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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาขาม 
เรื่อง   สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาขาม  วาดวยสถานที่จําหนายอาหาร

และสถานท่ีสะสมอาหาร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๔๐  มาตรา  ๕๔  และมาตรา  ๖๓  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลนานาขามโดยไดรับความเห็นชอบจากสภาองคการบริหาร 

สวนตําบลนาขามและนายอําเภอเรณูนคร  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้ เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาขาม  เรื่อง  สถานที่ 

จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาขามตั้งแตเมื่อไดประกาศไว

โดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการขององคการบริหารสวนตําบลนาขามแลว  ๑๕  วัน 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัต ิ ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้  

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “อาหาร”  หมายความวา  ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต  ไดแก 

    (๑)  วัตถุทุกชนิดที่คนกิน  ดื่ม  อม  หรือนําเขาสูรางกายไมวาดวยวิธีใด ๆ  หรือใน

รูปลักษณะใด ๆ  แตไมรวมถึงยาวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทหรือยาเสพติดใหโทษตามกฎหมาย 

วาดวยการนั้น  แลวแตกรณี 

    (๒)  วัตถุท่ีมุงหมายสําหรบัใชหรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร  รวมถึงวัตถุเจือปน

อาหาร  สี  และเครื่องปรุงแตงกล่ินรส 

  “สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่

หรือทางสาธารณะที่จัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถบริโภค



หนา   ๑๓๐ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ไดทันที  ทั้งนี้  ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค  ณ  ท่ีนั้น  หรือนําไปบริโภค

ที่อื่นก็ตาม 

  “สถานที่สะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชท่ีหรือ

ทางสาธารณะที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด

ซึ่งผูซื้อตองนําไปทํา  ประกอบหรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง 

    “ตลาด”  หมายความวา  สถานที่ซึ่งปกติจัดไวใหผูคาใชเปนท่ีชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคา

ประเภทสัตว  เนื้อสัตว  ผัก  ผลไม  หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด  ประกอบหรือปรุงแลว  หรือของเสียงาย  

ทั้งนี้  ไมวาจะมีการจําหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตาม  และหมายความรวมถึงบริเวณ 

ซึ่งจัดไวสําหรับใหผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจําหรือครั้งคราวหรือ 

ตามวันที่กําหนด 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลนาขาม 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  ถุงพลาสติก  

ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตวหรือซากสัตว  รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ท่ีเล้ียงสัตว  

หรือที่อื่น 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและ

ประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

ขอ ๕ ผูใดจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนท่ีใด 

ซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  

ถาสถานที่ดังกลาวมีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตรตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือขอหนังสือรับรอง

การแจงกอนการจัดตั้ง 
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ขอ ๖ ความในขอ  ๕  ไมใชบังคับแกการประกอบกิจการ  ดังนี้ 

  (๑) การประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

  (๒) การขายของในตลาด 

  (๓) การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 

ขอ ๗ ผูไดรับใบอนุญาตหรือไดรับหนังสือรับการแจงใหจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือ

สถานที่สะสมอาหารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้   

  (๑) สถานที่สะสมอาหาร 

   (๑.๑) ไมตั้งอยูในบริเวณที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ 

   (๑.๒) พ้ืนทําดวยวัตถุถาวร  ทําความสะอาดงาย 

   (๑.๓) จัดใหมีระบบการระบายน้ําอยางเพียงพอ  และถูกตองดวยสุขลักษณะตาม

เกณฑมาตรฐานที่เจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

   (๑.๔) จัดใหมีแสงสวางและทางระบายอากาศเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ 

ตามเกณฑมาตรฐานท่ีเจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

   (๑.๕) จัดใหมีสวมจํานวนเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐาน 

ที่เจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

   (๑.๖) จัดใหมีที่รองรับมูลฝอย  และส่ิงปฏิกูลท่ีถูกตองดวยสุขลักษณะและเพียงพอ 

   (๑.๗) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  คําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบัญญัติ  และคําส่ังองคการบริหารสวนตําบลนาขาม 

  (๒) สถานที่จําหนายอาหาร 

   (๒.๑) จัดสถานที่ตามที่กําหนดไวในขอ  (๑.๑) - (๑.๖) 

   (๒.๒) จัดใหมีโตะ  เกาอี้  หรือที่นั่งอยางอื่นซึ่งมีสภาพแข็งแรง  สะอาด  และเปน

ระเบียบเรียบรอยอยูเสมอ 

   (๒.๓) ผนังและบริเวณที่ปรุงอาหารตองมีพ้ืนท่ีทําความสะอาดงาย 

   (๒.๔) จัดใหมีภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  ท่ีใชในการทํา  ประกอบ  ปรุง  

เก็บและการบริโภคอาหารไวเพียงพอ  ปลอดภัย  และถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐาน 

ที่องคการบริหารสวนตําบลนาขามกําหนด 
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   (๒.๕) จัดใหมีบริเวณที่สําหรับทําความสะอาดภาชนะ  ตลอดจนอุปกรณเครื่องใชตาง  ๆ 

ใหเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ  เพ่ือใชในการนั้นโดยเฉพาะ 

   (๒.๖) จัดใหมีที่สําหรับลางมือ  พรอมอุปกรณจํานวนเพียงพอ 

   (๒.๗) จัดใหมีการปองกันอันตรายตอสุขภาพ  รวมท้ังปองกันไมใหเกิดเหตุรําคาญ

เนื่องจากการจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  และเก็บอาหาร 

   (๒.๘) จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข   

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น 

   (๒.๙) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุขและคําส่ังพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบัญญัติ  และคําส่ังขององคการบริหารสวน

ตําบลนาขาม 

ขอ ๘ ผูรับใบอนุญาตหรือผูรับมอบการแจงตองดูแลรักษาสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ี

สะสมอาหารใหถูกตองดวยสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) รักษาสถานที่ใหสะอาดอยูเสมอ  รวมทั้งจัดใหมีการปองกันและกําจัดสัตวนําโรค 

  (๒) ตองมีการดูแลรักษาความสะอาดที่รองรับขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลที่ถูกตอง 

ดวยสุขลักษณะ 

  (๓) รักษาสวมใหถูกตองดวยสุขลักษณะอยูเสมอ 

  (๔) จัดส่ิงของเครื่องใช  และอุปกรณใหเปนระเบียบ  เรียบรอย  และรักษาใหสะอาด

อยูเสมอ 

  (๕) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบัญญัติและคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลนาขาม 

ขอ ๙ ผูรับใบอนุญาตหรือผูรับรองการแจง  จัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารตองปฏิบัติใหถูกตอง

ตามหลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร  กรรมวิธีการจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บ  รักษาอาหาร  

ตลอดจนสุขลักษณะของภาชนะ  อุปกรณน้ําใช  และของใชอื่น ๆ  รวมทั้งสุขลักษณะสวนบุคคลของ 

ผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหาร  ผูใหบริการ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  วางเก็บอาหารกอนปรุงในที่สะอาดถูกสุขลักษณะ  รวมทั้งจัดใหมีการปองกัน 

สัตวนําโรคในสถานที่นั้น 
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  (๒)  ใชเครื่องปกปดอาหาร  รวมทั้งภาชนะและอุปกรณ  เครื่องใชตาง ๆ  ที่ใชในการทํา

ประกอบ  ปรุง  เก็บอาหาร  เพ่ือปองกันฝุนละอองและส่ิงท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ตลอดจนรักษา 

เครื่องปกปดนั้นใหสะอาดใชการไดดีอยูเสมอ 

  (๓)  น้ําแข็งสําหรับใชบริโภคตองจัดเก็บไวในภาชนะท่ีถูกสุขลักษณะสามารถปองกัน 

ส่ิงปนเปอนไดและหามนําอาหารหรือส่ิงของอื่นใดแชหรือเก็บรวมกันไวดวย 

  (๔)  การทุบ  การบดน้ําแข็งตองปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะ  และสะอาดอยูเสมอ  รวมทั้ง

ปองกันมิใหเสียงเปนเหตุรําคาญแกผูอื่น 

  (๕)  ในกรณีที่มีผาเช็ดหนาใหบริการตองทําความสะอาดโดยวิธีผานความรอนฆาเชื้อโรค

หรือกรรมวิธีอื่นใดใหถูกตองดวยสุขลักษณะ 

  (๖)  จัดใหมีนํ้าสะอาดไวเพียงพอ 

  (๗)  ใชภาชนะหรือวัตถุท่ีสะอาด  ปลอดภัยสําหรับปรุง  ใส  หรือหออาหารหรือน้ําแข็ง

โดยรักษาใหสะอาดอยูเสมอ 

  (๘)  ผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหาร  และผูใหบริการตองแตงกายใหสะอาดและปฏิบัติตน

ใหถูกตองดวยสุขลักษณะสวนบุคคล 

  (๙)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

และคําส่ังพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบัญญัติ  และคําส่ังองคการบริหารสวนตําบลนาขาม 

ขอ ๑๐ อาคารที่ใชเปนสถานท่ีประกอบการตองมีหลักฐานแสดงวาสามารถใชประกอบการได

โดยถูกตองตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

ขอ ๑๑ ผูรับใบอนุญาตหรือผูรับรองการแจงตองไมเปนโรคติดตอและไมจางหรือใชบุคคลท่ีปวย

หรือมีเหตุควรเชื่อวาเปนโรคติดตอ  จําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บอาหาร 

ขอ ๑๒ ผูใดประสงคจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือ

พ้ืนที่ใดซึ่งพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตร  ใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือ

สถานที่สะสมอาหารตามแบบ  สอ. ๑  ทายขอบัญญัตินี้ตอเจาพนักงานทองถิ่น  พรอมกับหลักฐานตาง ๆ  

ตามที่องคการบริหารสวนตําบลนาขามกําหนด  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓)  อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลนาขามประกาศกําหนด 
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ในกรณีสถานท่ีตามวรรคหนึ่ง  มีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตร  ใหย่ืนคําขอรับหนังสือรับรอง

การแจงตามแบบ  สอ. ๒  ทายขอบัญญัตินี้ตอเจาพนักงานทองถิ่น  พรอมหลักฐานตาง ๆ  ตามท่ีองคการ

บริหารสวนตําบลนาขามกําหนด 

ขอ ๑๓ เมื่อเจาพนักงานทองถิน่ไดตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของคําขออนุญาต

หรือคําขอรับหนังสือรับรองการแจงแลว  ปรากฏวาถูกตองตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดไว

ใหออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารตามแบบ  สอ. ๓  ทายขอบัญญัตินี้

หรือหนังสือรับรองการแจงตามแบบ  สอ. ๔  ทายขอบัญญัตินี้  แลวแตกรณี 

ผูใดไดรับอนุญาตหรือผูไดรับการรับรองการแจงตองมารับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง

พรอมกับชําระคาธรรมเนยีมตามอัตราทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาขามนี้ภายในกําหนดสิบหาวัน

นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากมิไดมารับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง

และชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๑๔ เมื่อผูรับใบอนุญาตผูใดประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต  ใหย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาต

ประกอบกิจการจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารตามแบบ  สอ. ๖  ทายขอบัญญัตินี้ตอพนักงานทองถิ่น  

กอนใบอนุญาตส้ินอายุไมนอยกวาสิบหาวนั  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับชําระคาธรรมเนียมแลว  ใหประกอบกิจการ

ตอไปจนกวาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาตผูใดมิไดชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  

จะตองชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ 

ขอ ๑๕ ผูรับหนังสือรับรองการแจงตองเสียคาธรรมเนียมเปนประจําทุกป  ตลอดระยะเวลา

ดําเนินกิจการนั้น  โดยย่ืนคําขอชําระคาธรรมเนียมประจําปตามแบบ  สอ. ๕  ทายขอบัญญัตินี้ 

ตอเจาพนักงานทองถิน่พรอมหลักฐานตาง ๆ  ตามท่ีองคการบรหิารสวนตําบลนาขามกําหนด  และใหชําระ

คาธรรมเนียมกอนครบรอบในแตละป  ผูใดมิไดชําระคาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนดจะตองชําระ

คาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของคาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแตผูแจงจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้น

กอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ขอ ๑๖ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลนาขาม 
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ขอ ๑๗ เมื่อผูรับใบอนุญาตหรือผูรับหนังสือรับรองการแจงไมประสงคจะประกอบการตอไป 

ใหย่ืนคําขอบอกเลิกการดําเนินกิจการตามแบบ  สอ. ๗  ทายขอบัญญัตินี้ตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๘ หากผูรับใบอนุญาตหรือผูรับรองการแจงประสงคจะแกไขรายการในใบอนุญาตหรือ

หนังสือรับรองการแจงใหย่ืนคําขอแกไขรายการในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงตามแบบ  สอ. ๘   

ทายขอบัญญัตินี้ตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๙ หากปรากฏวาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง  สูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุด

ในสาระสําคัญผูรับใบอนุญาตหรือผูรับหนังสือรับรองการแจง  แลวแตกรณี  จะตองย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาต  หรือใบแทนหนังสือรับรองการแจงตามแบบ  สอ. ๙  ทายขอบัญญัตินี้ตอเจาพนักงานทองถิ่น

ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  แลวแตกรณี

พรอมหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑) เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ  กรณีสูญหายหรือถูกทําลาย 

  (๒) ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

ขอ ๒๐ การออกใบอนุญาต  หรือใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหเจาพนักงานทองถิ่น

ดําเนินการตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  ดังนี้ 

  (๑) การออกใบแทนใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร  หรือสถานท่ีสะสม

อาหารใหใชตามแบบ  สอ. ๑๐  ทายขอบัญญัตินี้  หรือการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่

จําหนายอาหาร  หรือสถานท่ีสะสมอาหารใหใชตามแบบ  สอ. ๑๑  ทายขอบัญญัตินี้  โดยประทับตราสีแดง  

คําวา  “ใบแทน”  กํากับไวดวย  และใหมีวัน  เดือน  ปท่ีออกใบแทนพรอมท้ังลงลายมือชื่อเจาพนักงาน

ทองถิ่นหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

  (๒) ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิม 

  (๓) บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนญุาตเดิมหรือตนขั้วหนังสือรับรองการแจงเดิมระบุสาเหตุ

การสูญหาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมหรือหนังสือรับรองการแจงเดิม  แลวแตกรณีและ

ลงเลมที่  เลขที่  ปของใบแทน 

ขอ ๒๑ ผูรับใบอนุญาตหรือผูรับรองการแจง  ใหจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร  หรือสถานท่ี

สะสมอาหารตองแสดงใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานที่

ประกอบกิจกาตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
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ขอ ๒๒ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลนาขาม 

ขอ ๒๓ ใหใชแบบพิมพตาง ๆ  ตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  คําขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารใหใช

แบบ  สอ. ๑ 

  (๒) คําขอรับหนงัสือรับรองการแจงจัดตัง้สถานที่จําหนายอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหาร

ใหใชแบบ  สอ. ๒ 

  (๓) ใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารใหใชแบบ  สอ. ๓ 

  (๔) หนังสือรับรองการแจงใหใชแบบ  สอ. ๔ 

  (๕) คําขอชําระคาธรรมเนียมประจําปใหใชแบบ  สอ. ๕ 

  (๖) คําขอตออายุใบอนญุาตประกอบกจิการสถานท่ีสะสมอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

ใหใชแบบ  สอ. ๖ 

  (๗) คําขอบอกเลิกการดําเนินกิจการใหใชแบบ  สอ. ๗ 

  (๘) คําขอแกไขรายการในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงใหใชแบบ  สอ. ๘ 

  (๙) คําขอรับใบแทนใบอนญุาต  หรือใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหใชแบบ  สอ. ๙ 

  (๑๐) ใบแทนใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารใหใช

แบบ  สอ. ๑๐ 

  (๑๑) ใบแทนหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร

ใหใชแบบ  สอ. ๑๑ 

ขอ ๒๔ ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร  หรือสถานท่ีสะสมอาหารไมปฏิบัติ

หรือปฏิบัติไมถูกตองตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไวคราวหนึ่งไมเกิน

สิบหาวัน 

กรณีถูกส่ังพักใชใบอนุญาตมาแลวสองครั้ง  และมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได 

ขอ ๒๕ ผูดําเนินกิจการจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร 

หรือพ้ืนที่ใด  ซึ่งมีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาด  โดยมิไดแจงตอ 
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เจาพนักงานทองถิ่นตามขอ  ๕  และเคยไดรับโทษตามขอบัญญัตินี้เพราะเหตุที่ฝาฝนดําเนินกิจการ 

โดยมิไดแจงขอหนังสือรับรองการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นมาแลวครั้งหนึ่ง  หากยังปฏิบัติฝาฝนดําเนิน

กิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตอไปใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูดําเนินการดังกลาว

หยุดดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดดําเนินการแจงขอหนังสือรับรองการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตามขอ  ๕  

ถายังฝาฝนอีกใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังหามดําเนินกิจการนั้นไวตามที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสองป 

ผูใดปฏิบัติตามที่กลาวในวรรคหนึ่ง  จําตองเสียคาปรับไมเกินหนึ่งพันบาท  เมื่อไดชําระคาปรับ

