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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเมืองยาง 
เรื่อง   สถานที่จําหนายอาหารหรอืสถานที่สะสมอาหาร 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญตัิองคการบริหารสวนตําบลเมืองยาง  วาดวยสถานท่ีจําหนายอาหาร

หรือสถานที่สะสมอาหาร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

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  องคการบริหาร 

สวนตําบลเมืองยางโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองยางและนายอําเภอชํานิ   

จึงตราขอบัญญัติขึ้นไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเมืองยาง  เรื่อง  สถานที่

จําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลเมืองยางตั้งแตเมื่อไดประกาศไว

โดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเมืองยางแลวเจ็ดวัน 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “อาหาร”  หมายความวา  ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต  ไดแก 

  (๑) วัตถุทุกชนิดท่ีคนกิน  ดื่ม  อม  หรือนําเขาสูรางกายไมวาดวยวิธีใด ๆ  หรือ 

ในรูปลักษณะใด ๆ  แตไมรวมถึง  ยา  วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท  หรือยาเสพติดใหโทษ 

ตามกฎหมายวาดวยการนั้น  แลวแตกรณี 

  (๒) วัตถุท่ีมุงหมายสําหรับใชหรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร  รวมถึงวัตถุเจือปน

อาหาร  สี  และเครื่องปรุงแตงกล่ินรส 
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  “สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชท่ี

หรือทางสาธารณะท่ีจัดไว  เพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จ  และจําหนายใหผูซื้อสามารถ

บริโภคไดทันที  ทั้งนี้  ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค  ณ  ท่ีนั้น  หรือ 

นําไปบรโิภคที่อื่นก็ตาม 

  “สถานที่สะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานท่ีหรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่ 

หรือทางสาธารณะที่จัดไว  สําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด

ซึ่งผูซื้อตองนําไปทํา  ประกอบหรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง   

  “ตลาด”  หมายความวา  สถานท่ีซึ่งปกติจัดไวใหผูคาใชเปนท่ีชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคา

ประเภทสัตว  เนื้อสัตว  ผัก  ผลไม  หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด  ประกอบหรือปรุงแลว  หรือของเสียงาย  

ทั้งนี้  ไมวาจะมีการจําหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตาม  และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว

สําหรับใหผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจําหรือครั้งคราวหรือตามวันที่กําหนด 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองยาง 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  ถุงพลาสติก  

ภาชนะท่ีใสอาหาร  เถา  มูลสัตวหรือซากสัตว  รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ท่ีเล้ียงสัตว  

หรือที่อื่น 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได   

ขอ ๕ ผูใดจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใด 

ซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตร  และมิใชเปนการขายของในตลาดตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น

หรือหนังสือรับรองการแจงตามขอ  ๒๒  กอนการจัดตั้ง 
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ขอ ๖ ความในขอ  ๕  ไมใชบังคับแกการประกอบกิจการ  ดังนี้ 

  (๑) การประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

  (๒) การขายของในตลาด 

  (๓) การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 

ขอ ๗ ผูไดรับใบอนุญาตหรือไดรับหนังสือรับการแจงใหจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือ

สถานที่สะสมอาหารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) สถานที่สะสมอาหาร 

   (๑.๑) ไมตั้งอยูในบริเวณที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ 

   (๑.๒) พ้ืนทําดวยวัสดุถาวร  ทําความสะอาดงาย  และไมสงกล่ินรบกวน 

   (๑.๓) จัดใหมีระบบการระบายน้ําอยางเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ 

ตามเกณฑมาตรฐานที่เจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

   (๑.๔) จัดใหมีแสงสวางและทางระบายอากาศเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ

ตามเกณฑมาตรฐานที่เจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

   (๑.๕) จัดใหมีสวมจํานวนเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐาน

ที่เจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

   (๑.๖) จัดใหมีที่รองรับมูลฝอย  และส่ิงปฏิกูลที่ตองดวยสุขลักษณะเพียงพอ 

   (๑.๗) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุขและตามคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมท้ังระเบียบ  ขอบัญญัติ  และคําส่ังขององคการบริหาร

