
 หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ  ๑๕๗  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลงิ้ว 
เรื่อง  สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร   

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงแกไขขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลงิ้ว  วาดวยสถานท่ี

จําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารในเขตองคการบริหารสวนตําบลงิ้วใหสอดคลองและเหมาะสมกับ

สภาวการณปจจุบันย่ิงขึ้น 

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   

องคการบริหารสวนตําบลงิ้วโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลงิ้วและนายอําเภอปกธงชัย  

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลงิ้ว  เรื่อง  สถานท่ีจําหนาย

อาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลงิ้วนับแตวันท่ีไดประกาศไวโดยเปดเผย  

ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลงิ้วแลวสิบหาวัน   

ขอ  ๓  ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลงิ้ว  เรื่อง  สถานที่จําหนายอาหารและ

สถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๐   

บรรดาขอบัญญัติ  กฎ  ขอบังคับ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวในขอบัญญัตินี้  

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔  ในขอบัญญัตินี้ 

“อาหาร”  หมายความวา  อาหารตามกฎหมายวาดวยอาหาร 



 หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ  ๑๕๗  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

(๑)  วัตถุทุกชนิดที่คนกนิ  ดื่ม  แตไมรวมถงึยา  วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท  หรือยาเสพติด

ใหโทษตามกฎหมายวาดวยการนั้นแลวแตกรณี 

(๒)  วัตถุท่ีมุงหมายสําหรับใชหรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร  รวมถึงวัตถุเจือปนอาหารสี  

และเครื่องปรุงแตงกล่ินรส 

“สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  ท่ีมิใชท่ีหรือทาง

สาธารณะ  ที่จัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถบริโภคไดทันที  

ทั้งนี้  ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค  ณ  ที่นั้นหรือนําไปบริโภคที่อื่นก็ตาม   

“สถานที่สะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานท่ี  หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่หรือ 

ทางสาธารณะท่ีจัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหง  หรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด   

ซึ่งผูซื้อตองนําไปทํา  ประกอบ  หรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลงิ้ว 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ขาราชการ  หรือพนักงานสวนทองถิ่นซึ่งไดรับการแตงตั้ง

จากเจาพนักงานทองถิ่นใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๕  ผูใดจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใด 

ซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขยายของในตลาดตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  

ถาสถานท่ีดังกลาวมีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตรตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือขอหนังสือรับรอง    

การแจงกอนการจัดตั้ง 

ขอ  ๖  ผูไดรับใบอนุญาตหรือไดรับหนังสือรับการแจงใหจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือ

สถานท่ีสะสมอาหารตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวตามขอ  ๑๐  ขอ  ๑๑  ขอ  ๑๒  ขอ  ๑๓  

และขอ  ๑๔ 

ขอ  ๗  ประเภทของสถานที่จําหนายอาหารกําหนดตามลักษณะของสถานที่ประกอบกิจการ 

เพ่ือคํานวณคาธรรมเนียม  ดังตอไปนี้ 



 หนา   ๑๙ 
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(๑)  สถานที่จําหนายอาหารมีลักษณะเปนตึกแถว  หรืออาคารอื่นที่มีลักษณะคลายคลึงกัน 

ใหคํานวณพ้ืนที่บริเวณที่จําหนายอาหารทั้งหมดในอาคาร  นับจากขอบเขตผนังดานในทุกชั้นที่ประกอบ

กิจการยกเวนพ้ืนที่ซึ่งกั้นไวเปนสัดสวนสําหรับใชสอยเพ่ือการอื่น 

(๒)  สถานท่ีจําหนายอาหารท่ีมีบริเวณใหคํานวณพ้ืนท่ีบริเวณภายในตัวอาคาร  และรวมพ้ืนท่ี

รอบอาคารท่ีใชสําหรับการคาอาหารนั้นดวย  ถาไมมีขอบเขตที่แนนอนใหคํานวณจากแนวเขตของพ้ืนท่ี

ประกอบกิจการนั้น 

(๓)  สถานที่จําหนายอาหารที่มีอาคารเชื่อมติดถึงกันใหคํานวณพ้ืนท่ีประกอบกิจการรวมกัน 

และใหมีใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงฉบับเดียว  แลวแตกรณี  ถาอาคารนั้นไมเชื่อมติดถึงกันให

คํานวณพ้ืนที่แตละอาคารและแยกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงแหงละฉบับ  แลวแตกรณี 

(๔)  สถานท่ีจําหนายอาหารที่ตั้งอยูในอาคารใด ๆ  ใหใชเลขท่ีของอาคารนั้น  โดยใหพิจารณา