เต็มจํานวนตามที่เจาพนักงานทองถิ่นเปรียบเทียบปรับกําหนด  ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมาย 

วิธีพิจารณาความอาญา 

ขอ ๒๖ ผูใดฝาฝนขอบัญญัตนิี้ในขอ  ๕  มีความผิดมาตรา  ๗๒  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๒๗ ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ในขอ  ๗  ขอ  ๘  หรือขอ  ๙  มีความผิดตามมาตรา  ๗๓   

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๒๘ ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ ในขอ  ๑๙  หรือขอ  ๒๑  มีความผิดตามมาตรา  ๘๓   

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๒๙ ผูรับใบอนุญาตผูใดดาํเนินกจิการในระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตามขอ  ๒๒  วรรคหนึ่ง 

มีความผิดตามมาตรา  ๘๔  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๐ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลนาขามรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศหรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๖  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙  

เสถียน  ฝาระม ี

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลนาขาม 

 



 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาขาม 

เร่ือง สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 

ลําดับท่ี รายการ คาธรรมเนียม/บาท 

๑ ใบอนุญาตใหจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารใน

อาคารหรือพ้ืนท่ีใดซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกิน ๒๐๐ ตารางเมตรและมิใชเปนการขายของ

ในตลาด  

 

- พ้ืนท่ี ๒๐๑ - ๔๐๐ ตารางเมตร     

- พ้ืนท่ี ๔๐๑ - ๖๐๐  ตารางเมตร  

- พ้ืนท่ี ๖๐๑  ข้ึนไป 

 

 

 

 

๒๐๐ บาท 

๓๐๐ บาท 

๕๐๐ บาท 

๒ หนังสือรับรองการแจงใหจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสม

อาหารในอาคารหรือพ้ืนท่ีใดซ่ึงมีพ้ืนท่ีไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตรและมิใชเปน

การขายของในตลาด  

 

- พ้ืนท่ีไมเกิน ๑๐ ตารางเมตร  

- พ้ืนท่ี ๑๐ - ๕๐ ตารางเมตร  

- พ้ืนท่ี ๕๑ - ๑๐๐ ตารางเมตร  

- พ้ืนท่ี ๑๐๑ - ๒๐๐ ตารางเมตร 

 

 

 

 

๑๐ บาท 

๒๐ บาท 

๕๐ บาท 

๑๐๐ บาท 

๓ ใบแทนใบอนุญาต ๑๐๐ บาท 

๔ ใบแทนหนังสือรับรองการแจง ๒๐ บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                แบบ สอ. ๑ 

 

คําขอรับใบอนุญาต 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 

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

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

ขาพเจา  บุคคลธรรม  นิติบุคคล ชื่อ............................................................................................................... 

อายุ............ป สัญชาติ.............. บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี……………………………………………………………………….. 

อยูบานเลขท่ี/สํานักงานเลขท่ี......................หมูท่ี.....................ตําบล............................อําเภอ..................................

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

ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานท่ีสะสมอาหารตอเจาพนักงานทองถ่ิน ดังนี้ 

 ๑.  ชื่อสถานท่ีประกอบกิจการ..................................................................................................................... 

ประกอบกิจการประเภท...............................................................ลําดับท่ี..................กําลังเครื่องจักร............แรงมา 

จํานวนคนงาน.................คน 

 ๒.  สถานประกอบการตั้งอยูเลขท่ี.................หมูท่ี...............ตําบล........................อําเภอ............................ 

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

มีเนื้อท่ี............... ตารางเมตร บริเวณสถานประกอบการ (รวมท้ังอาคารประกอบการ) มีเนื้อท่ี..............ตารางเมตร 

ท่ีดินบริเวณสถานประกอบการเปนของ..................................................................................................................... 

อาคารประกอบการเปนของ....................................................................................................................................... 

อาคารประกอบการ  มีอยูเดิม  กอสรางใหม ลักษณะของอาคารประกอบการ............................................... 

ใบอนุญาตปลูกสรางอาคารประเภท.............................................................สถานประกอบการอยูใกลกับ................. 

................................................................ การพักของผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการ   มี    ไมมี  

บริเวณสถานประกอบการมีเขตติดตอ  ดานทิศเหนือ........................................................................... 

      ดานทิศใต................................................................................ 

      ดานทิศตะวันออก.................................................................... 

      ดานทิศตะวันตก...................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

-๒- 

 ๓.  ทํางานปกติตั้งแตเวลา.....................น. ถึงเวลา.........................น. รวมวันละ.....................ชั่วโมง 

 ๔.  จํานวนและระดับผูซ่ึงทํางานในสถานประกอบการ 

  ๔.๑ เจาหนาท่ีบริหารและวิชาการ.................................คน 

  ๔.๒ คนงานชาย..............................................................คน 

        คนงานหญิง.............................................................คน 

  ๔.๓ ผูชํานาญการจากตางประเทศ..................................คน 

  ๔.๔ ชางเทคนิคและชางฝมือจากตางประเทศ.................คน 

     รวม........................................คน 

 ๕.  มลพิษท่ีเกิดจากกระบวนการ (น้ําเสีย/กากของเสีย/มลพิษอากาศ) 

  (ระบุชื่อและปริมาณ) (ถามี) 

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

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

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

 ๖.  การควบคุมมลพิษกอนปลอยออกสูภายนอก (การบําบัดหรือปรับปรุงคุณภาพน้ําเสีย/กากของเสีย/

มลพิษอากาศ) 

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

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

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

 ๗.  อุปกรณ/เครื่องมือ/เครื่องจักร ท่ีใชไดแก (ระบุ ขนาด จํานวน) 

  ๗.๑ ........................................................................ขนาด...............................จํานวน.................... 

  ๗.๒ ........................................................................ขนาด...............................จํานวน....................     

