
 หนา  ๒๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๐๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลผาชางนอย 
เรื่อง   สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลผาชางนอย  วาดวยสถานที่

จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในเขตองคการบริหารสวนตําบลผาชางนอย   

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 

สวนตําบลผาชางนอยโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลผาชางนอยและนายอําเภอปง   

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  "ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลผาชางนอย  เรื่อง  สถานที่

จําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙" 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลผาชางนอยตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลผาชางนอยเปนผูรักษาการใหเปนตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจตีความ  วินิจฉัย  ออกระเบียบ  ประกาศหรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้   

  “อาหาร”  หมายความวา  ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต  ไดแก 

  (๑)  วัตถุทุกชนิดที่คนกิน  ดื่ม  อม  แตไมรวมถึง  ยา  วัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท   

หรือยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยการนั้น  แลวแตกรณี 

  (๒)  วัตถุที่มุงหมาย  สําหรับใช  หรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร  รวมท้ังวัตถุเจือปน

อาหารสีและเครื่องปรุงแตงกล่ินรส 



 หนา  ๓๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๐๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

    “สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  ท่ีมิใชที่   

หรือทางสาธารณะท่ีจัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงสําเร็จ  และจําหนายใหกับผูซื้อสามารถบริโภคทันที   

ทั้งนี้  ไมวาจะเปนการจําหนาย  โดยจัดใหมบีรเิวณไวสําหรบัการบริโภค  ณ  ท่ีนั้น  หรือนําไปบริโภคที่อื่นก็ตาม 

  “สถานท่ีสะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่ 

หรือทางสาธารณะท่ีจัดไวสําหรับเก็บอาหาร  อันมีสภาพเปนของสดหรือของแหง  หรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด   

ซึ่งผูซื้อตองนําไปทํา  ประกอบ  หรือปรุงเพ่ือบริโภคภายหลัง 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน   

และประชาชนสามารถใชประโยชน  หรือใชสัญจรได 

  “อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บาน  เรือน  โรง  ราน  แพ  คลังสินคาสํานักงาน   

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่น  ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลผาชางนอย 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  พนักงานสวนตําบลขององคการบริหาร 

สวนตําบลผาชางนอยซึ่งไดรับการแตงตั้งเพ่ือใหปฏิบัติการตามกฎหมาย 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด   

ที่เปนส่ิงโสโครก  หรือมีกล่ินเหม็น 

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  ถุงพลาสติก   

ภาชนะ  ที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตวหรือซากสัตว  รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เล้ียงสัตว  

หรือที่อื่น 

 

หมวด  ๒ 

หลักเกณฑ  วธิีการ  และเงือ่นไขการขอและออกใบอนญุาต 

 

ขอ ๕ หามมใิหผูใดจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคาร  หรือ  พ้ืนที่ใด 

ซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตร  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากสถานท่ีดงักลาว 

มีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตรตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือขอหนังสือรับรองการแจง 



 หนา  ๓๑ 
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ขอ ๖ ความในขอ  ๕  ไมใชบังคับแกการประกอบกิจการ  ดังนี้ 

  (๑)  การประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

  (๒)  การขายของในตลาด 

  (๓)  การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 

ขอ ๗ ผูจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร  หรือสถานท่ีสะสมอาหาร  ตองจัดสถานที่ใหถูกตอง   

ดวยสุขลักษณะและเงื่อนไขตามลักษณะของกิจการ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) สถานที่สะสมอาหาร 

   (๑.๑)  ไมตั้งอยูในบริเวณที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ 

   (๑.๒)  พ้ืนทําดวยวัตถุถาวร  ทําความสะอาดงาย 

   (๑.๓)  จัดใหมีระบบการระบายน้ําอยางเพียงพอ  และถูกตองดวยสุขลักษณะ   

ตามเกณฑมาตรฐานที่เจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

   (๑.๔)  จัดใหมีแสงสวางและทางระบายอากาศเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ 

ตามเกณฑมาตรฐานที่เจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

   (๑.๕)  จัดใหมีสวมจํานวนเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐาน   

ที่เจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

   (๑.๖)  จัดใหมีที่รองรับมูลฝอย  และส่ิงปฏิกูลที่ถูกตองดวยสุขลักษณะและเพียงพอ 

   (๑.๗)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  คําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบังคับ  และคําส่ังองคการบริหารสวนตําบลผาชางนอย 

  (๒) สถานที่จําหนายอาหาร 

   (๒.๑)  จัดสถานที่ตามที่กําหนดไวใน  (๑.๑) - (๑.๖) 

   (๒.๒)  จัดใหมีโตะ  เกาอี้  หรือที่นั่งอยางอื่นซึ่งมีสภาพแข็งแรง  สะอาด  และเปนระเบียบ 

