้านเลขที่.............................หมู่ที่..................................
ตรอก/ซอย......................ถนน...........................ตําบล/แขวง...............................อําเภอ/เขต.....................................
จังหวัด............................โทรศัพท์.......................โทรสาร................................... 
  
 ขอย่ืนคําขอแก้ไขรายการใน 
                 ใบอนุญาต       หนังสือรับรองการแจ้งจัดต้ัง       สถานที่จําหน่ายอาหาร       สถานที่สะสมอาหาร 
เล่มที่..........................เลขที่..................................ปี............................... 
โดยใช้ช่ือสถานประกอบการว่า...............................................................................สถานที่ต้ังเลขที่........................... 
หมู่ที่............ตรอก/ซอย.........................ถนน...............................แขวง/เขต.............................................................. 
อําเภอ...........................................จังหวัด.........................................โทรศัพท์........................................................... 
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น มีรายละเอียด ดังน้ี................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................  



 

 
-๒- 

 
พร้อมเอกสารหลักฐานที่นํามาประกอบการพิจารณา  ดังน้ี 
 ๑.       สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ประกอบการ 
 ๒.       สําเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ต้ังสถานประกอบการ 
 ๓. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แทน
นิติบุคคล (กรณีผู้ขอเลิกการดําเนินกิจการเป็นกิจการเป็นนิติบุคคล) 
 ๔.        หนังสือมอบอํานาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ 
ผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ (กรณีผู้ประกอบการไม่สามารถย่ืนคําขอด้วยตนเอง 
 ๕.        ใบแทน       ใบอนญุาต       หนังสือรับรองการแจ้งจัดต้ัง          สถานที่จาํหน่ายอาหาร    
สถานที่สะสมอาหาร   เล่มที่..........................เลขที่..................................ปี............................... 
 ๖.        หลักฐานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับการขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดต้ัง
สถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความตามคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
      ลงช่ือ.................................................................. 
           (.................................................................) 
      ผู้ขอแก้ไขรายการใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 



 

แบบ สอ. ๘ 
คําขอรบัใบแทนใบอนุญาตหรือหนังสือรบัรองการแจ้ง 

ประกอบกิจการสถานที่จําหน่ายอาหารหรอืสถานท่ีสะสมอาหาร 
                                                                         สถานที่จําหน่ายอาหาร         สถานที่สะสมอาหาร 

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

 
 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................................................ 
                 เป็นบุคคลธรรมดา อายุ...........ปี สัญชาติ.............หมายเลขประจําตัวประชาชน................................. 
อยู่บ้านเลขที่.............................หมู่ที่.............................ตรอก/ซอย......................ถนน.............................................. 
ตําบล/แขวง...............................อําเภอ/เขต..................................จังหวัด............................โทรศัพท์........................ 
โทรสาร................................... 
                 เป็นนิติบุคคลประเภท.......................................................จดทะเบียนเมื่อ........................................... 
มีสํานักงานอยู่เลขที่......................หมู่ที่........................ตรอก/ซอย......................ถนน............................................... 
ตําบล/แขวง...............................อําเภอ/เขต..................................จังหวัด............................โทรศัพท์....................... 
โทรสาร...................................ผู้มีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาตมีดังน้ี 
 ๑).......................................................................อยู่บ้านเลขที่.............................หมู่ที่..................................
ตรอก/ซอย......................ถนน...........................ตําบล/แขวง...............................อําเภอ/เขต.....................................
จังหวัด............................โทรศัพท์.......................โทรสาร................................... 
 ๒).......................................................................อยู่บ้านเลขที่.............................หมู่ที่..................................
ตรอก/ซอย......................ถนน...........................ตําบล/แขวง...............................อําเภอ/เขต.....................................
จังหวัด............................โทรศัพท์.......................โทรสาร................................... 
ได้รับ        ใบอนุญาต       หนังสือรับรองการแจ้ง  จัดต้ัง      สถานทีจ่ําหน่ายอาหาร      สถานทีส่ะสมอาหาร 
เล่มที่..........................เลขที่...............ปี...............(ระบุชนิดหรือประเภทของอาหาร)................................................. 
โดยใช้ช่ือสถานประกอบการว่า.................................................................................................................................. 
สถานที่ต้ังเลขที่..........................หมู่ที่..............ตรอก/ซอย...............................ถนน................................................. 
เขต/แขวง...............................................จังหวัด.......................โทรศัพท์................................โทรสาร...................... 
 ได้แจ้งจัดต้ัง        สถานที่จําหน่วยอาหาร     สถานที่สะสมอาหาร  หนังสือรับรองการแจ้ง เล่มที่............
ปี...............................โดยใช้ช่ือสถานประกอบการว่า.................................................................................................. 
สถานที่ต้ังเลขที่............................หมู่ที่.............ตรอก/ซอย........................ถนน..................ตําบล............................. 
อําเภอ.............................จังหวัด.....................โทรศัพท์...................................โทรสาร............................................. 
 
ยื่นคําขอรับใบแทนได้รับ                    ใบอนุญาต                         หนังสือรับรองการแจ้งจัดต้ัง  
 
            สถานทีจ่ําหน่ายอาหาร          สถานที่สะสมอาหาร 
 
เน่ืองจากหนังสือใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง      สูญหาย        ถูกทําลาย       ชํารุดในสาระสําคัญ 



 

 
-๒- 

 
พร้อมเอกสารหลักฐานที่นํามาประกอบการพิจารณา  ดังน้ี 
 ๑.       สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ประกอบการ 
 ๒.       สําเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ต้ังสถานประกอบการ 
 ๓. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ 
ผู้แทนนิติบุคคล (กรณีผู้ขอเลกิการดําเนินกิจการเป็นกิจการเป็นนิติบุคคล) 
 ๔.        หนังสือมอบอํานาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ 
ผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ (กรณีผู้ประกอบการไม่สามารถย่ืนคําขอด้วยตนเอง) 
 ๕.        ใบแทน       ใบอนญุาต       หนังสือรับรองการแจ้งจัดต้ัง          สถานที่จาํหน่ายอาหาร    
สถานที่สะสมอาหาร   เล่มที่..........................เลขที่..................................ปี............................... 
 ๖.        หลักฐานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับการขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดต้ัง
สถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
 ๗. เอกสารการแจ้งความต่อสถานีตํารวจ กรณีสูญหายหรอืถูกทําลาย 
 ๘. ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งเดิม กรณีชํารุดในสาระสําคัญ  
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความตามคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
      ลงช่ือ.................................................................. 
           (.................................................................) 

      ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง 
 


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก
	เรื่อง   สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
	พ.ศ.  ๒๕๕๙