  ๗.๓ ........................................................................ขนาด...............................จํานวน....................     

      ๗.๔ ........................................................................ขนาด...............................จํานวน....................     

  ๗.๕ ........................................................................ขนาด...............................จํานวน.................... 

 ๘.  มาตรการปองกันอันตรายสําหรับผูปฏิบัติงาน/คนงาน 

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

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

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

 

 

 

 



 

 

-๓- 

๙.  แผนท่ีสังเขปแสดงสถานท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๑๐.  แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีประกอบการ และท่ีตั้งของเครื่องจักร (หากมีหลายชั้นใหแสดงทุกชั้น) รวมท้ังท่ีพัก

ของผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการ (ถามี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ลงชื่อ.............................................................ผูยื่นคําขอ 

    ตําแหนง......................................................... 

    วันท่ี............./............................/................... 

 



 

               แบบ สอ. ๒ 

 

แบบคําขอหนังสือรับรองการแจง 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 

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

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

ขาพเจา  บุคคลธรรม  นิติบุคคล ชื่อ............................................................................................................... 

อายุ............ป สัญชาติ.............. บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี……………………………………………………………………….. 

อยูบานเลขท่ี/สํานักงานเลขท่ี......................หมูท่ี.....................ตําบล............................อําเภอ..................................

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

ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานท่ีสะสมอาหารตอเจาพนักงานทองถ่ิน ดังนี้ 

 ๑.  ชื่อสถานท่ีประกอบกิจการ..................................................................................................................... 

ประกอบกิจการประเภท...............................................................ลําดับท่ี..................กําลังเครื่องจักร...........แรงมา 

จํานวนคนงาน.................คน 

 ๒.  สถานประกอบการตั้งอยูเลขท่ี.................หมูท่ี...............ตําบล........................อําเภอ............................ 

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

มีเนื้อท่ี............. ตารางเมตร บริเวณสถานประกอบการ (รวมท้ังอาคารประกอบการ) มีเนื้อท่ี..............ตารางเมตร 

ท่ีดินบริเวณสถานประกอบการเปนของ..................................................................................................................... 

อาคารประกอบการเปนของ....................................................................................................................................... 

อาคารประกอบการ  มีอยูเดิม  กอสรางใหม ลักษณะของอาคารประกอบการ............................................... 

ใบอนุญาตปลูกสรางอาคารประเภท.............................................................สถานประกอบการอยูใกลกับ................. 

................................................................ การพักของผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการ   มี    ไมมี  

ปริเวณสถานประกอบการมีเขตติดตอ  ดานทิศเหนือ........................................................................... 

      ดานทิศใต................................................................................ 

      ดานทิศตะวันออก.................................................................... 

      ดานทิศตะวันตก...................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

-๒- 

 ๓.  ทํางานปกติตั้งแตเวลา.....................น. ถึงเวลา.........................น. รวมวันละ.....................ชั่วโมง 

 ๔.  จํานวนและระดับผูซ่ึงทํางานในสถานประกอบการ 

  ๔.๑ เจาหนาท่ีบริหารและวิชาการ.................................คน 

  ๔.๒ คนงานชาย..............................................................คน 

        คนงานหญิง.............................................................คน 

  ๔.๓ ผูชํานาญการจากตางประเทศ..................................คน 

  ๔.๔ ชางเทคนิคและชางฝมือจากตางประเทศ.................คน 

     รวม........................................คน 

 ๕.  มลพิษท่ีเกิดจากกระบวนการ (น้ําเสีย/กากของเสีย/มลพิษอากาศ) 

  (ระบุชื่อและปริมาณ) (ถามี) 

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

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

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

 ๖.  การควบคุมมลพิษกอนปลอยออกสูภายนอก (การบําบัดหรือปรับปรุงคุณภาพน้ําเสีย/กากของเสีย/

มลพิษอากาศ) 

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

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

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

 ๗.  อุปกรณ/เครื่องมือ/เครื่องจักร ท่ีใชไดแก (ระบุ ขนาด จํานวน) 

  ๗.๑ ........................................................................ขนาด...............................จํานวน.................... 

  ๗.๒ ........................................................................ขนาด...............................จํานวน....................     

  ๗.๓ ........................................................................ขนาด...............................จํานวน....................     

      ๗.๔ ........................................................................ขนาด...............................จํานวน....................     

  ๗.๕ ........................................................................ขนาด...............................จํานวน.................... 

 ๘.  มาตรการปองกันอันตรายสําหรับผูปฏิบัติงาน/คนงาน 

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

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

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

 

 

 

 



 

 

-๓- 

 ๙.  แผนท่ีสังเขปแสดงสถานท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๑๐.  แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีประกอบการ และท่ีตั้งของเครื่องจักร (หากมีหลายชั้นใหแสดงทุกชั้น) รวมท้ังท่ีพัก

ของผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการ (ถามี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ลงชื่อ.............................................................ผูยื่นคําขอ 

    ตําแหนง......................................................... 

    วันท่ี............./............................/................... 

 



 

 

 

 

           แบบ สอ.๓ 

 

ใบอนุญาต 
จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

เลมท่ี..................เลขท่ี................./................... 
 ๑. เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให.................................................................................สัญชาติ................... 
อยูบานเลขท่ี..................หมูท่ี.................ตําบล................................อําเภอ..............................จังหวัด....................... 
หมายเลขโทรศัพท............................................ 

 ชื่อสถานประกอบกิจการ........................................................................ประเภท......................................... 
อยูบานเลขท่ี..................หมูท่ี.................ตําบล................................อําเภอ..............................จังหวัด....................... 
หมายเลขโทรศัพท............................................ 
 เสียคาธรรมเนียมปละ............................บาท (..............................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน 
เลมท่ี...................................เลขท่ี......................................ลงวันท่ี.............................................................................. 

