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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระโสบ   
เรื่อง   สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร     

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระโสบ  วาดวยสถานที่จําหนายอาหาร   

และสถานท่ีสะสมอาหาร  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลกระโสบ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)   

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๖๓   

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลกระโสบ   

ไดรับความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโสบ  และนายอําเภอเมืองอุบลราชธานี   

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระโสบ  เรื่อง  สถานที่

จําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลกระโสบ  ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระโสบ  เรื่อง  สถานที่จําหนาย 

และสะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระโสบ  เรื่อง  ควบคุมสถานที่ 

จําหนายอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

บรรดาขอบัญญัติ  กฎ  ระเบียบ  และคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัด 

หรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “อาหาร”  หมายความวา  ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต  ไดแก 

  (๑)  วัตถุทุกชนิดที่คนกิน  ดื่ม  อม  แตไมรวมถึง  ยา  วัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท 

หรือยาเสพติดใหโทษตามกฎหมาย  วาดวยการนั้น  แลวแตกรณี 
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  (๒)  วัตถุท่ีมุงหมาย  สําหรับใช  หรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร  รวมทั้งวัตถุ 

เจือปนอาหารสี  และเครื่องปรุงแตงกล่ินรส 

  “สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่   

หรือทางสาธารณะท่ีจัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงสําเร็จ  และจําหนายใหกับผูซื้อสามารถบริโภคทันที   

ทั้งนี้  ไมวาจะเปนการจําหนาย  โดยจัดใหมบีรเิวณไวสําหรบัการบริโภค  ณ  ท่ีนั้น  หรือนําไปบริโภคที่อื่นก็ตาม 

  “สถานท่ีสะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่   

หรือทางสาธารณะ  ที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด   

ซึ่งผูซื้อตองนําไปทํา  ประกอบหรือปรุงเพ่ือบริโภคภายหลัง 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน  และประชาชน 

สามารถใชประโยชน  หรือใชสัญจรได 

  “อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บาน  เรือน  โรง  ราน  แพ  คลังสินคาสํานักงาน   

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่น  ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลกระโสบ 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ขาราชการสวนทองถิ่น  และหรือพนักงานสวนตําบล   

ซึ่งไดรับการแตงตั้งเพ่ือใหปฏิบัติการตามกฎหมาย 

ขอ ๕ ผูใดจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร  หรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคาร  หรือพ้ืนที่ใด  

ซึ่งมีพ้ืนท่ีเกินสองรอยตารางเมตร  และมิใชเปนการขายของในตลาด  ตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิน่ 

สถานท่ีดังกลาวตามวรรคหนึ่ง  มีพ้ืนท่ีไมเกินสองรอยตารางเมตร  ตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น  เพ่ือขอรับ 

หนังสือรับรองการแจงกอนการจัดตั้ง 

ขอ ๖ ความในขอ  ๕  ไมใชบังคับแกการประกอบการ  ดังนี้ 

  (๑)  การประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

  (๒)  การขายของในตลาด 

  (๓)  การจําหนายสินคาในที่  หรือทางสาธารณะ 
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ขอ ๗ ผูจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร  ตองจัดสถานท่ีใหถูกตองดวยสุขลักษณะ   

และเงื่อนไขตามลักษณะของกิจการ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) สถานที่สะสมอาหาร 

   (๑.๑)  ไมตั้งอยูในบริเวณที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ 

   (๑.๒)  พ้ืนทําดวยวัตถุถาวร  ทําความสะอาดงาย 

   (๑.๓)  จัดใหมีระบบการระบายน้ําอยางเพียงพอ  และถูกตองดวยสุขลักษณะ 

ตามเกณฑมาตรฐานที่เจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

   (๑.๔)  จัดใหมีแสงสวางและทางระบายอากาศเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ

ตามเกณฑมาตรฐานที่เจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

   (๑.๕)  จัดใหมีหองสุขาจํานวนเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐาน  

ที่เจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

   (๑.๖)  จัดใหมีที่รองรับมูลฝอย  และส่ิงปฏิกูลที่ถูกตองดวยสุขลักษณะและเพียงพอ 

   (๑.๗)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  คําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข   

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบัญญัติ  และคําส่ังองคการบริหารสวนตําบลกระโสบ 

  (๒) สถานที่จําหนายอาหาร 

   (๒.๑)  จัดสถานท่ีตามที่กําหนดไวในขอ  (๑.๑) - (๑.๖) 

   (๒.๒)  จัดใหมีโตะ  เกาอี้  หรือท่ีนั่งอยางอื่นซึ่งมีสภาพแข็งแรง  สะอาด  และเปน

ระเบียบเรียบรอยอยูเสมอ 

   (๒.๓)  ผนังและบริเวณที่ปรุงอาหาร  ตองมีพ้ืนที่ทําความสะอาดงาย 

   (๒.๔)  จัดใหมีภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  ที่ใชในการทํา  ประกอบ  ปรุง   

เก็บ  และการบริโภคอาหารไวเพียงพอ  ปลอดภัย  และถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐานท่ีองคการบริหาร 

สวนตําบลกระโสบกําหนด 

   (๒.๕)  จัดใหมีบริเวณที่สําหรับทําความสะอาดภาชนะ  ตลอดจนอุปกรณเครื่องใชตาง  ๆ  

ใหเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ  เพ่ือใชในการนั้นโดยเฉพาะ 