เรียบรอยอยูเสมอ 

   (๒.๓)  ผนังและบริเวณท่ีปรุงอาหาร  ตองมีพ้ืนที่ทําความสะอาดงาย 

   (๒.๔)  จัดใหมีภาชนะและอุปกรณ  เครื่องใชตาง ๆ  ที่ใชในการทํา  ประกอบ  ปรุง   

เก็บและการบรโิภคอาหารไวเพียงพอ  ปลอดภัย  และถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐาน  ท่ีองคการบริหาร 

สวนตําบลผาชางนอยกําหนด 



 หนา  ๓๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๐๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

     (๒.๕)  จัดใหมีบริเวณท่ีสําหรับทําความสะอาดภาชนะ  ตลอดจนอุปกรณเครื่องใชตาง  ๆ   

ใหเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ  เพ่ือใชในการนั้นโดยเฉพาะ 

   (๒.๖)  จัดใหมีที่สําหรับลางมือ  พรอมอุปกรณจํานวนเพียงพอ 

   (๒.๗)  จัดใหมีการปองกันอันตรายตอสุขภาพ  รวมทั้งปองกันไมใหเกิดเหตุรําคาญ

เนื่องจากการจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  และเก็บอาหาร 

   (๒.๘) จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข   

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น 

   (๒.๙)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบังคับ  และคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลผาชางนอย 

ขอ ๘ ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไดหนังสือรับรองการแจงตองดูแลรักษาสถานท่ีจําหนายอาหาร

หรือสถานที่สะสมอาหารใหถูกตองดวยสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  รักษาสถานที่ใหสะอาดอยูเสมอ  รวมทั้งจัดใหมีการปองกันและกําจัดสัตวนําโรค 

  (๒)  ตองมีการดแูลรักษาความสะอาดที่รองรับขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลไมใหเปนที่เพาะพันธุแมลง 

และสัตวนําโรคได  และตองมีการกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลที่ถูกตองดวยสุขลักษณะ 

  (๓)  รักษาสวมใหถูกตองดวยสุขลักษณะอยูเสมอ 

  (๔)  จัดส่ิงของ  เครื่องใช  และอุปกรณใหเปนระเบียบ  เรียบรอย  และรักษาใหสะอาด 

อยูเสมอ 

  (๕)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบังคับ  และคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลผาชางนอย 

ขอ ๙ ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไดหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร  ตองปฏิบัติ 

ใหถูกตองตามหลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร  กรรมวิธีการจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บ   

รักษาอาหาร  ตลอดจนสุขลักษณะของภาชนะ  อุปกรณ  น้ําใช  และของใชอื่น ๆ  รวมทั้งสุขลักษณะสวนบุคคล

ของผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหาร  ผูใหบริการ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  วาง  เก็บอาหารกอนปรุงในท่ีสะอาด  ถูกสุขลักษณะ  รวมทั้งจัดใหมีการปองกัน  

สัตวนําโรคในสถานที่นั้น 



 หนา  ๓๓ 
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  (๒)  ใชเครื่องปกปดอาหาร  รวมทั้งภาชนะและอุปกรณ  เครื่องใชตาง ๆ  ที่ใชในการทํา 

ประกอบ  ปรุง  เก็บอาหาร  เพ่ือปองกันฝุนละออง  และส่ิงท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ตลอดจนรักษา

เครื่องปกปดนั้นใหสะอาดใชการไดดีอยูเสมอ 

    (๓)  น้ําแข็งสําหรับใชบริโภคตองจัดเก็บไวในภาชนะท่ีถูกสุขลักษณะสามารถปองกัน  

ส่ิงปนเปอนได  และหามนําอาหาร  หรือส่ิงของอื่นใด  แช  หรือเก็บรวมไวดวยกัน 

  (๔)  การทุบ  การบดน้ําแข็งตองปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะ  และสะอาดอยูเสมอ  รวมทั้ง

ปองกันมิใหเสียงเปนเหตุรําคาญแกผูอื่น 

  (๕)  ในกรณีที่มีผาเช็ดหนาใหบริการตองทําความสะอาดโดยวิธีผานความรอน  ฆาเชื้อโรค  

หรือกรรมวิธีอื่นใดใหถูกตองดวยสุขลักษณะ 

  (๖)  จัดใหมีน้ําสะอาดไวเพียงพอ 

  (๗)  ใชภาชนะหรือวัตถุที่สะอาด  ปลอดภัยสําหรับปรุง  ใส  หรือหออาหาร  หรือน้ําแข็ง

โดยรักษาใหสะอาดอยูเสมอ 

  (๘)  ผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหาร  และผูใหบริการตองแตงกายใหสะอาด  และปฏิบัติตน 

ใหถูกตองดวยสุขลักษณะสวนบุคคล 

   (๙)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบังคับ  และคําส่ังองคการบริหารสวนตําบลผาชางนอย 