จากลักษณะพ้ืนที่ที่ประกอบการ  ถาแยกเปนสัดสวนแตละแหงไมวาจะเปนเจาของเดียวกันหรือไมใหมี

ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงแหงละฉบับ  แลวแตกรณี  การคํานวณพ้ืนท่ีใหคาํนวณพ้ืนท่ีประกอบ

กิจการ  กรณีอาคารใดซึ่งจัดหองน้ําหองสวมแยกไวตางหากจะไมนับรวมพ้ืนท่ีของหองน้ําหองสวมนั้น 

ขอ  ๘  ประเภทของสถานที่สะสมอาหารกําหนดตามลักษณะของสถานท่ีประกอบกิจการ 

เพ่ือคํานวณคาธรรมเนียม  ดังนี้ 

(๑)  สถานที่สะสมอาหารที่มีลักษณะเปนตึกแถว  หรืออาคารที่มีลักษณะคลายคลึงกันที่มี 

การตั้งวางสินคาอาหารเต็มพ้ืนที่  หรือวางสินคาอาหารทั่ว ๆ  ไปหลายจุด  ใหคํานวณพ้ืนท่ีบริเวณตั้งวางสินคา

อาหารทั้งหมดภายในอาคารนับจากขอบผนังดานในทุกชั้นท่ีประกอบกิจการรวมกับพ้ืนที่ของหองน้ํา   

หองสวม  ยกเวนพ้ืนท่ีซึ่งกั้นไวเปนสัดสวนสําหรับใชสอยเพ่ือการอื่น 

กรณีตั้งวางสินคาอาหารไมเต็มพ้ืนที่หรือตั้งวางที่จุดใดจุดหนึ่ง  อาทิ  ตูแช  โตะชั้นวางสินคาอื่น ๆ  

ที่มีลักษณะคลายคลึงใหคํานวณพ้ืนท่ีบริเวณท่ีตั้งวางสินคาอาหารนั้นรวมกับพ้ืนท่ีหองน้ําหองสวม 

และเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ของอาคารทั้งหมด  หากมีพ้ืนท่ีไมเกินกึ่งหนึ่งของพ้ืนที่อาคารทั้งหมดใหคํานวณพ้ืนที่

ของอาคารท้ังหมด  กรณีสถานที่ประกอบกิจการนั้นมีหลายหองติดตอกัน  กึ่งหนึ่งของพ้ืนท่ีใหหมายถึง 

กึ่งหนึ่งของหองที่วางสินคาอาหารนั้น 
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(๒)  สถานที่สะสมอาหารที่เปนอาคารโกดังเก็บสินคาที่มีอาคารโกดังหลายหลังแตมีเลขท่ีของ

อาคารโกดังเลขที่เดียวและมีเจาของคนเดียวกัน  ใหคํานวณพ้ืนท่ีของอาคารโกดังทั้งหมดรวมกับพ้ืนท่ีของ

หองน้ําหองสวม  และออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงฉบับเดียว  แลวแตกรณี 

กรณีที่อาคารโกดังหลายหลัง  มีเลขที่ของอาคารโกดังเลขที่เดียวแตมีเจาของหลายเจาของให

คํานวณพ้ืนท่ีของอาคารโกดังของแตละเจาของรวมกับพ้ืนท่ีของหองน้ําหองสวมและออกใบอนุญาตหรือ

หนังสือรับรองการแจงแลวแตกรณี  ใหแตละเจาของ 

กรณีที่มีอาคารโกดังหลายหอง  และมีเลขท่ีของอาคารโกดังแตละหลังใหคํานวณพ้ืนที่ของอาคาร

โกดังแตละหลังรวมกับพ้ืนที่ของหองน้าํ  หองสวม  และออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง  แลวแตกรณี  

แยกแตละโกดัง 

กรณีที่มีเจาของสินคาอาหารหลายเจาของในอาคารโกดังนั้น  ใหคํานวณพ้ืนที่ของสถานที่สะสม

อาหารของแตละเจาของรวมกับพ้ืนที่ของหองน้ําหองสวม  และออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง

แลวแตกรณีใหแตละเจาของ 

ขอ  ๙  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกําหนดประเภทของสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานท่ี

สะสมอาหารตามประเภทของอาหาร  หรือตามวิธีการจําหนายเพ่ิมเติมไดตามท่ีเห็นสมควร 

ขอ  ๑๐  การจัดตั้ง  ใช  และดูแลรักษาสถานท่ีและสุขลักษณะของบริเวณท่ีใชจําหนายอาหาร 

ที่จัดไวสําหรับอาหารบริโภค  ที่ใชทํา  ประกอบ  หรือปรุงอาหาร  หรือที่สะสมอาหารใหเปนตาม

หลักเกณฑและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

(๑)  จัดใหมีโตะ  เกาอี้  หรือที่นั่งอยางอื่นใหเปนระเบียบเรียบรอยและสะอาดอยูเสมอ 

(๒)  ผนังและบริเวณที่ปรุงอาหารตองใชวัตถุถาวร  แข็งแรง  และมีผิวเรียบไมดูดซึมน้ําและ 

ทําความสะอาดไดงาย  การจัดตั้งถังบรรจุกาซตองตั้งอยูในที่ปลอดภัย  ตามคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุขหรือพนักงานเจาหนาที่  หรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

(๓)  จัดใหมีภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  ในการประกอบ  ปรุง  การเก็บและบริโภคไวให

เ พียงพอตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจาหนาที่   หรือตามคํา ส่ัง 

ของเจาพนักงานทองถิ่น 



 หนา   ๒๑ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ  ๑๕๗  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

(๔)  จัดใหมีที่สําหรับทําความสะอาดภาชนะ  และอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  ใหเพียงพอ   

ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจาหนาท่ี  หรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

(๕)  จัดใหมีอางลางมือที่ใชการดี  และมีจํานวนตามเกณฑที่กําหนดในพระราชบัญญัติ 

รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ตลอดจนมีสบูลางมือได

ตลอดเวลา  

(๖)  จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสียตามคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุขหรือพนักงานเจาหนาที่  หรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

(๗)  ไมตั้งอยูในที่นาจะเปนอันตรายแกสุขภาพ  หรือแหลงที่นารังเกียจ  เชน  ใกลชิดกับที่ฝงศพ  

ที่เก็บศพ  ที่เผาศพ  ที่ ท้ิงหรือกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  ที่เล้ียงสัตว  หรือท่ีอื่นใดที่เจาพนักงาน

สาธารณสุขเห็นวาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ  

(๘)  พ้ืนทําดวยวัตถุถาวรและไมมีน้ําขัง 

(๙)  จัดใหมีทางระบายน้ําดวยวัตถุถาวร  เพ่ือใหน้ําไหลลงสูทางระบายน้ําสาธารณะหรือบอรับ

น้ําเสียไดอยางสะดวกตามคําแนะนําของพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจาหนาท่ีหรือตามคําส่ัง 

ของเจาพนักงานทองถิ่น 

(๑๐)  จัดใหมีแสงสวางเพียงพอ  ณ  จุดที่ทําการปรุง  ประกอบ  และจําหนายอาหารและตองมี

การระบายอากาศภายในรานเพียงพอโดยมีชองระบายอากาศไมนอยกวารอยละ  ๒๐  ของพ้ืนที่หอง 

(๑๑)  จัดใหมีสวมที่ถูกสุขลักษณะและมีจํานวนเพียงพอตามกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒  (พ.ศ.  ๒๕๓๖)  

ออกตามความในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

(๑๒)  ถาจะขยายหรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีประกอบการคาและทําใหสุขลักษณะเปล่ียนแปลงไปดวย

แลวจะตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นกอน 

(๑๓)  จัดใหมีเครื่องดับเพลิงที่เหมาะสมจํานวนเพียงพอ  และอยูในสภาพใชไดสะดวกเมื่อเกิดเพลิงไหม  

ตลอดจนตองมีการตรวจสอบเครื่องดับเพลิงใหอยูในสภาพใชการไดทุกป 



 หนา   ๒๒ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ  ๑๕๗  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

(๑๔)  ปฏิบัติการอื่น ๆ  ใหถูกสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือ

พนักงานเจาหนาที่  หรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๑๑  หลักเกณฑเกี่ยวกับการปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญและปองกันโรคติดตอใหเปนไปตาม

หลักเกณฑ  ดังนี้ 

(๑)  มีระบบการระบายควันที่เกิดจากการปรุงอาหาร  เชน  ปลองระบายควันท่ีมีพัดลมดูดควัน

และสูงเพียงพอท่ีจะไมกอเหตุรําคาญ 

(๒)  รักษาสถานที่ใหสะอาดอยูเสมอ  และตองใชน้ํายาฆาเชื้อโรคทําความสะอาดพ้ืนทุกอาทิตย 

(๓)  จัดใหมีที่รองรับมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ  ตองเก็บ  ขน  กําจัดมูลฝอยและ 

ส่ิงปฏิกูลตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจาหนาที่  หรือตามคําส่ังของ 