สวนตําบลเมืองยาง   

  (๒) สถานที่จําหนายอาหาร 

   (๒.๑) จัดสถานท่ีตามที่กําหนดไวใน  (๑) 

   (๒.๒) จัดใหมี โตะ   เก าอี้   หรือ ท่ีนั่ งอยางอื่นที่มีสภาพแข็งแรง  สะอาด   

และเปนระเบียบเรียบรอยอยูเสมอ 

   (๒.๓) ผนังและบริเวณปรุงอาหารตองมีพ้ืนท่ีทําความสะอาดงาย  และสูงจากพ้ืน  

อยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร 
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   (๒.๔) จัดใหมีภาชนะ  และอุปกรณ  เครื่องใชตาง ๆ  ท่ีใชในการประกอบ  ปรุง  เก็บ

และการบริโภคอาหารไวใหเพียงพอ  ปลอดภัย  และถูกตองดวยสุขลักษณะตามมาตรฐานที่องคการบริหาร

สวนตําบลเมืองยางกําหนด 

   (๒.๕) จัดใหมีบริเวณและที่สําหรับทําความสะอาดภาชนะ  ตลอดจนอุปกรณ

เครื่องใชตาง ๆ  ใหเพียงพอและถูกสุขลักษณะ  เพ่ือใชในการนั้นโดยเฉพาะ 

   (๒.๖) จัดใหมีที่สําหรับลางมือ  พรอมอุปกรณจํานวนเพียงพอ  และสูงจากพ้ืน  

อยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร 

   (๒.๗) จัดใหมีการปองกันอันตรายตอสุขภาพ  รวมทั้งปองกันไมใหเกิดเหตุรําคาญ

เนื่องจากการจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  และเก็บอาหาร 

   (๒.๘) จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข   

และคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

   (๒.๙) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบัญญัติ  และคําส่ังองคการบริหารสวนตําบลเมืองยาง 

ขอ ๘ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคาร 

หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาต

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓) อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลเมืองยางประกาศกําหนด 

ขอ ๙ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) วางเก็บอาหารกอนปรุงในที่สะอาดถูกสุขลักษณะรวมท้ังจัดใหมีการปองกันสัตว 

นําโรคในสถานท่ีนั้น 

  (๒) ใชเครื่องปกปดอาหาร  รวมทั้งภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  ท่ีใชในการทํา  

ประกอบ  ปรุง  เก็บอาหาร  เพ่ือปองกันฝุนละอองและส่ิงที่เปนอันตรายตอสุขภาพตลอดจนรักษาเครื่องปกปดนั้น

ใหสะอาดและใชการไดดีอยูเสมอ 
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  (๓) น้ําแข็งสําหรับใชบริโภคตองจัดเก็บไวในภาชนะท่ีถูกสุขลักษณะ  สามารถปองกัน

ส่ิงปนเปอนได  และหามนําอาหารหรือส่ิงของอื่นใดแชหรือเก็บรวมไวดวยกัน 

  (๔) การทุบ  การบดน้ําแข็ง  ตองปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะ  และสะอาดอยูเสมอ 

รวมทั้งปองกันมิใหมีเสียงอันเปนเหตุรําคาญแกผูอื่น 

ในกรณีที่ มีผ า เช็ดหนาใหบริการตองทํ าความสะอาดและผานความรอนฆา เชื้ อ โรค 

หรือกรรมวิธีอื่นใดใหถูกตองดวยสุขลักษณะ 

  (๕) จัดใหมีน้ําสะอาดไวใหเพียงพอ 

  (๖) ใชภาชนะหรือวัตถุท่ีสะอาดปลอดภัยสําหรับปรุง  ใส  หรือหออาหาร  หรือน้ําแข็ง  

โดยรักษาใหสะอาดอยูเสมอ 

  (๗) ผู จําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหาร  และผูใหบริการตองแตงกายใหสะอาด   

และปฏิบัติตนใหถูกตองดวยสุขลักษณะสวนบุคคล 

  (๘) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบัญญัติ  และคําส่ังองคการบริหารสวนตําบลเมืองยาง 

ขอ ๑๐ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน 

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน 

ตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาต  หรือยังไมอาจมีคําส่ัง 

ไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกนิสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 



 หนา   ๓๗ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ ๑๑ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงการอนุญาต

จากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควรใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๑๒ บรรดาใบอนุญาตท่ีออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลเมืองยางเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลว  ใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๘  และขอ  ๙  โดยอนุโลม 

ขอ ๑๓ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ ในวันที่มารับใบอนุญาต  สําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือ 

กอนใบอนุญาตส้ินอายุ  สําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น   

ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม 

ที่คางชําระ  เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียม

ครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาท่ีตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  คางชําระคาธรรมเนียมติดตอกัน 

เกินกวาสองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๑๔ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลเมืองยาง 

ขอ ๑๕ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการ 

จากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๖ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๑๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 



 หนา   ๓๘ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหาย  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ประกอบดวย 

  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ให ผู ย่ืนคําขอ 

รับใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๑๘ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือกฎกระทรวงที่ออกตามความใน

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาต 

ในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้เจาพนักงานทองถิ่น 

มีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๑๙ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

  (๒) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือกฎกระทรวงท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือ

ขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับ

ใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรง 

ตอสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๒๐ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงให 

ผูรับใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว   

ใหสงคําส่ังโดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือ 

สํานักทําการงานของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลา 

ที่คําส่ังไปถึงหรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี   



 หนา   ๓๙ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ ๒๑ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๒๒ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือ

พ้ืนท่ีใดซึ่ งมี พ้ืนที่ ไม เกินสองรอยตารางเมตร  และมิใช เปนการขายของในตลาดจะตองแจง 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓) อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลเมืองยางประกาศกําหนด 

เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับแจง  ใหออกใบรับแกผูแจงเพ่ือใชเปนหลักฐานในการประกอบกิจการ

ตามท่ีแจงไดชั่วคราวในระหวางเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นยังมิไดออกหนังสือรับรองการแจง 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจการแจงใหถูกตองตามแบบที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง 

ถาการแจงเปนไปโดยถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการ  

นับแตวันที่ไดรับแจง 

ในใบรับแจงหรือหนังสือรับรองการแจง  เจาพนักงานทองถิ่นจะกําหนดเงื่อนไขใหผูแจงหรือ 

ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได 

ในกรณีที่การแจงไมถูกตองหรือไมสมบูรณใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหผูแจงทราบภายในเจ็ดวันทําการ  

นับแตวันท่ีไดรับแจง  ถาผูแจงไมดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันท่ีไดรับแจงจาก

เจาพนักงานทองถิ่น  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหการแจงของผูแจงเปนอันส้ินผล  แตถาผูแจง 

ไดดําเนินการแกไขภายในเวลาที่กําหนดแลว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงทราบ

ภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับการแจงซึ่งมีรายละเอียดถูกตองตามแบบท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้  

ตามวรรคหนึ่ง 

ขอ ๒๓ ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ 

ขอ ๒๔ ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ 

ใหผูไดรับหนังสือรับรองการแจงย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบ 

ถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 



 หนา   ๔๐ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ในกรณีหนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ใหผูย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรอง 

การแจงนําสําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย   

มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒) ในกรณีหนังสือรับรองการแจงถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืน

ขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

ขอ ๒๕ เมื่อผูแจงตามขอ  ๒๒  ประสงคจะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินกิจการใหแกบุคคลอื่น

ใหแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบดวย 

ขอ ๒๖ ในกรณีท่ีผูดําเนินกิจการใดดําเนินกิจการตามท่ีระบุไวในขอบัญญัตินี้โดยมิไดแจง 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นตามขอ  ๒๒  และเคยไดรับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

เพราะเหตุท่ีฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นมาแลวครั้งหนึ่งยังฝาฝนดําเนินกิจการ

โดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตอไป  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการไว

จนกวาจะไดดําเนินการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตามขอ  ๒๒  ถายังฝาฝนอีกใหเจาพนักงานทองถิ่น 

มีอํานาจส่ังหามการดําเนินกิจการนั้นไวตามเวลาที่กําหนดซึ่งตองไมเกินสองปก็ได 

ขอ ๒๗ การแจงของเจาพนักงานทองถิ่นและคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นใหทําเปนหนังสือ

แจงใหผูแจงหรือผูดําเนินการทราบ  ในกรณีท่ีไมพบตัวหรือไมยอมรับหนังสือใหสงหนังสือการแจง 