ขอ ๑๐ อาคารที่ใชเปนสถานที่ประกอบการตองมีหลักฐานแสดงวาสามารถใชประกอบการ 

ไดโดยถูกตองตามกฎหมาย  วาดวยการควบคุมอาคาร 

ขอ ๑๑ ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไดหนังสือรับรองการแจงตองไมเปนโรคติดตอและไมจาง   

หรือใชบุคคลท่ีปวยหรือมีเหตุควรเชื่อวาเปนโรคติดตอ  จําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บอาหาร 

ขอ ๑๒ ผูใดประสงคจะจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร  หรือสถานท่ีสะสมอาหาร  ซึ่งมีพ้ืนที่ 

เกินสองรอยตารางเมตร  ใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  สอ. ๑  พรอมกับ 

หลักฐานตาง ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลผาชางนอยกําหนด 
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ในกรณีท่ีสถานที่ตามวรรคหนึ่งมีพ้ืนท่ีไมเกินสองรอยตารางเมตรใหแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น  

เพ่ือขอรับหนังสือรับรองการแจงตามแบบ  สอ.  ๒  พรอมกับหลักฐานตาง ๆ  เชนเดียวกับกําหนดไว   

ในวรรคหนึ่ง  เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับแจงใหออกใบรับแจงการจัดตั้งสถานที่ใหแกผูแจงตามแบบ  สอ. ๓   

เพ่ือใชเปนหลักฐานในการประกอบกิจการตามที่แจงเปนการชั่วคราวในระหวางที่เจาพนักงานทองถิ่น   

ยังมิไดออกหนังสือรับรองการแจงใหตามที่ขอ 

ขอ  ๑๓  เมื่อเจาพนักงานทองถิน่ไดตรวจสอบความถูกตอง  และความสมบูรณของคําขอรับใบอนุญาต   

หรือคําขอรับหนังสือรับรองการแจงแลวปรากฏวาถูกตองตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขท่ีกําหนดไว 

ใหออกใบอนุญาตตามแบบ  สอ. ๔  หรือแบบ  สอ. ๕  หรือออกหนังสือรับรอง  การแจงตามแบบ  สอ. ๖   

หรือแบบ  สอ. ๗  แลวแตกรณี 

ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองชําระคาธรรมเนียมตามอัตราท่ีกําหนด  

ทายขอบัญญัตินี้ภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากมิได

ชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะตองชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวน

คาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแตผูไดรับอนุญาตหรือผูแจงจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการ 

ที่จะตองชําระคาธรรมเนียมดังกลาว 

การแจงตามวรรคสองใหเจาพนักงานทองถิ่นทําเปนหนังสือแจงใหผูขอรับใบอนุญาต  หรือผูขอรับ

หนังสือรับรองการแจงทราบ  ในกรณีไมพบตัวหรือไมยอมรับหนังสือใหสงหนังสือการแจง  หรือคําส่ัง   

โดยทางไปรษณียตอบรับหรือปดหนงัสือนัน้ไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนา  หรือสํานักทําการงาน 

ของผูตองรับหนังสือ  และใหถือวาผูนั้นไดทราบหนังสือดงักลาวแลวตัง้แตเวลาท่ีหนังสือไปถึง  หรือวันปดหนังสือ 

แลวแตกรณี 

ขอ  ๑๔  เมื่อผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงผูใดประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต 

หรือหนังสือรับรองการแจง  ใหย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงตามแบบ  สอ. ๘   

ตอเจาพนักงานทองถิ่นกอนใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงส้ินอายุไมนอยกวาสิบหาวัน  เมื่อไดย่ืนคําขอ 

พรอมกับชําระคาธรรมเนยีมแลว  ใหประกอบกิจการตอไปจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

ผูใดมิไดชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตส้ินอายุจะตองชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบ   

ของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ 
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ขอ ๑๕ ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงใหมีอายุ  ๑  ปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต   

หรือวันที่ออกหนังสือรับรองการแจง 

ขอ ๑๖ เมื่อผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไดรับหนงัสือรับรองการแจงไมประสงคจะประกอบการตอไป   

หรือประสงคจะแกไขรายการในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง  ใหย่ืนคํารองบอกเลิกการดําเนินกิจการ   

หรือขอแกไขรายการตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  สอ.๙ 

ขอ ๑๗ หากปรากฏวาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด   

ในสาระสําคัญ  ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรบัรองการแจง  แลวแตกรณี  จะตองย่ืนคําขอรับใบแทน 

ใบอนุญาต  หรือใบแทนหนังสือรับรองการแจงตามแบบ  สอ.๙  ตอเจาพนักงานทองถิ่นภายในสิบหาวัน   

นับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  แลวแตกรณี  พรอมหลักฐาน   

ดังตอไปนี้ 

  (๑)  เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจทองที่  กรณีสูญหายหรือถูกทําลาย 

  (๒)  ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

ขอ ๑๘ การออกใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนหนังสือรับรองการแจง  ใหเจาพนักงานทองถิ่น

ดําเนินการตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  ดังนี้ 

  (๑)  การออกใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหใชแบบ  สอ. ๔   

แบบ  สอ. ๕  แบบ  สอ. ๖  หรือแบบ  สอ. ๗  แลวแตกรณี  โดยประทับตราสีแดง  คําวา  “ใบแทน”   

กํากับไวดวย  และใหมีวัน  เดือน  ปที่ออกใบแทนพรอมท้ังลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูท่ีไดรับ 

มอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

  (๒)  ใหใชใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนหนังสือรับรองการแจงไดเทากับเวลาท่ีเหลือ 

ของอายุใบอนุญาตเดิม 

  (๓)  บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม  หรือตนขั้วหนังสือรับรองการแจงเดิม   

ระบุสาเหตุการสูญหาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมหรือหนังสือรับรองการแจงเดิม   

แลวแตกรณี  และลงเลมที่  เลขที่  ปของใบแทน 

ขอ ๑๙ ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงใบอนุญาตหรือหนังสือ

รับรองการแจงไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 
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หมวด  ๓ 

แบบพิมพ 

ขอ ๒๐ ใหใชแบบพิมพตาง ๆ  ตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  คําขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารใหใช 

แบบ  สอ. ๑ 

    (๒)  คําขอรับหนงัสือรบัรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรอืสถานท่ีสะสมอาหาร   

ใหใชแบบ  สอ. ๒ 

  (๓)  ใบรับแจงการจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร  หรือสถานท่ีสะสมอาหารใหใชแบบ  สอ. ๓ 

  (๔)  ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารใหใชแบบ  สอ. ๔ 

  (๕)  ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่สะสมอาหารใหใชแบบ  สอ. ๕ 

  (๖)  หนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารใหใชแบบ  สอ. ๖ 

  (๗)  หนังสือรับรองการจัดตั้งสถานที่สะสมอาหารใหใชแบบ  สอ. ๗ 

  (๘)  คําขอตออายุใบอนุญาตหรือคําขอตออายุหนังสือรับรองการแจงเพ่ือจัดตั้งสถานท่ี

จําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารใหใชแบบ  สอ. ๘ 

  (๙)  คําขออนุญาตตาง ๆ  ใหใชแบบ  สอ. ๙ 

ขอ ๒๑ ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร 

หรือสถานที่สะสมอาหารไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามขอบัญญัตินี้เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพัก 

ใชใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงไวคราวหนึ่งไมเกินสิบหาวัน 

กรณีถูกส่ังพักใชใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงมาแลวสองครั้ง  และมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพัก 

ใชใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงอีกใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต   

หรือหนังสือรับรองการแจงนั้นได 
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ขอ ๒๒ ใหผูประกอบการดําเนินการย่ืนคํารองขอใบอนุญาต  หรือหนังสือรับรองการแจง 

ตามท่ีบัญญัติไวในขอบัญญัตินี้ภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใช 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

เกรียงศกัดิ ์ เกียรติชางนอย 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลผาชางนอย 



 
บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลผาชางนอย 

เรื่อง สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ลําดับท่ี รายการ 
อัตราคาธรรมเนียมตอป 

(บาท) 
1. อัตราคาธรรมเนียมในการออก หนังสือรับรองการแจง การจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร
ในอาคาร หรือพ้ืนท่ีใดซ่ึงมีพ้ืนท่ี ไมเกินสองรอยตารางเมตร และมิใชเปนการขายของในตลาด 

1.1 พ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน ๒๐ ตารางเมตร 50 
1.๒ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๒๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๔๐ ตารางเมตร ๑๐๐ 
1.๓ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๔๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๖๐ ตารางเมตร ๑๕๐ 
1.๔ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๖๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๘๐ ตารางเมตร ๒๐๐ 
1.๕ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๘๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ๒๕๐ 
1.๖ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑๒๐ ตารางเมตร ๓๐๐ 
1.๗ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๑๒๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑๔๐ ตารางเมตร ๓๕๐ 
1.๘ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๑๔๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑๖๐ ตารางเมตร ๔๐๐ 
1.๙ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๑๖๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑๘๐ ตารางเมตร ๔๕๐ 

1.๑๐ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๑๘๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ๕๐๐ 
2. อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตการจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือ
พ้ืนท่ีใดซ่ึงมีพ้ืนท่ี เกินสองรอยตารางเมตร และมิใชเปนการขายของในตลาด 

2.๑ สถานท่ีประกอบการคาเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร ๑,๕๐๐ 
2.๒ สถานท่ีประกอบการคาเกิน ๕๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป  ๒,๐๐๐ 

3. อัตราคาธรรมเนียมการออก ใบแทนใบอนุญาต 50 
4. อัตราคาธรรมเนียม ใบแทนหนังสือรับรองการแจง 50 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คําขอรับใบอนุญาต 
จัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

 

แบบ สอ. 1 
 



เขียนท่ี……....................................................  