เจาพนักงานทองถิ่น 

(๔)  รักษาสวมใหถูกสุขลักษณะอยูเสมอ 

(๕)  ถามีสัตวท่ีจะฆาเปนอาหารตองแยกใหอยูในที่เหมาะสม 

(๖)  จัดวางสงของเครื่องใชใหเปนระเบียบเรียบรอยและรักษาใหสะอาดอยูเสมอ 

(๗)  ปฏิบัติการอื่น ๆ  ใหถูกสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือ

พนักงานเจาหนาที่  หรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๑๒  เพ่ือประโยชนในการควบคุมหรือกํากับดูแลสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

ที่ไดรับใบอนุญาต  หรือไดรับหนังสือรับรองการแจง  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเวลาจําหนายอาหาร

บางประเภทหรือชนิดใดได 

ขอ  ๑๓  หลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะสวนบุคคลของผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหาร  และ 

ผูใหบริการตองมีการปฏิบัติ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ผูจําหนาย  ผูปรุงอาหาร  และผูใหบริการตองแตงกายใหเรียบรอย 

(๒) ผูจําหนาย  ผูปรุงอาหาร  และใหบริการอาหารตองผานการตรวจสุขภาพวาไมเปน

โรคติดตอท่ีนารังเกียจและตองผานการทดสอบความรูดานสุขาภิบาลอาหาร 
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(๓) หามผูไดรับใบอนุญาตหรือใบรับรองการแจง  แลวแตกรณี  ทําการจําหนาย  ปรุงสะสมอาหาร  

เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อไดวาตนเปนโรคตดิตอ  หรือซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขไดตรวจสอบแลวปรากฏวาเปน

พาหะและไดรับแจงความเปนหนังสือวาตนเปนพาหะของโรคติดตอ 

ขอ  ๑๔  หลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร  ทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บรักษาหรือสะสมอาหาร  

ตลอดจนสุขลักษณะของภาชนะ  อุปกรณ  น้ําใช  และของใชอื่น ๆ  ตองมีการปฏิบัติ  ดังตอไปนี้ 

(๑)  การจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  วาง  เก็บ  สะสมอาหาร  หรือการลางภาชนะอุปกรณ

ตองทําในท่ีสะอาด  ซึ่งสูงกวาพ้ืนไมนอยกวา  ๖๐  เซนติเมตร  และที่เก็บสะสมอาหารตองปองกันสัตว    

นําโรคได   

(๒)  จัดใหมีน้ําสะอาดไวใชอยางเพียงพอและคุณภาพเทียบเทาน้ําประปา  กรณีน้ําดื่มเครื่องดื่ม

น้ําผลไม  ตองสะอาดและควรเก็บไวในภาชนะที่มีการปกปด  มีทางรินน้ําเทออก  หรือมีอุปกรณที่มีดามตัก

และตั้งไวสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร 

(๓)  การเตรียมอาหารกอนปรุง  ตองลางใหสะอาดโดยเฉพาะผักสดและผลไม  น้ําที่ใชปรุง

ประกอบ  แช  ลางอาหารและภาชนะตองใชน้ําสะอาด 

(๔)  ใชเครื่องปกปดอาหารตลอดจนภาชนะที่ใชสําหรับประกอบ  ปรุง  เก็บรักษาหรือสะสม

อาหารใหปองกันฝุนละอองและสัตวนําโรคได  โดยปกปดใหสะอาดและใชการไดดีอยูเสมอ 

(๕)  ใชภาชนะที่สะอาดสําหรับใสและปรุงอาหาร  โดยรักษาใหสะอาดอยูเสมอในสวนของน้ําแข็ง

ที่ใชบริโภคตองสะอาด  ควรเก็บในถังหรือกระติกท่ีมีการปกปด  มีอุปกรณคีบหรือตักโดยเฉพาะไมนํา

อาหารหรือส่ิงของอื่นแชปนกับน้ําแข็งเพ่ือการบริโภค 

(๖)  หามใชภาชนะที่ทําดวยสังกะสี  หรือตะกั่ว  ตมอาหารที่มีเกลือปนอยูดวย 

(๗)  หามขายอาหาร  อันเปนการไมปลอดภัยแกผูบริโภค 

(๘)  ภาชนะที่บรรจุอาหารหรือใสเรื่องปรุงรสตาง ๆ  ตองใชวัสดุท่ีออกแบบท่ีถูกหลักสุขาภิบาล

อาหารและปลอดภัย 

(๙)  ภาชนะท่ีใชแลวตองลางและเก็บใหถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร  สวนภาชนะประเภท 

ใชครั้งเดียวแลวทิ้ง  หามกลับนํามาใชอีก 
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(๑๐)  ไมขายอาหารใหผูปวยที่เปนโรคตดิตอที่มีสภาพนารังเกียจ  บริโภคในสถานที่ไดรับอนุญาต 