หรือคําส่ังโดยทางไปรษณียตอบรับหรือปดหนังสือนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือ 

สํานักทําการงานของผูที่ตองรับหนังสือและใหถือวาผูนั้นไดทราบหนังสือดังกลาวแลวตั้งแตเวลาท่ีหนังสือ

ไปถึงหรือวันปดหนังสือ  แลวแตกรณี   

ขอ ๒๘ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้ งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 

เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลเมืองยางในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ ๒๙ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



 หนา   ๔๑ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ ๓๐ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองยางเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๘  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

มุนี  อุไรรัมย 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลเมืองยาง 



บัญชีคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเมืองยาง 
เรื่อง สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

ลําดับ รายการ 
อัตราคาธรรมเนียมตอป 

(บาท) 

๑.อัตราคาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงการจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสม
อาหาร ในอาคารหรือพ้ืนท่ีใดซ่ึงมีพ้ืนท่ี ไมเกินสองรอย ตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาด 

๑.๑ พ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน ๑๐ ตารางเมตร ๑๐๐ 

๑.๒ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๑๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๒๕ ตารางเมตร ๒๐๐ 

๑.๓ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๒๕ ตารางเมตร แตไมเกิน ๕๐ ตารางเมตร ๓๐๐ 

๑.๔ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๕๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ๔๐๐ 

๑.๕ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ๕๐๐ 

๒.อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตการจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารใน
อาคารหรือพ้ืนท่ีใดซ่ึงมีพ้ืนท่ี เกินสองรอย ตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาด 

๒.๑ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร ๑,๐๐๐ 

๒.๒ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร ๑,๕๐๐ 

๒.๓ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร ตารางเมตรข้ึนไป ๒,๐๐๐ 

 

 

  



 
 

 
คําขอรับใบอนุญาต 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 
 

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

  ขาพเจา.............................................................................อายุ..................ป สัญชาติ................ 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน.................................................................อยูบานเลขท่ี.................หมูท่ี.......... 
ตรอก/ซอย.........................................ถนน.............................................ตําบล................................................... 
อําเภอ.................................จังหวัด................................รหัสไปรษณีย.................โทรศัพท................................... 
  ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตจัดตั้ง     สถานท่ีจําหนายอาหาร     สถานท่ีสะสมอาหาร 
ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองยาง...................................................................................................... 
โดยใชชื่อสถานประกอบการวา (ชื่อราน)...............................................................................................................
พ้ืนท่ีประกอบการ..........................ตารางเมตร  จํานวนคนงาน.......................คน  ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี................... 
หมูท่ี.....................ตําบล..................................อําเภอ..........................................จังหวัด...................................... 
รหัสไปรษณีย................................โทรศัพท.......................................................... 
  พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ 
 ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผูขอรับใบอนุญาต 
 ๒. สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาต 
 ๓. สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารของสถานประกอบการ 
 ๔. ใบรับรองแพทยของผูขอรับใบอนุญาต  ผูชวยจําหนายอาหาร  และผูปรุงอาหาร 
 ๕. ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย   
 ๖. อ่ืน ๆ  (ระบุ)............................................................................................................... 
 

แผนท่ีตั้งสถานประกอบการพอสังเขป 
 
 
 

 
 
 

  
  ขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอรับใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
    (ลงชื่อ)..........................................................ผูขอรับใบอนุญาต 
            (.......................................................) 
 

แบบ สอ.๑ 

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



 
 
 
 

คําขอรับหนังสือรับรองการแจง 
จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 
        เขียนท่ี.................................................... 
       วันท่ี.............เดือน............................พ.ศ.............. 
 