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

 

ขาพเจา ( ) บุคคลธรรมดา ( ) นิติบุคคล  

ชื่อ...........................................................................................................อายุ...................ป สัญชาติ................................

เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี.............................................................................อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี........................

ตรอก/ซอย.................................ถนน.........................................หมูท่ี.............แขวง/ตําบล.............................................

เขต/อําเภอ...................................จังหวัด........................................ โทรศัพท................................................................. 

ขอยื่นใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารตอเจาพนักงานทองถ่ิน ดังตอไปนี้  

๑. สถานท่ีชื่อ........................................................................เพ่ือจําหนายอาหารพรอมสะสมอาหาร  

(ระบุชนิดหรือประเภทของอาหาร)...................................................................................................................................  

๒. สถานท่ีตั้งเลขท่ี...........................ตรอก/ซอย.....................................ถนน....................................................  

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

จํานวนพ้ืนท่ีประกอบอาหาร................................................ตารางเมตร  

๓. ผูจัดการสถานท่ีแหงนี้คือ......................................................................................อายุ................................ป  

สัญชาติ...........................อยูบานเลขท่ี......................ตรอก/ซอย............................ถนน.................................................  

หมูท่ี.......................แขวง/ตําบล.................................เขต/อําเภอ...........................จังหวัด............................................  

โทรศัพท................................................  

๔. พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ  

๔.๑ สําเนาทะเบียนบานของสถานท่ีประกอบการ หากเปนนิติบุคคลใหนําสําเนาหนังสือรับรอง 

      การจดทะเบียนนิติบุคคลมาประกอบดวย  

๔.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอรับใบอนุญาต  

๔.๓ หลักฐานแสดงวาอาคารนั้นสามารถใชประกอบการไดโดยถูกตองตามกฎหมาย  

      วาดวยการควบคุมอาคาร  

๔.๔ กรณีเจาของไมสามารถยื่นคําขอดวยตนเองได ใหผูรับมอบอํานาจนําหนังสือมอบอํานาจ  

      ท่ีถูกตองตามกฎหมายพรอมบัตรประจําตัวของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจมาแสดง  

๔.๕ แผนท่ีสังเขปแสดงสถานท่ีตั้งสถานประกอบการ  
 

- ๒ – 
 
 

 

 
 

แผนท่ีสังเขปแสดงสถานท่ีตั้งสถานประกอบการ 
 



 
 
 
 
 
 
 

ขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

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

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

 

 

 

 



  

คําขอรับหนังสือรับรองการแจง 
จัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

 

เขียนท่ี……....................................................  

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

  

ขาพเจา ( ) บุคคลธรรมดา ( ) นิติบุคคล  

ชื่อ..................................................................................................อายุ...................ป สัญชาติ...........................

เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี.............................................................................อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี.........................

ตรอก/ซอย....................................ถนน.........................................หมูท่ี.............แขวง/ตําบล...........................................

เขต/อําเภอ...................................จังหวัด........................................ โทรศัพท................................................................. 

ขอยื่นคําขอรับหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารตอเจาพนักงาน

ทองถ่ิน ดังตอไปนี้  

๑. สถานท่ีชื่อ........................................................................เพ่ือจําหนายอาหารพรอมสะสมอาหาร  

(ระบุชนิดหรือประเภทของอาหาร).............................................................................................................................  

๒. สถานท่ีตั้งเลขท่ี.......................ตรอก/ซอย...................................ถนน...................................................  

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

จํานวนพ้ืนท่ีประกอบอาหาร................................................ตารางเมตร  

๓. ผูจัดการสถานท่ีแหงนี้คือ................................................................................อายุ.....................ป  

สัญชาติ...........................อยูบานเลขท่ี......................ตรอก/ซอย............................ถนน...........................................  

หมูท่ี.......................แขวง/ตําบล.................................เขต/อําเภอ...........................จังหวัด......................................  

โทรศัพท...........................................  