(๑๑)  เนื้อสัตวที่มีไวขาย  ทํา  ประกอบ  ปรุงอาหาร  ตองผานการตรวจจากสัตวแพทยและเก็บ

ในภาชนะปกปด 

(๑๒)  หามนําสัตวเล้ียง  เชน  สุนัข  หรือแมว  เขามาในสถานที่ประกอบอาหาร 

(๑๓)  ปฏิบัติการอื่น ๆ  ใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

หรือพนักงานเจาหนาที่  หรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๑๕  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจผอนผันใหผูขอรับใบอนุญาตหรือผูขอรับหนังสือรับรอง

การแจง  งดเวนหรือผอนผันการปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวตามขอ  ๑๐  ขอ  ๑๑  ขอ  ๑๓  และ  

ขอ  ๑๔  เพียงเทาท่ีเห็นสมควร  หรือจะเปล่ียนแปลงอยางใดเพ่ือใหเหมาะสมแกสถานท่ีจําหนายอาหาร

และสถานท่ีสะสมอาหารนั้น  ทั้งนี้  การงดเวนหรือผอนผันจะตองไมเปนเหตุกระทบกระเทือนตอสุขภาพอนามัย

ของประชาชนหรือตอสภาพแวดลอมในพ้ืนท่ี 

ขอ  ๑๖  ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือ

พ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาด  จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาต

ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลงิ้วกําหนดไว  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

(๒) สําเนาทะเบียนบาน 

(๓) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

(๔) หลักฐานอื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลงิ้วประกาศกําหนด 

ขอ  ๑๗  ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควรใหถือ

วาสละสิทธิ์   

ขอ  ๑๘  เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  

และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต  ก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตองหรือ    

ความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 
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เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล   

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน 

ตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวันแต

ตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ  ๑๙  ใบอนุญาตมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจของ

องคการบริหารสวนตําบลงิ้วเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับเสีย

คาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๑๖  และขอ  ๑๗  ดวย 

ขอ  ๒๐  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกหรือกอน 

ใบขออนุญาตส้ินอายุสําหรบักรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น  ถามิได

เสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม 

ที่คางชําระ  เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดเสียคาธรรมเนียม

ครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๒๑  ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ี

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 



 หนา   ๒๖ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ  ๑๕๗  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ  ๒๒  ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุดตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลงิ้วกําหนดไว  การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออก 

ใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

(๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจงความ

ตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

(๒)  ในกรณีใบอนุญาตถกูทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต

นําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ  ๒๓  ในกรณีท่ีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ  ๒๔  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

(๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุท่ีจะตองถูกส่ังพักใบอนุญาตอีก 

(๒)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

(๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

หรือกฎกระทรวงท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้หรือ

เงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต 

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ    

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ  ๒๕  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาวใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักการงาน

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาท่ีคําส่ังไปถึง   

หรือวันปดคําส่ังแลวแตกรณี 



 หนา   ๒๗ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ  ๑๕๗  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ  ๒๖  ผูถูกเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันท่ีถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๒๗  ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือ

พ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดจะตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลงิ้วกําหนดไวพรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

(๒) สําเนาทะเบียนบาน 

(๓) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

(๔)  หลักฐานอื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลงิ้วประกาศกําหนด 

เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับแจงใหออกใบแจงเพ่ือใชเปนหลักฐานในการประกอบกิจการตามที่

แจงไดชั่วคราวในระหวางเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นยังมิไดออกหนังสือรับรองการแจงใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจการแจงใหถูกตองตามแบบที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง  ถาการแจงเปนไปโดยถูกตอง 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับแจง   

ในใบรับแจงหรือหนังสือรับรองการแจง  เจาพนักงานทองถิ่นจะกําหนดเงื่อนไขใหผูแจง  หรือ 

ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได 

ในกรณีที่การแจงไมถูกตองหรือไมสมบูรณใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหผูแจงทราบภายในเจ็ดวัน

ทําการนับแตวันท่ีไดรับแจง  ถาผูแจงไมดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันท่ีไดรับ

แจงจากเจาพนักงานทองถิ่น  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหการแจงของผูแจงเปนอันส้ินผล   

แตถาผูแจงไดดําเนินการแกไขภายในเวลาที่กําหนดแลว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนงัสือรบัรองการแจง

ใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับการแจงซึ่งมีรายละเอียดถูกตองตามแบบที่กําหนดใน

ขอบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง 

ขอ  ๒๘  ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผยและ 

เห็นไดงาย  ณ  สถานที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ 



 หนา   ๒๘ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ  ๑๕๗  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ  ๒๙  ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ   