  ขาพเจา.......................................................................อายุ.................ป  สัญชาติ.................. 
อยูบานเลขท่ี............................หมูท่ี...................ตรอก/ซอย...........................ถนน.......................................... 
ตําบล...................................อําเภอ...................................จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย................ 
โทรศัพท.............................................................. 
  ขอยื่นคําขอรับหนังสือรับรองการแจงการจัดตั้ง      สถานท่ีจําหนายอาหาร 
                สถานท่ีสะสมอาหาร 
ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองยาง.....................................................................................................  
โดยใชชื่อสถานประกอบกิจการวา  (ชื่อราน)......................................................................................................... 
พ้ืนท่ีประกอบการ..........................ตารางเมตร  จํานวนคนงาน.......................คน  ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี................... 
หมูท่ี.....................ตําบล..................................อําเภอ..........................................จังหวัด...................................... 
รหัสไปรษณีย................................โทรศัพท.......................................................... 
  พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ 
 ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผูขอรับใบอนุญาต 
 ๒. สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาต 
 ๓. สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารของสถานประกอบการ 
 ๔. ใบรับรองแพทยของผูขอรับใบอนุญาต  ผูชวยจําหนายอาหาร  และผูปรุงอาหาร 
 ๕. ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย   
 ๖. อ่ืน ๆ  (ระบุ)............................................................................................................... 
 

แผนท่ีตั้งสถานประกอบการพอสังเขป 
 
 

    
ขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอรับหนังสือรับรองการแจงนี้เปนความจริงทุกประการ 

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

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

แบบ สอ.๒ 



 

 
ใบอนุญาต 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 
 

เลมท่ี.................เลขท่ี................./.................   
 
  อนุญาตให........................................................................อายุ.............ป  สัญชาติ..................... 
เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี.....................................................อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี.................. หมูท่ี.......... 
ตรอก/ซอย.............................ถนน............................................ตําบล/แขวง....................................................... 
อําเภอ/เขต..................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย..................................................... 
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) ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเมืองยาง เรื่อง สถานท่ี 
              จําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ. ๒๕๕๘  
         (๒)  ............................................................................................................................... 
ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันท่ี...............เดือน................................พ.ศ.......................... 

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

. 
 
 
 
ลงชื่อ.....................................................   ลงชื่อ.......................................................... 
     (......................................................)                            (..........................................................) 
                     ผูรับเงิน        นายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองยาง 
 
คําเตือน    ๑) ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ีท่ีไดรับใบอนุญาต 
              ๒) ตองตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ  มิฉะนั้นตองชําระคาปรับเพ่ิมข้ึนรอยละ  ๒๐ 
 
 
 

แบบ สอ.๓ 



 

 
 

หนังสือรับรองการแจง 
จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 
เลมท่ี.................เลขท่ี................./.................     
 
  ออกหนังสือรับรองการแจงให......................................................อายุ..........ป  สัญชาติ............ 
เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี................................................................อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี........................... 
หมูท่ี...............ตรอก/ซอย.........................ถนน.....................................ตําบล/แขวง............................................. 
อําเภอ/เขต..................................จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย.................................................... 
โทรศัพท...................................... 
  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.......................................................... 
  ๒.  ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 

         (๑) ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเมืองยาง เรื่อง สถานท่ี 
              จําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ. ๒๕๕๘  
         (๒)  ............................................................................................................................... 

 
หนังสือรับรองฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันท่ี...............เดือน................................พ.ศ............. 

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

. 
     (ลงชื่อ)............................................................... 
      (..........................................................) 
                        นายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองยาง 

 
 
 
คําเตือน :  แสดงหนังสือรับรองการแจงนี้ไวในท่ีเปดเผย  ณ สถานท่ีไดรับหนังสือรับรองการแจง 

 
 
 

แบบ สอ.๔ 



 
แบบ สอ.๕ 

คําขอตออายุใบอนุญาต 
จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร   

 
        เขียนท่ี……………………………………........... 
 
       วันท่ี.............เดือน............................พ.ศ.............. 
 
  ขาพเจา.......................................................................อายุ.................ป  สัญชาติ...................... 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน...........................................................อยูบานเลขท่ี................หมูท่ี................. 
ตรอก/ซอย...........................ถนน.............................................ตําบล/แขวง.....................................................
อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย...................................
โทรศัพท...........................................   

ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้ง   สถานท่ีจําหนายอาหาร    สถานท่ีสะสมอาหาร     
ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองยาง......................................................................................................  
โดยใชชื่อสถานประกอบการวา............................................................................................................................. 
พ้ืนท่ีประกอบการ..........................ตารางเมตร  จํานวนคนงาน.......................คน  ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี................... 
หมูท่ี.....................ตําบล..................................อําเภอ..........................................จังหวัด...................................... 
รหัสไปรษณีย................................โทรศัพท.......................................................... 
  พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ 
   ๑. ใบอนุญาตเดิม 

๒. ใบรับรองแพทยของผูไดรับอนุญาต  ผูชวยจําหนายอาหาร  และผูปรุงอาหาร 
   ๓. ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย   
   ๔. อ่ืน ๆ  (ระบุ)............................................................................................................... 
.  
     ขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอตออายุใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 
    (ลงชื่อ)..........................................................ผูขอตออายุใบอนุญาต 
            (...........................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

การชําระคาธรรมเนียม 
คร้ังที่.........ประจําป....................... 
ชําระคาธรรมเนียมคร้ังตอไป 
วันที่........./................./................... 
คาธรรมเนียม........................บาท 
ใบเสร็จรับเงินเลมที่..........เลขที่........ 
ลงวันที่......./......../.............. 
โดยมีเงื่อนไขเฉพาะ..................... 
 
   (ลงชื่อ)..................................... 
      (.........................................) 
นายกองคการบริหารสวนตาํบลเมอืงยาง 

การชําระคาธรรมเนียม 
คร้ังที่.........ประจําป....................... 
ชําระคาธรรมเนียมคร้ังตอไป 
วันที่........./................./................... 
คาธรรมเนียม........................บาท 
ใบเสร็จรับเงินเลมที่..........เลขที่........ 
ลงวันที่......./......../.............. 
โดยมีเงื่อนไขเฉพาะ..................... 
 
   (ลงชื่อ)..................................... 
      (.........................................) 
นายกองคการบริหารสวนตาํบลเมอืงยาง 

การชําระคาธรรมเนียม 
คร้ังที่.........ประจําป....................... 
ชําระคาธรรมเนียมคร้ังตอไป 
วันที่........./................./................... 
คาธรรมเนียม........................บาท 
ใบเสร็จรับเงินเลมที่..........เลขที่........ 
ลงวันที่......./......../.............. 
โดยมีเงื่อนไขเฉพาะ..................... 
 
   (ลงชื่อ)..................................... 
      (.........................................) 
นายกองคการบริหารสวนตาํบลเมอืงยาง 

การชําระคาธรรมเนียม 
คร้ังที่.........ประจําป....................... 
ชําระคาธรรมเนียมคร้ังตอไป 
วันที่........./................./................... 
คาธรรมเนียม........................บาท 
ใบเสร็จรับเงินเลมที่..........เลขที่........ 
ลงวันที่......./......../.............. 
โดยมีเงื่อนไขเฉพาะ..................... 
 
   (ลงชื่อ)..................................... 
      (.........................................) 
นายกองคการบริหารสวนตาํบลเมอืงยาง 

การชําระคาธรรมเนียม 
คร้ังที่.........ประจําป....................... 
ชําระคาธรรมเนียมคร้ังตอไป 
วันที่........./................./................... 
คาธรรมเนียม........................บาท 
ใบเสร็จรับเงินเลมที่..........เลขที่........ 
ลงวันที่......./......../.............. 
โดยมีเงื่อนไขเฉพาะ..................... 
 
   (ลงชื่อ)..................................... 
      (.........................................) 
นายกองคการบริหารสวนตาํบลเมอืงยาง 

การชําระคาธรรมเนียม 
คร้ังที่.........ประจําป....................... 
ชําระคาธรรมเนียมคร้ังตอไป 
วันที่........./................./................... 
คาธรรมเนียม........................บาท 
ใบเสร็จรับเงินเลมที่..........เลขที่........ 
ลงวันที่......./......../.............. 
โดยมีเงื่อนไขเฉพาะ..................... 
 
   (ลงชื่อ)..................................... 
      (.........................................) 
นายกองคการบริหารสวนตาํบลเมอืงยาง 

 
  



 
 
 
 

คําขอชําระคาธรรมเนียมประจําป 
หนังสือรับรองการแจงจัดตั้ง สถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 
        เขียนท่ี……………………………………........... 
 
       วันท่ี.............เดือน............................พ.ศ.............. 
 
  ขาพเจา.......................................................................อายุ.................ป  สัญชาติ...................... 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน...........................................................อยูบานเลขท่ี................หมูท่ี................. 
ตรอก/ซอย...........................ถนน.............................................ตําบล/แขวง.....................................................
อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย...................................
โทรศัพท...........................................   