๔. พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ  

๔.๑ สําเนาทะเบียนบานของสถานท่ีประกอบการ หากเปนนิติบุคคลใหนําสําเนาหนังสือรับรอง  

      การจดทะเบียนนิติบุคคลมาประกอบดวย  

๔.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอรับใบอนุญาต  

๔.๓ หลักฐานแสดงวาอาคารนั้นสามารถใชประกอบการไดโดยถูกตองตามกฎหมาย  

      วาดวยการควบคุมอาคาร  

๔.๔ กรณีเจาของไมสามารถยื่นคําขอดวยตนเองได ใหผูรับมอบอํานาจนําหนังสือมอบอํานาจ  

      ท่ีถูกตองตามกฎหมายพรอมบัตรประจําตัวของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจมาแสดง  

๔.๕ แผนท่ีสังเขปแสดงสถานท่ีตั้งสถานประกอบการ  
 

แบบ สอ. 2 
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ขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

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

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

 

แผนท่ีสังเขปแสดงสถานท่ีตั้งสถานประกอบการ 
 



  

 
 
 

 

ใบรับแจงการจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

 

ท่ี …........... /………..…       ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลผาชางนอย  

อําเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 

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

 

ขาพเจา…………………...…………..........…………….………………..….เจาพนักงานทองถ่ินไดรับการแจง  

จาก................................................................................................สถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

สถานท่ีชื่อ…………………..……………………….....….……เลขท่ี…..........….ตรอก/ซอย......................................................

ถนน………….……….......ตําบล……….……….…….…..อําเภอ………………..……………..จังหวัด……………..........………………  

 

 

ลงชื่อ………………………..………………….  

        (……………….…………………..)  

 เจาพนักงานทองถ่ิน  

 

 

 

 

สวนราชการ ............................  

โทร ...........................................  

 

 

หมายเหตุ   เจาพนักงานทองถ่ินจะแจงผลการพิจารณาใหทราบภายใน ๗ วันทําการนับแตวันท่ีไดรับการแจง 
 

แบบ สอ. 3 
 



 

 
 
 
 

ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาํหนายอาหาร 
 

เลมท่ี…………...เลขท่ี…………/……………..     ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลผาชางนอย  

อําเภอปง จังหวัดพะเยา 56140  
อนุญาตให ( ) บุคคลธรรมดา ( ) นิติบุคคล  

ชื่อ...........................................................................................................อายุ...................ป สัญชาติ..............................

เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี.............................................................................อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี.......................
ตรอก/ซอย....................................ถนน.........................................หมูท่ี.................แขวง/ตําบล.....................................
เขต/อําเภอ...................................จังหวัด........................................ โทรศัพท...............................................................  

๑. จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารประเภท.........................................................................................................  
สถานท่ีชื่อ.....................................................................................พ้ืนท่ีประกอบการ...................................ตารางเมตร  

๒. ตั้งอยูบานเลขท่ี…….................…..ตรอก/ซอย......................................ถนน...............................................  

หมูท่ี…..........…ตําบล………………….……อําเภอ………..…………..จังหวัด……………………...โทรศัพท……………...……..………  
๓. คาธรรมเนียมฉบับละ……........................บาท/ป ใบรับเงินเลมท่ี..................................เลขท่ี.....................

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

๔. ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังตอไปนี้  
๔.๑ ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลผาชางนอย เรื่อง สถานท่ีจําหนายอาหาร 
      และสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๙ และปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวดวยสุขลักษณะ  

      ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข คําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน รวมท้ังระเบียบ ขอบังคับ 
      และคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลผาชางนอย  
๔.๒................................................................................................................  

 

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

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

     เจาพนักงานทองถ่ิน  
คําเตือน (๑) ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ีประกอบกิจการ 
  ตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ  หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน  ๕๐๐  บาท 

 (๒) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
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แบบ สอ. 4 
 



 
รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม 

 
   วัน/เดือน/ป 
ท่ีออกใบอนุญาต 

    วัน/เดือน/ป 
ท่ีสิ้นอายุใบอนุญาต 

                     ใบเสร็จรับเงิน          (ลงชื่อ) 
 เจาพนักงานทองถ่ิน      เลมท่ี      เลขท่ี    วัน/เดือน/ป 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร 

แบบ สอ. 5 
 



 
เลมท่ี………..เลขท่ี………/…………..      ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลผาชางนอย  

อําเภอปง จังหวัดพะเยา 56140  
อนุญาตให ( ) บุคคลธรรมดา ( ) นิติบุคคล  

ชื่อ...........................................................................................................อายุ...................ป สัญชาติ...........................
เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี.............................................................................อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี....................
ตรอก/ซอย....................................ถนน.........................................หมูท่ี.............แขวง/ตําบล......................................
เขต/อําเภอ...................................จังหวัด........................................ โทรศัพท.............................................................  

๑. จัดตั้งสถานท่ีสะสมอาหารประเภท..........................................................................................................  
สถานท่ีชื่อ.....................................................................................พ้ืนท่ีประกอบการ..............................ตารางเมตร  

๒. ตั้งอยูบานเลขท่ี…….......……...ตรอก/ซอย.................................ถนน.......................................................  
หมูท่ี….....…ตําบล………………..……อําเภอ………………...……..จังหวัด………….……….....……โทรศัพท…………………...…..  