ใหผูไดรับหนังสือรับรองการแจงย่ืนขอรบัใบแทนหนังสือรับรองการแจงภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบ

ถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  ตามแบบท่ีองคการบริหารสวนตําบลงิ้วกําหนดไว 

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

(๑)  ในกรณีหนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ใหผู ย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจง   

นําสําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีท่ีหนังสือรับรองการแจงสูญหายมาแสดงตอ

เจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

(๒)  ในกรณีหนังสือรับรองการแจงถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนขอรับใบแทน

หนังสือรับรองการแจงนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ  ๓๐  เมื่อผูแจงประสงคจะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินกิจการใหแกบุคคลอื่นใหแจงให  

เจาพนักงานทองถิ่นทราบดวย 

ขอ  ๓๑  ในกรณีที่ผูดําเนินกิจการใดดําเนินกิจการตามที่ระบุไวในขอบัญญัตินี้โดยมิไดแจงตอ  

เจาพนักงานทองถิ่นและเคยไดรับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เพราะเหตุที่ฝาฝน

ดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นมาแลวครั้งหนึ่ง  ยังฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอ    

เจาพนักงานทองถิ่นตอไป  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการไวจนกวาจะได

ดําเนินการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น  ถายังฝาฝนอีกใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังหามการดําเนิน

กิจการนั้นไวตามเวลาที่กําหนดซึ่งตองไมเกินสองปก็ได 

ขอ  ๓๒  ผูแจงมีหนาท่ีตองเสียคาธรรมเนียมการแจงตามอัตราท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ในวันที่มาแจง  และภายในระยะเวลาสามสิบวันกอนวันครบรอบปของทุกปตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  

ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวน

คาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแตผูแจงจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสีย

คาธรรมเนียมครั้งตอไป 



 หนา   ๒๙ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ  ๑๕๗  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนยีมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนยีมตดิตอกันเกินกวาสองครั้ง  

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและ

คาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๓๓  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร    

สวนตําบลงิ้ว 

ขอ  ๓๔  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๓๕  บรรดาใบอนุญาตที่ไดออกกอนวันประกาศใชขอบัญญัตินี้ใหคงใชไดตอไปจนส้ินอายุ

ใบอนุญาตนั้น   

ขอ  ๓๖  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลงิ้วเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้  และมีอํานาจ

ออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๘  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

เอนก  ทนัฉมิพลี 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลงิว้ 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลง้ิว 

เรื่อง  สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 

ลําดับท่ี รายการ อัตราคาธรรมเนียม 

๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒ 

 

 

อัตราคาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงการจัดตั้งสถานท่ีจําหนาย

อาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคาร  หรือพ้ืนท่ีใดซ่ึงมีพ้ืนท่ีไมเกินสองรอย  

ตารางเมตร  และมิใชเปนการขายของในตลาด 

(๑.๑)  พ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน  ๑๐  ตารางเมตร                                ฉบับละ 

(๑.๒)  พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๑๐  ตารางเมตร   

         แตไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร                                                 ฉบับละ 

(๑.๓)  พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๕๐  ตารางเมตร   

         แตไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร                                               ฉบับละ 

(๑.๔)  พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร   

         แตไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร                                               ฉบับละ 

 

อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร  หรือสถานท่ี

สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนท่ีใด  ซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกินสองรอยตารางเมตร  และมิใชเปน

การขายของในตลาด                                                                   ฉบับละ 

 

 

 

 

๓๐๐ 

 

๔๐๐ 

 

๕๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

 

 

 

๒,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ  สอ.  ๑   

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

คําขอรับ 

ใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

       เขียนท่ี..................................................................   

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

  ขาพเจา......................................................................อายุ......................ป  สัญชาติ..................   

อยูบานเลขท่ี................หมูท่ี................ตรอก/ซอย...........................................ถนน.............................................. 

ตําบล  ...............................อําเภอ..................................จังหวดั…...........................โทรศัพท................................   

  ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตจัดตั้ง  �  สถานท่ีจําหนายอาหาร  �  สถานท่ีสะสมอาหาร 

ตอนายกองคการบริหารสวนตําบล  โดยใชชื่อสถานท่ีประกอบกิจการวา.........................................................

พ้ืนท่ีประกอบการ...............................ตารางเมตร  จํานวนคนงาน..................คนตั้งอยู  ณ  เลขท่ี......................

หมูท่ี............ตําบล..................อําเภอ............................จังหวัด......................................โทรศัพท.........................   

 พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว  คือ 

  ๑.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผูขอรับใบอนุญาต 

  ๒.  สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาต 

  ๓.  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารของสถานประกอบการ 

  ๔.  ใบรับรองแพทยของผูขอรับใบอนุญาตผูชวยจําหนายอาหารและผูปรุงอาหาร 

  ๕.  ..................................................................................................................   

 

 

แผนท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการพอสังเขป 

 

 

 

 

 

 

  ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอรับใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

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

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



แบบ  สอ.  ๒   

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

คําขอรับหนังสือรับรองการแจง 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

       เขียนท่ี..................................................................   

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

  ขาพเจา...........................................................................อายุ................ป  สัญชาติ...................   

อยูบานเลขท่ี............หมูท่ี................ตรอก/ซอย...........................................ถนน..................................................

ตําบล...........................อําเภอ..........................................จังหวัด..........................โทรศัพท..................................   

  ขอยื่นคําขอรับหนังสือรับรองการแจงจัดตั้ง  �  สถานท่ีจําหนายอาหาร  �  สถานท่ีสะสม

อาหารตอนายกองคการบริหารสวนตําบล  โดยใชชื่อสถานท่ีประกอบกิจการวา...............................................

พ้ืนท่ีประกอบการ...........................ตารางเมตร  จํานวนคนงาน.................คน  ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี........................

หมูท่ี...........ตําบล....................อําเภอ............................จังหวัด......................................โทรศัพท.........................   

  พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลว  คือ 

  ๑.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผูขอรับหนังสือรับรอง 

                              การแจง 

  ๒.  สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับหนังสือรับรองการแจง 

  ๓.  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารของสถานประกอบการ 

  ๔.  ใบรับรองแพทยของผูขอรับหนังสือรับรองการแจงผูชวยจําหนายอาหารและผูปรุงอาหาร 

  ๕.  ..................................................................................................................   

 

แผนท่ีตั้งสถานประกอบการพอสังเขป 

 

 

 

 

 

 ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอรับหนังสือรับรองการแจงนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

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

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

 



แบบ  สอ.  ๓   

 

   

 

 

ใบอนุญาต 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

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

 

  อนุญาตให.........................................................................อายุ..............ป  สัญชาติ...................   

อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี.................หมูท่ี................ตรอก/ซอย............................ถนน ...................................

ตําบล...............................อําเภอ……...........................จังหวดั................................โทรศัพท.................................   

  ขอ  ๑.  ดําเนินการจัดตั้ง  �  สถานท่ีจําหนายอาหาร  �  สถานท่ีสะสมอาหาร 

ประเภท.................................................................พ้ืนท่ีประกอบการ.................................................ตารางเมตร 

คาธรรมเนียม...............บาท  ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี.........เลขท่ี...........ลงวันท่ี..........เดือน..................พ.ศ..............

  โดยใชชื่อสถานท่ีประกอบกิจการวา...........................................................................................

จํานวนคน..........................คน  ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี...........หมูท่ี..........ตําบล....................อําเภอ.............................

จังหวัด.............................................โทรศัพท......................................โทรสาร......................................   

  ขอ  ๒.  ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 

(๑)  ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลง้ิว  เรื่อง  สถานท่ีจําหนาย

อาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร   

   (๒)  .............................................................................................................................   

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

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

 

 

 ลงชื่อ..................................................     ลงชื่อ................................................   

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

                             ผูรับเงิน                   นายกองคการบริหารสวนตําบลง้ิว 

 

คําเตือน  ๑)  ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ีท่ีไดรับใบอนุญาต 

  ๒)  ตองตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ  มิฉะนั้นตองชําระคาปรับเพ่ิมข้ึนรอยละ  ๒๐ 



 

แบบ  สอ.  ๔   

 

 

 

หนังสือรับรองการแจง 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

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

  ออกหนังสือรับรองการแจงให................................................อายุ.........ป  สัญชาติ...................   

อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี...................หมูท่ี...............ตรอก/ซอย.............................ถนน...................................

ตําบล....................อําเภอ..........................................จังหวัด...................................โทรศัพท................................ 

  ขอ  ๑.  ดําเนินการจัดตั้ง  �  สถานท่ีจําหนายอาหาร  �  สถานท่ีสะสมอาหาร 

ประเภท.................................................................พ้ืนท่ีประกอบการ.................................................ตารางเมตร 

คาธรรมเนียม..............บาท  ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี.........เลขท่ี...........ลงวนัท่ี..........เดือน....................พ.ศ.............

โดยใชชื่อสถานท่ีประกอบกิจการวา....................................................................จํานวนคน.............................คน  

ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี.............หมูท่ี.............ตําบล.....................อําเภอ.........................จังหวัด.....................................

โทรศัพท.............................โทรสาร....................................   