 ๒. ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอกําหนดของทองถ่ิน 

 ๓. หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
โดยมิอาจแกไขไดเจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 

 ๔. ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ 
     ๔.๑....................................................................................................... 
              ๔.๒....................................................................................................... 
              ๔.๓....................................................................................................... 

 ๕. ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี.....................เดือน.......................... พ.ศ. .............................. 

 ๖. ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันท่ี...........................เดือน.......................... พ.ศ. .............................. 
 
 
 
      (ลงชื่อ) 
       (...................................................) 
      ตําแหนง.................................................... 
              เจาพนักงานทองถ่ิน 
 
 
คําเตือน  ๑ ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตน้ีโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบ

     กิจการ หากฝาฝนมโีทษปรับไมเกิน ๕๐๐ บาท 

 ๒. หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคาํขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอาย ุ

 



 
         (ดานหลัง) 

 

รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีสิ้นอายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 

เจาพนักงานทองถิน่ เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

            

               แบบ สอ.๔ 

 

     หนังสือรับรองการแจง 
จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

เลมท่ี..................เลขท่ี................./................... 
 ๑. เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให.................................................................................สัญชาติ................... 
อยูบานเลขท่ี..................หมูท่ี.................ตําบล................................อําเภอ..............................จังหวัด....................... 
หมายเลขโทรศัพท............................................ 

 ชื่อสถานประกอบกิจการ........................................................................ประเภท......................................... 
อยูบานเลขท่ี..................หมูท่ี.................ตําบล................................อําเภอ..............................จังหวัด....................... 
หมายเลขโทรศัพท............................................ 
 เสียคาธรรมเนียมปละ............................บาท (..............................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน 
เลมท่ี...................................เลขท่ี......................................ลงวันท่ี.............................................................................. 

 ๒. ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอกําหนดของทองถ่ิน 

 ๓. หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
โดยมิอาจแกไขไดเจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 

 ๔. ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ 
     ๔.๑....................................................................................................... 
              ๔.๒....................................................................................................... 
              ๔.๓....................................................................................................... 

 ๕. ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี.....................เดือน.......................... พ.ศ. ............................. 

 ๖. ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันท่ี...........................เดือน.......................... พ.ศ. ............................. 
 
 
 
      (ลงชื่อ) 
       (...................................................) 
      ตําแหนง.................................................... 
              เจาพนักงานทองถ่ิน 
 
 
คําเตือน  ๑ ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตน้ีโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบ

     กิจการ หากฝาฝนมโีทษปรับไมเกิน ๕๐๐ บาท 

 ๒. หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคาํขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอาย ุ



 
 
               แบบ สอ. ๕ 

 

คําขอชําระคาธรรมเนียมประจําป 

 

 ขาพเจา.....................................................................................อยูบานเลขท่ี.......................หมูท่ี................. 

ตําบล.............................อําเภอ..................................จังหวดั...................................รหัสไปรษณีย............................. 

โทรศัพท................................โทรสาร.................................ประกอบกิจการ............................................................... 

ตามใบรับแจงหรือใบอนุญาตเลขท่ี.................................................ลงวันท่ี................................................................ 

สถานประกอบการชื่อ.....................................................................ตั้งอยูเลขท่ี...................หมูท่ี................................ 

ตําบล.............................อําเภอ..................................จังหวดั...................................รหัสไปรษณีย............................. 

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

 มีความประสงคขอชําระคาธรรมเนียมรายปสําหรับการประกอบกิจการดังกลาว ประจําป  พ.ศ. ............... 

เปนเงินจํานวน...................................................... บาท (.........................................................................................) 

 พรอมกันนี้ขาพเจาไดนําสงสําเนาใบแจง หรือใบอนุญาต (ถามี) 

 

 

      (ลงชื่อ)     ผูยื่น 

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

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

               แบบ สอ. ๖ 

คําขอตออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการสถานท่ีจําหนายอาหาร หรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 

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

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

ขาพเจา  บุคคลธรรม  นิติบุคคล ชื่อ............................................................................................................... 

อายุ............ป สัญชาติ.............. บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี……………………………………………………………………….. 

อยูบานเลขท่ี/สํานักงานเลขท่ี......................หมูท่ี.....................ตําบล............................อําเภอ..................................

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

ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานท่ีสะสมอาหารตอเจาพนักงานทองถ่ิน ดังนี้ 

 ๑.  ชื่อสถานท่ีประกอบกิจการ..................................................................................................................... 

ประกอบกิจการประเภท...............................................................ลําดับท่ี..................กําลังเครื่องจักร...........แรงมา 

จํานวนคนงาน.................คน 

 ๒.  สถานประกอบการตั้งอยูเลขท่ี.................หมูท่ี...............ตําบล........................อําเภอ............................ 

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

มีเนื้อท่ี.............. ตารางเมตร บริเวณสถานประกอบการ (รวมท้ังอาคารประกอบการ) มีเนื้อท่ี...............ตารางเมตร 

ท่ีดินบริเวณสถานประกอบการเปนของ...................................................................................................................... 

อาคารประกอบการเปนของ....................................................................................................................................... 

อาคารประกอบการ  มีอยูเดิม  กอสรางใหม ลักษณะของอาคารประกอบการ............................................... 

ใบอนุญาตปลูกสรางอาคารประเภท.............................................................สถานประกอบการอยูใกลกับ................. 

................................................................ การพักของผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการ   มี    ไมมี  

ปริเวณสถานประกอบการมีเขตติดตอ  ดานทิศเหนือ........................................................................... 

      ดานทิศใต................................................................................ 

      ดานทิศตะวันออก.................................................................... 