๓. คาธรรมเนียมฉบับละ……......................…..บาท/ป ใบรับเงินเลมท่ี......................เลขท่ี..........................
วันท่ี………………เดือน…………….………………พ.ศ. …………..……  

๔. ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังตอไปนี้  
๔.๑ ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลผาชางนอย  เรื่อง  สถานท่ีจําหนายอาหาร 

  และสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๙ และปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวดวยสุขลักษณะ ตามคําแนะนํา 
  ของเจาพนักงานสาธารณสุข  คําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน  รวมท้ังระเบียบ  ขอบังคับ  

  และคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลผาชางนอย  
 ๔.๒................................................................................................................  

 

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

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

   เจาพนักงานทองถ่ิน  
คําเตือน (๑) ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ีประกอบกิจการ 
  ตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ  หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน  ๕๐๐  บาท 
 (๒) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

 
 

- 2 - 
 

รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม 
 

   วัน/เดือน/ป 
ท่ีออกใบอนุญาต 

    วัน/เดือน/ป 
ท่ีสิ้นอายุใบอนุญาต 

                     ใบเสร็จรับเงิน          (ลงชื่อ) 
 เจาพนักงานทองถ่ิน      เลมท่ี      เลขท่ี    วัน/เดือน/ป 

      
      



      
      
      
      
      
      
      
      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

หนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร 

 

เลมท่ี………..เลขท่ี…………/…………..     ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลผาชางนอย  
อําเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 

อนุญาตให ( ) บุคคลธรรมดา ( ) นิติบุคคล  
ชื่อ...........................................................................................................อายุ...................ป สัญชาติ...........................
เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี.............................................................................อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี....................

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

สถานท่ีชื่อ.........................................................................พ้ืนท่ีประกอบการ............................................ตารางเมตร  
๒. ตั้งอยูบานเลขท่ี……............…..ตรอก/ซอย....................................ถนน....................................................  

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

๓. คาธรรมเนียมฉบับละ…………...............…..บาท/ป ใบรับเงินเลมท่ี................................เลขท่ี..................
วันท่ี………………เดือน…………….………………พ.ศ. ………………  

๔. ผูรับหนังสือรับรองตองปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังตอไปนี้  

๔.๑ ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลผาชางนอย  เรื่อง  สถานท่ีจําหนายอาหาร 
  และสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๙ และปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวดวยสุขลักษณะ ตามคําแนะนํา 

  ของเจาพนักงานสาธารณสุข  คําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน  รวมท้ังระเบียบ  ขอบังคับ  

  และคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลคลองใหญ  
 ๔.๒................................................................................................................  

 

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

 

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

    เจาพนักงานทองถ่ิน 

คําเตือน (๑) ผูรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  
  ณ สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน ๕๐๐ บาท 
 (๒) ผูรับหนังสือรับรองการแจงตองเสียคาธรรมเนียมตอราชการสวนทองถ่ินทุกปตามกําหนดเวลา 

  หากฝาฝนจะตองเสียคาปรับเพ่ิมอีกรอยละ ๒๐ ของคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ 
 

- 2 - 
 

รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม 
 

   วัน/เดือน/ป 
ท่ีออกใบอนุญาต 

    วัน/เดือน/ป 
ท่ีสิ้นอายุใบอนุญาต 

                     ใบเสร็จรับเงิน          (ลงชื่อ) 
 เจาพนักงานทองถ่ิน      เลมท่ี      เลขท่ี    วัน/เดือน/ป 

      
      
      
      
      
      
      
      



      
      

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

หนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร 

เลมท่ี………..เลขท่ี…………/…………..     ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลผาชางนอย  

อําเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 
อนุญาตให ( ) บุคคลธรรมดา ( ) นิติบุคคล  

ชื่อ...........................................................................................................อายุ...................ป สัญชาติ...........................

เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี.............................................................................อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี....................
ตรอก/ซอย....................................ถนน.........................................หมูท่ี.............แขวง/ตําบล......................................
เขต/อําเภอ...................................จังหวัด........................................ โทรศัพท.............................................................  

๑. จัดตั้งสถานท่ีสะสมอาหารประเภท..........................................................................................................  
สถานท่ีชื่อ..............................................................................พ้ืนท่ีประกอบการ.......................................ตารางเมตร  

๒. ตั้งอยูบานเลขท่ี……………........…..ตรอก/ซอย...................................ถนน................................................ 

หมูท่ี……….....…ตําบล…………….....…………อําเภอ…………..………..จังหวัด……………….……....โทรศัพท…………………....  
๓. คาธรรมเนียมฉบับละ…….......................บาท/ป ใบรับเงินเลมท่ี...........................เลขท่ี...........................