ขอยื่นคําขอชําระคาธรรมเนียมจัดตั้ง   สถานท่ีจําหนายอาหาร    สถานท่ีสะสมอาหาร     
ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองยาง......................................................................................................  
โดยใชชื่อสถานประกอบการวา............................................................................................................................. 
พ้ืนท่ีประกอบการ..........................ตารางเมตร  จํานวนคนงาน.......................คน  ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี................... 
หมูท่ี.....................ตําบล..................................อําเภอ..........................................จังหวัด...................................... 
รหัสไปรษณีย................................โทรศัพท.......................................................... 
  พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ 
   ๑. ใบอนุญาตเดิม 

๒. ใบรับรองแพทยของผูไดรับอนุญาต  ผูชวยจําหนายอาหาร  และผูปรุงอาหาร 
   ๓. ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย 
   ๔. อ่ืน ๆ  (ระบุ)............................................................................................................... 
.  
     ขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอชําระคาธรรมเนียมประจําปนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 
   (ลงชื่อ)...................................................ผูขอชําระคาธรรมเนียมประจําป 
        (..........................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

แบบ สอ.๖ 



 
 
 
 

คําขออนุญาตการตาง ๆ 
เกี่ยวกับสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 
        เขียนท่ี……………………………………........... 
 
       วันท่ี.............เดือน............................พ.ศ.............. 
 
  ขาพเจา.......................................................................อายุ.................ป  สัญชาติ...................... 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน...........................................................อยูบานเลขท่ี................หมูท่ี................. 
ตรอก/ซอย...........................ถนน.............................................ตําบล/แขวง.....................................................
อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย...................................
โทรศัพท...........................................   
โดยใชชื่อสถานประกอบการวา............................................................................................................................. 
พ้ืนท่ีประกอบการ..........................ตารางเมตร  จํานวนคนงาน.......................คน  ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี................... 
หมูท่ี.....................ตําบล..................................อําเภอ..........................................จังหวัด...................................... 
รหัสไปรษณีย................................โทรศัพท.......................................................... 
   

ขอยื่นคําขอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองยาง  ดวยขาพเจามีความประสงค 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
     ขอรับรองวา ขอความในแบบคําขออนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 
    (ลงชื่อ)..........................................................ผูยื่นคําขออนุญาต 
            (..........................................................) 
  

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

แบบ สอ.๗ 



 
คําขอรับใบแทนใบอนุญาต 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร  
 

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

 

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................................................................  

�   เปนบุคคลธรรมดา อายุ.....................ป สัญชาติ.................... เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขท่ี 
� ���� ����� �� �  อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี...........หมูท่ี...........ตรอก/ซอย.........................
ถนน.............................ตําบล/แขวง...........................อําเภอ/เขต...........................จังหวัด...................................
โทรศัพท..............................โทรสาร.......................................... 

�   เปนนิติบุคคลประเภท......................................................................................................................
จดทะเบียนเม่ือ......................................อยูเลขท่ี....................หมูท่ี........................ตรอก/ซอย.............................
ถนน..........................ตําบล/แขวง..................อําเภอ / เขต.............................จังหวัด.........................................
โทรศัพท.............................โทรสาร.........................................ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขอแจงมีดังนี้  

๑. .........................................................อยูบานเลขท่ี.................หมูท่ี........ตรอก/ซอย...........................
ถนน......................................ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต.....................................................
จังหวัด..............................................โทรศัพท...................................โทรสาร......................................................  

ไดขออนุญาตจัดตั้ง   �  สถานท่ีจําหนายอาหาร   �  สถานท่ีสะสมอาหาร  ใบอนุญาต เลมท่ี........................         
เลขท่ี........................ป.........................โดยใชชื่อสถานประกอบการวา............................................สถานท่ีตั้ง
เลขท่ี..................หมูท่ี............ ........ตรอก/ซอย...................... .... ...........ถนน .................. ...............................
ตําบล..................................อําเภอ.........................................จังหวัด.................................................................... 