      ดานทิศตะวันตก...................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

-๒- 

 ๓.  ทํางานปกติตั้งแตเวลา.....................น. ถึงเวลา.........................น. รวมวันละ.....................ชั่วโมง 

 ๔.  จํานวนและระดับผูซ่ึงทํางานในสถานประกอบการ 

  ๔.๑ เจาหนาท่ีบริหารและวิชาการ.................................คน 

  ๔.๒ คนงานชาย..............................................................คน 

        คนงานหญิง.............................................................คน 

  ๔.๓ ผูชํานาญการจากตางประเทศ..................................คน 

  ๔.๔ ชางเทคนิคและชางฝมือจากตางประเทศ.................คน 

     รวม........................................คน 

 ๕.  มลพิษท่ีเกิดจากกระบวนการ (น้ําเสีย/กากของเสีย/มลพิษอากาศ) 

  (ระบุชื่อและปริมาณ) (ถามี) 

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

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

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

 ๖.  การควบคุมมลพิษกอนปลอยออกสูภายนอก (การบําบัดหรือปรับปรุงคุณภาพน้ําเสีย/กากของเสีย/

มลพิษอากาศ) 

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

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

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

 ๗.  อุปกรณ/เครื่องมือ/เครื่องจักร ท่ีใชไดแก (ระบุ ขนาด จํานวน) 

  ๗.๑ ........................................................................ขนาด...............................จํานวน.................... 

  ๗.๒ ........................................................................ขนาด...............................จํานวน....................     

  ๗.๓ ........................................................................ขนาด...............................จํานวน....................     

      ๗.๔ ........................................................................ขนาด...............................จํานวน....................     

  ๗.๕ ........................................................................ขนาด...............................จํานวน.................... 

 ๘.  มาตรการปองกันอันตรายสําหรับผูปฏิบัติงาน/คนงาน 

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

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

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

 

 

 

 



 

 

-๓- 

 ๙.  แผนท่ีสังเขปแสดงสถานท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๑๐.  แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีประกอบการ และท่ีตั้งของเครื่องจักร (หากมีหลายชั้นใหแสดงทุกชั้น) รวมท้ังท่ีพัก

ของผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการ (ถามี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ลงชื่อ.............................................................ผูยื่นคําขอ 

    ตําแหนง......................................................... 

    วันท่ี............./............................/................... 

 



 

 

                แบบ สอ. ๗ 

 

คําขอเลิกการดําเนินกิจการ 

สถานท่ีจําหนายอาหาร หรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

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

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

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

สัญชาติ................หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี  -  -  -  -  

อยูบานเลขท่ี....................หมูท่ี...............ตําบล..........................อําเภอ...............................จังหวัด............................ 

หมายเลขโทรศัพท..................................... 

ไดรับ  ใบอนุญาต  หนังสือรับรองการแจง จัดตั้ง/ประกอบกิจการ 

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

โดยใชสถานประกอบการวา........................................................................................................................................ 

สถานท่ีต้ังเลขท่ี..................หมูท่ี..............ตําบล...................................อําเภอ................................จังหวัด................. 

หมายเลขโทรศัพท..................................... 

 ขอแจงเลิกดําเนินกิจการตอเจาพนักงานทองถ่ิน ตั้งแตวันท่ี................เดือน........................พ.ศ. ................ 

พรอมท้ังไดแนบหลักฐานท่ีนํามาประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

   ๑.    ใบอนุญาต    หนังสือรับรองการแจง จัดตั้ง/ประกอบกิจการ 

   ๒.  สําเนาทะเบียนบานของสถานท่ีประการ 

   ๓.  ใบแทน    ใบอนุญาต    หนังสือรับรองการแจงจัดตั้ง/ประกอบกิจการ 

   ๔.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูประกอบการ 

   ๕.  หนังสือมอบอํานาจ พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูมอบอํานาจ และผูรับมอบอํานาจ 

  (กรณีผูประกอบการไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง) 

   ๖. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทน

  นิติบุคคล (กรณีผูขอเลิกดําเนินกิจการเปนนิติบุคคล) 

   ขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

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

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



  

  

                แบบ สอ. ๘ 

 

คําขอแกไขรายการในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง 

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

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

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

บัตรประจําตัวประชาชน เลขท่ี.........................................................ออกให ณ ........................................................ 

ท่ีอยูเลขท่ี..........................................................หมูท่ี............... ตําบล.................................อําเภอ............................. 

จังหวัด.............................โทรศัพท......................................... ขอแกไขรายการในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองแจง 

เลขท่ี...................................... ในนามของ.......................................................................................................... 

(ชื่อผูรับอนุญาตและชื่อสถานท่ีผลิตหรือสถานท่ีนําเขา) อยูเลขท่ี............................................................................... 

ตําบล.................................... อําเภอ................................. จงัหวัด................................. โทรศัพท............................ 

 รายการท่ีขอแกไข......................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

               แบบ สอ. ๙ 

คําขอใบแทนอนุญาตหรือใบแทนหนังสือรับรองการแจง 

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

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

 ขาพเจา...............................................................................................ผูไดรับใบอนุญาต/ใบรับรองการแจง 
    เปนบุคคลธรรมดา  อยูบานเลขท่ี.....................หมูท่ี...............ตําบล...................................... 

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

    เปนนิติบุคคลประเภท............................................................................................................. 
จดทะเบียนเม่ือ.................................................เลขทะเบียน...................................................มีสํานักงานตั้งอยูเลขท่ี

............................ หมูท่ี....................ตําบล..................................อําเภอ...............................จังหวัด....................... 
โทรศัพท........................................ โดย..................................................................................ผูมีอํานาจลงชื่อแทน
นิติบุคคลผูขอใบแทนใบอนุญาต/ใบแทนใบรับรองการแจง อยูบานเลขท่ี.............หมูท่ี..........ตําบล........................ 

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

  ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต/ใบแทนใบรับรองการแจง........................................................... 
............................ตอเจาพนักงานทองถ่ิน ดังตอไปนี้ 

  ขอ ๑ ขาพเจาไดรับใบอนุญาต/ใบรับรองการแจง........................................................................... 
เลขท่ี.................../.........................ลงวันท่ี...................เดือน.......................................พ.ศ. ....................................... 
อยูบานเลขท่ี.....................หมูท่ี...............ตําบล............................อําเภอ..............................จังหวัด.......................... 