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

๔. ผูรับหนังสือรับรองตองปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังตอไปนี้  
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๔.๑ ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลผาชางนอย  เรื่อง  สถานท่ีจําหนายอาหาร 

  และสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๙ และปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวดวยสุขลักษณะ ตามคําแนะนํา 
  ของเจาพนักงานสาธารณสุข  คําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน  รวมท้ังระเบียบ  ขอบังคับ  

  และคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลคลองใหญ  

 ๔.๒................................................................................................................  
 

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

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

(ลงชื่อ)………………………..…………………  

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

คําเตือน (๑) ผูรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  
  ณ สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน ๕๐๐ บาท 
 (๒) ผูรับหนังสือรับรองการแจงตองเสียคาธรรมเนียมตอราชการสวนทองถ่ินทุกปตามกําหนดเวลา 

  หากฝาฝนจะตองเสียคาปรับเพ่ิมอีกรอยละ ๒๐ ของคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ 
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รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม 
 

   วัน/เดือน/ป 
ท่ีออกใบอนุญาต 

    วัน/เดือน/ป 
ท่ีสิ้นอายุใบอนุญาต 

                     ใบเสร็จรับเงิน          (ลงชื่อ) 
 เจาพนักงานทองถ่ิน      เลมท่ี      เลขท่ี    วัน/เดือน/ป 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 

 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

คําขอตออายุใบอนุญาตหรือขอตออายุหนังสือรับรองการแจง 
จัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

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

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

ขาพเจา ( ) บุคคลธรรมดา ( ) นิติบุคคล  
ชื่อ...........................................................................................................อายุ...................ป สัญชาติ................................
เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี.............................................................................อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี........................
ตรอก/ซอย..................................ถนน.........................................หมูท่ี...............แขวง/ตําบล..........................................
เขต/อําเภอ...................................จังหวัด........................................... โทรศัพท..............................................................
ขอยื่นคําขอตออายุ..............................................................................................................จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร
หรือสถานท่ีสะสมอาหารตอเจาพนักงานทองถ่ิน ดังตอไปนี้  

๑. สถานท่ีชื่อ.......................................................................................เพ่ือจําหนายอาหารพรอมสะสมอาหาร  
(ระบุชนิดหรือประเภทของอาหาร).....................................................................................................  

๒. สถานท่ีตั้งเลขท่ี..............................ตรอก/ซอย........................................ถนน.............................................  
หมูท่ี..............ตําบล.............................อําเภอ............................จังหวัด.........................โทรศัพท...................................  
จํานวนพ้ืนท่ีประกอบอาหาร................................................ตารางเมตร  

๓. ผูจัดการสถานท่ีแหงนี้คือ.....................................................................................อายุ...............................ป  
สัญชาติ...........................อยูบานเลขท่ี...........................ตรอก/ซอย............................ถนน...........................................  
หมูท่ี.......................แขวง/ตําบล........................................เขต/อําเภอ...........................จังหวัด....................................  
โทรศัพท..............................................  

๔. พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ  
๔.๑ สําเนาทะเบียนบานของสถานท่ีประกอบการ หากเปนนิติบุคคลใหนําสําเนาหนังสือรับรอง  
      การจดทะเบียนนิติบุคคลมาประกอบดวย  
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๔.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอรับใบอนุญาต  
๔.๓ หลักฐานแสดงวาอาคารนั้นสามารถใชประกอบการไดโดยถูกตองตามกฎหมาย  
      วาดวยการควบคุมอาคาร  
๔.๔ กรณีเจาของไมสามารถยื่นคําขอดวยตนเองได ใหผูรับมอบอํานาจนําหนังสือมอบอํานาจ  
      ท่ีถูกตองตามกฎหมายพรอมบัตรประจําตัวของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจมาแสดง  
๔.๕ แผนท่ีสังเขปแสดงสถานท่ีตั้งสถานประกอบการ  
 
 

- 2 – 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

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

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

       ผูขอตออายุใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองการแจง 

 

 

 

แผนท่ีสังเขปแสดงสถานท่ีตั้งสถานประกอบการ 
 



 

คําขออนุญาตตาง ๆ 
 

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

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

  

ขาพเจา ( ) บุคคลธรรมดา ( ) นิติบุคคล  
 

ชื่อ...........................................................................................................อายุ........................ป สัญชาติ.................................

เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี...........................................................................อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี................................

ตรอก/ซอย....................................ถนน........................................หมูท่ี................แขวง/ตําบล..............................................

เขต/อําเภอ......................................จังหวัด........................................... โทรศัพท.................................................................

ขอย่ืนคํารองตอเจาพนักงานทองถิ่น  

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

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

  

ดวย....................................................................................................................................................................  

จึงมีความประสงค..........................................................................................................................  
 

ขอรับรองวา ขอความตามคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ  

 

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

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