  ขอ  ๒.  ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองปฏิบัติตามเง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลง้ิว  เรื่อง  สถานท่ีจําหนายอาหาร 

                           และสถานท่ีสะสมอาหาร   

  (๒)  ...........................................................................................................................................   

  หนังสือรับรองการแจงฉบับนี ้ ใหใชไดจนถึงวันท่ี..........เดือน…....................พ.ศ..............  

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

 

 ลงชื่อ.....................................................     ลงชื่อ....................................................   

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

ผูรับเงิน          นายกองคการบริหารสวนตําบลง้ิว 

 

คําเตือน  ๑)  ตองแสดงหนังสือรับรองการแจงนี้ไวท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ีท่ีไดรับหนังสือรับรองการแจง 

  ๒)  ตองตออายุหนังสือรับรองการแจงกอนหนังสือรับรองการแจงสิ้นอายุ  มิฉะนั้นตองชําระคาปรับ 

                เพ่ิมข้ึนรอยละ  ๒๐ 

 



แบบ  สอ.  ๕   

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

คําขอตออายุใบอนุญาต 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

       เขียนท่ี..................................................................   

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

  ขาพเจา........................................................................อายุ............ป  สัญชาติ..........................   

อยูบานเลขท่ี...............หมูท่ี...........ตรอก/ซอย................ถนน........................ตําบล.............................................    

อําเภอ.....................................จังหวัด............................................โทรศัพท..........................................................   

  ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้ง  �  สถานท่ีจําหนายอาหาร  �  สถานท่ีสะสมอาหาร 

ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลง้ิว  โดยใชชื่อสถานท่ีประกอบกิจการวา.........................................................

พ้ืนท่ีประกอบการ..........................ตารางเมตร  จํานวนคนงาน....................คน  ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี......................

หมูท่ี..........ตําบล.......................อําเภอ........................จังหวัด....................................โทรศัพท.............................   

  พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลว  คือ 

  ๑.  ใบอนุญาตเดิม 

  ๒.  ใบรับรองแพทยของผูไดรับอนุญาตผูชวยจําหนายและผูปรุงอาหาร 

  ๓.  ..................................................................................................................................   

  ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอตออายุใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ  สอ.  ๖   

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

คําขอชําระคาธรรมเนียมประจําป 

หนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

       เขียนท่ี..................................................................   

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

  ขาพเจา.....................................................................อายุ...............ป  สัญชาติ..........................   

อยูบานเลขท่ี.............หมูท่ี...........ตรอก/ซอย........................ถนน.....................ตําบล..........................................

อําเภอ…..........................................จังหวัด........................................โทรศัพท.....................................................   

  ขอยื่นคําขอชําระคาธรรมเนียมประจําปหนังสือรับรองการแจงจัดตั้ง  �    สถานท่ีสะสมอาหาร  

�  สถานท่ีจําหนายอาหารประเภท..................................................ตอนายกองคการบริหารสวนตําบล   

โดยใชชื่อสถานท่ีประกอบกิจการวา.......................................................................................................................

พ้ืนท่ีประกอบการ........................ตารางเมตร  จํานวนคนงาน.....................คน  ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี.......................

หมูท่ี...........ตําบล......................อําเภอ........................จังหวัด........................................โทรศัพท.........................   

  พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลว  คือ 

  ๑.  หนังสือรับรองการแจงเดิม 

  ๒.  ใบรับรองแพทยของผูไดรับอนุญาตผูชวยจําหนายและผูปรุงอาหาร 

  ๓.  ..................................................................................................................................   

 

  ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอชําระคาธรรมเนียมประจําปนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

 

 

     (ลงชื่อ)..........................................ผูขอชําระคาธรรมเนียมประจําป 

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

 

 

 

 

 

 



แบบ  สอ.  ๗   

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

คําขออนุญาตการตาง ๆ 

เกี่ยวกับสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

       เขียนท่ี..................................................................   

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

  ขาพเจา........................................................................อายุ...................ป  สัญชาติ...................   

อยูบานเลขท่ี...........หมูท่ี...........ตรอก/ซอย.................ถนน...................ตําบล.....................................................

อําเภอ............................................จังหวัด.........................................โทรศัพท..................................................... 

  โดยใชชื่อสถานท่ีประกอบกิจการวา...........................................................................................   

พ้ืนท่ีประกอบการ......................ตารางเมตร  จํานวนคนงาน......................คน  ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี........................

หมูท่ี.............ตําบล...................อําเภอ..........................จังหวัด................................  โทรศัพท............................. 

  ขอยื่นคําขอตอนายกองคการบริหารสวนตําบล  ดวยขาพเจามีความประสงค........................... 

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

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

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

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

  ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขออนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

 

 

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

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