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

 

ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตดังกลาวขางตนตอเจาพนักงานทองถ่ินเนื่องจาก    

�   สูญหาย           

�   ถูกทําลาย           

�   ชํารุดในสาระสําคัญ 

 

 

 

 

 

 

 



 
-๒- 

พรอมท้ังไดแนบหลักฐานท่ีนํามาประกอบการพิจารณา ดังนี้  

�   ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบแทนใบอนุญาต  

�   ๒. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ 
 ผูแทนนิติบุคคล (กรณีผูขอรับใบแทนใบอนุญาตเปนนิติบุคคล)  

�   ๓. หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมาย พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ 
 ผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ (กรณีผูประกอบการไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง)  

�   ๔. สําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหาย กรณี 
 ใบอนุญาตเดิมสูญหาย 

�   ๕. ใบอนุญาตเดิม กรณีท่ีชํารุดในสาระสําคัญ  

�   ๖. อ่ืน ๆ………………………………………………………………………………………………………………………….   
 
          ขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ  

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

                                                                         (.............................................)  
                                                                                     ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต 
 
               คําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน 
                 �   อนุมัติออกใบแทนใบอนุญาตได 
                 �   ไมอนุมัติออกใบแทนใบอนุญาต 
                                                 

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

 
 
 
 
  



 
คําขอรับใบแทนหนังสือรับรอง 

การแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 
                                                                       

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

 

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................................................................  

�   เปนบุคคลธรรมดา อายุ...................ป สัญชาติ........................เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขท่ี    
� ���� ����� ��   อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี..........หมูท่ี….........ตรอก/ซอย.......................... 

ถนน........................ตําบล/แขวง..........................อําเภอ/เขต........................จังหวัด............................................
โทรศัพท..............................โทรสาร..........................................  

�   เปนนิติบุคคลประเภท......................................................................................................................
จดทะเบียนเม่ือ....................มีสํานักงานอยูเลขท่ี.............หมูท่ี............ตรอก/ซอย.........................................
ถนน......................................ตําบล/แขวง............................................อําเภอ/เขต............................................
จังหวัด............................................โทรศัพท...........................................โทรสาร............................................... 
ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขอแจงมี ดังนี้  

๑. .........................................................อยูบานเลขท่ี..........หมูท่ี........ตรอก/ซอย…...............................
ถนน......................................ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต...................................................
จังหวัด....................................โทรศัพท.....................................โทรสาร...............................................................  

ไดขอรับหนังสือรับรองการแจงจัดตั้ง   �  สถานท่ีจําหนายอาหาร   �  สถานท่ีสะสมอาหาร  
หนังสือรับรองเลมท่ี..............เลขท่ี..........ป.............โดยใชชื่อสถานประกอบการวา............................................
สถานท่ีตั้งเลขท่ี..................หมูท่ี....................ตรอก/ซอย..................................ถนน.........................................
ตําบล...............................................อําเภอ................................................จังหวัด.............................................. 

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

 
ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสะสมอาหารตอเจาพนักงานทองถ่ิน

เนื่องจาก         

                     �   สูญหาย           

�   ถูกทําลาย           

�   ชํารุดในสาระสําคัญ 

 

 

 

 

 



 
 

-๒- 

พรอมท้ังไดแนบหลักฐานท่ีนํามาประกอบการพิจารณา ดังนี้  

�   ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจง  

�   ๒. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ 
 ผูแทนนิติบุคคล (กรณีผูขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงเปนนิติบุคคล) 

�   ๓. สําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีท่ีหนังสือรับรองการแจง สูญหาย  
 กรณีหนังสือรับรองการแจงเดิมสูญหาย 

�   ๔. หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมาย พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ 
 ผูมอบอํานาจ และผูรับมอบอํานาจ (กรณีผูประกอบการไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง)  

�   ๕. หนังสือรับรองการแจงเดิม กรณีท่ีชํารุดในสาระสําคัญ  

�   ๖. อ่ืน ๆ…………………………………………………………………………………………………….   

 ขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ  

           

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

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

                                                                              ผูขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจง 

 

               คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

                 �   อนุมัติออกใบแทนใบหนังสือรับรองการแจง 

                 �   ไมอนุมัติออกใบแทนหนังสือรับรองการแจง 
 
                                                             (ลงชื่อ)...........................................เจาพนักงานทองถ่ิน  

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