โทรศัพท................................... ในท่ีดิน โฉนดเลขท่ี/น.ส.๓ เลขท่ี/ส.ค.๑ เลขท่ี...................................................... 
เปนท่ีดินของ............................................................................................................................................................... 

  ขอ ๒ ใบอนุญาต/ใบรับรองการแจง ดังกลาวไดสูญหาย/ถูกทําลาย/ชํารุด เม่ือวันท่ี...................... 

เดือน............................... พ.ศ. ................................. 
  ขอ ๓ พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ 
  (๑)  ในกรณีท่ีใบอนุญาตหรือใบรับรองการแจงสูญหาย ใหนําใบแจงความวาใบอนุญาต หรือ

ใบรับรองสูญหายของสถานีตํารวจแหงทองท่ีท่ีใบอนุญาตหรือใบรับรองนั้นสูญหายมาดวย 
  (๒)  ในกรณีท่ีใบอนุญาตหรือใบรับรองถูกทําลายหรือชํารุดบางสวน ใหแนบใบอนุญาต หรือ
ใบรับรองท่ีถูกทําลายหรือชํารุดบางสวนนั้นมาดวย 

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

     ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต/ใบแทนใบรับรอง 
 

หมายเหตุ (๑)  ขอความใดท่ีไมใชใหขีดฆา 

  (๒)  ใสเครื่องหมาย/ในชอง   หนาขอความท่ีตองการ 
 



 
-๒- 

หมายเหตุของเจาหนาท่ี 

  จะตองแจงใหผูขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรองทราบวาจะอนุญาตหรือไมอนุญาต 

หรือขยายเวลา ภายในวันท่ี......................เดือน......................................... พ.ศ. ....................................................... 

  ผูขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรองไดชําระคาธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตหรือใบ

แทนใบรับรอง............................................................................................เปนเงิน............................................ บาท 

ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี................ เลขท่ี.....................ลงวันท่ี..................เดือน.........................พ.ศ. ....................... 

  ออกใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรองแลว เลมท่ี...........................ฉบับท่ี............................ 

ลงวันท่ี..................เดือน.........................พ.ศ. ....................... 

 

 

 

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

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

     ตําแหนง.............................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

            

                      แบบ สอ. ๑๐ 

 
        ใบแทนใบอนุญาต 

    จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

เลมท่ี..................เลขท่ี................./................... 
 ๑. เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให.................................................................................สัญชาติ................... 
อยูบานเลขท่ี..................หมูท่ี.................ตําบล................................อําเภอ..............................จังหวัด....................... 
หมายเลขโทรศัพท............................................ 

 ชื่อสถานประกอบกิจการ........................................................................ประเภท......................................... 
อยูบานเลขท่ี..................หมูท่ี.................ตําบล................................อําเภอ..............................จังหวัด....................... 
หมายเลขโทรศัพท............................................ 
 เสียคาธรรมเนียมปละ............................บาท (..............................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน 
เลมท่ี...................................เลขท่ี......................................ลงวันท่ี.............................................................................. 

 ๒. ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอกําหนดของทองถ่ิน 

 ๓. หากปรากฏในภายหลงัวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
โดยมิอาจแกไขไดเจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 

 ๔. ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ 
     ๔.๑....................................................................................................... 
              ๔.๒....................................................................................................... 
              ๔.๓....................................................................................................... 

 ๕. ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี.....................เดือน.......................... พ.ศ. ............................. 

 ๖. ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันท่ี...........................เดือน.......................... พ.ศ. ............................. 
 
 
 
      (ลงชื่อ) 
       (...................................................) 
      ตําแหนง.................................................... 
              เจาพนักงานทองถ่ิน 
 
คําเตือน  ๑ ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตน้ีโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบ

     กิจการ หากฝาฝนมโีทษปรับไมเกิน ๕๐๐ บาท 

 ๒. หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคาํขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอาย ุ

 



 
 

 

 

 

              แบบ สอ. ๑๑ 

 

               ใบแทนหนังสือรับรองการแจง 
         จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

เลมท่ี..................เลขท่ี................./................... 
 ๑. เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให.................................................................................สัญชาติ................... 
อยูบานเลขท่ี..................หมูท่ี.................ตําบล................................อําเภอ..............................จังหวัด....................... 
หมายเลขโทรศัพท............................................ 

 ชื่อสถานประกอบกิจการ........................................................................ประเภท......................................... 
อยูบานเลขท่ี..................หมูท่ี.................ตําบล................................อําเภอ..............................จังหวัด....................... 
หมายเลขโทรศัพท............................................ 
 เสียคาธรรมเนียมปละ............................บาท (..............................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน 
เลมท่ี...................................เลขท่ี......................................ลงวันท่ี.............................................................................. 

 ๒. ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอกําหนดของทองถ่ิน 

 ๓. หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
โดยมิอาจแกไขไดเจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 

 ๔. ผูรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ 
     ๔.๑....................................................................................................... 
              ๔.๒....................................................................................................... 
              ๔.๓....................................................................................................... 

 ๕. ใบแทนหนังสือรับรองการแจงฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี..............เดือน.......................... พ.ศ. .................... 

 ๖. ใบแทนหนังสือรับรองการแจงนี้สิ้นอายุวันท่ี.....................เดือน......................... พ.ศ. ........................... 
 
 
 
      (ลงชื่อ) 
       (...................................................) 
      ตําแหนง.................................................... 
              เจาพนักงานทองถ่ิน 
 
คําเตือน  ๑ ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตน้ีโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบ

     กิจการ หากฝาฝนมโีทษปรับไมเกิน ๕๐๐ บาท 

 ๒. หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคาํขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอาย ุ
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