   (๒.๖)  จัดใหมีที่สําหรับลางมือ  พรอมอุปกรณจํานวนเพียงพอ 
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   (๒.๗)  จัดใหมีการปองกันอันตรายตอสุขภาพ  รวมทั้งปองกันไมใหเกิดเหตุรําคาญ  

เนื่องจากการจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  และเก็บอาหาร 

   (๒.๘)  จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข   

และคําส่ัง  เจาพนักงานทองถิ่น 

   (๒.๙)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

และคําส่ังพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบัญญัติ  และคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลกระโสบ 

ขอ ๘ ผูรับใบอนุญาตหรือผูรับมอบการแจง  ตองดูแลรักษาสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานท่ี 

สะสมอาหารใหถูกตองดวยสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  รักษาสถานที่ใหสะอาดอยูเสมอ  รวมทั้งจัดใหมีการปองกันและกําจัดสัตวนําโรค 

  (๒)  ตองมีการดูแลรักษาความสะอาดที่รองรับขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลที่ถูกตองดวยสุขลักษณะ 

  (๓)  รักษาความสะอาดของหองสุขาใหถูกตองดวยสุขลักษณะอยูเสมอ 

  (๔)  จัดส่ิงของเครื่องใช  และอุปกรณใหเปนระเบยีบ  เรียบรอย  และรักษาใหสะอาดอยูเสมอ 

  (๕)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบยีบ  ขอบัญญัติและคาํส่ังขององคการบรหิารสวนตําบลกระโสบ 

ขอ ๙ ผูรับใบอนุญาตหรือผูรับรองการแจง  จัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารตองปฏิบัติใหถูกตอง  

ตามหลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร  กรรมวิธีการจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บ   

รักษาอาหาร  ตลอดจนสุขลักษณะของภาชนะ  อุปกรณน้ําใช  และของใชอื่น ๆ  รวมทั้ง  สุขลักษณะ 

สวนบุคคลของผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหาร  ผูใหบริการ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  วางเก็บอาหารกอนปรุงในที่สะอาดถูกสุขลักษณะ  รวมทั้งจัดใหมีการปองกัน 

สัตวนําโรคในสถานที่นั้น 

  (๒)  ใชเครื่องปกปดอาหาร  รวมทั้งภาชนะและอุปกรณ  เครื่องใชตาง ๆ  ที่ใชในการทํา   

ประกอบ  ปรุง  เก็บอาหาร  เพ่ือปองกันฝุนละอองและส่ิงท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ตลอดจนรักษา 

เครื่องปกปดนั้น  ใหสะอาด  ใชการไดดีอยูเสมอ 

  (๓)  น้ําแข็งสําหรับใชบริโภค  ตองจัดเก็บไวในภาชนะท่ีถูกสุขลักษณะสามารถปองกัน 

ส่ิงปนเปอนไดและหามนําอาหารหรือส่ิงของอื่นใดแชหรือเก็บรวมกันไวดวย 
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  (๔)  การทุบ  การบดน้ําแข็ง  ตองปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะ  และสะอาดอยูเสมอ  รวมทั้งปองกัน   

มิใหเสียงเปนเหตุรําคาญแกผูอื่น 

  (๕)  ในกรณีท่ีมีผาเช็ดหนาใหบริการ  ตองทําความสะอาดโดยวิธีผานความรอนฆาเชื้อโรค 

หรือกรรมวิธีอื่นใดใหถูกตองดวยสุขลักษณะ 

  (๖)  จัดใหมีนํ้าสะอาดไวเพียงพอ 

  (๗)  ใชภาชนะหรือวัตถุท่ีสะอาด  ปลอดภัยสําหรับปรุง  ใส  หรือหออาหารหรือน้ําแข็ง

โดยรักษาใหสะอาดอยูเสมอ 

  (๘)  ผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหาร  และผูใหบริการตองแตงกายใหสะอาดและปฏิบัติตน

ใหถูกตองดวยสุขลักษณะสวนบุคคล 

  (๙)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

และคําส่ังพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบัญญัติ  และคําส่ังองคการบริหารสวนตําบลกระโสบ 

ขอ ๑๐ อาคารที่ใชเปนสถานที่ประกอบการ  ตองมีหลักฐานแสดงวาสามารถใชประกอบการได  

โดยถูกตองตามกฎหมาย  วาดวยการควบคุมอาคาร 

ขอ ๑๑ ผูรับใบอนุญาตหรือผูรับรองการแจง  ตองไมเปนโรคติดตอและไมจางหรือใชบุคคลท่ีปวย  

หรือมีเหตุควรเชื่อวาเปนโรคติดตอ  จําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บอาหาร 

ขอ ๑๒ ผูใดประสงคจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร 

หรือพ้ืนท่ีใดซึ่งพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตร  ใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร 

หรือสถานท่ีสะสมอาหารตามแบบ  สอ. ๑  ทายขอบัญญัตินี้  ตอเจาพนักงานทองถิ่น  พรอมกับหลักฐานตาง ๆ   

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลกระโสบกําหนด 

ในกรณีสถานท่ีตามวรรคหนึ่ง  มีพ้ืนท่ีไมเกินสองรอยตารางเมตร  ใหย่ืนคําขอรับหนังสือรับรอง

การแจงตามแบบ  สอ. ๒  ทายขอบัญญัตินี้  ตอเจาพนักงานทองถิ่น  พรอมหลักฐานตาง ๆ  ตามที่ 

องคการบริหารสวนตําบลกระโสบกําหนด 

ขอ  ๑๓  เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของคําขออนุญาต   

หรือคําขอรับหนังสือรับรองการแจงแลว  ปรากฏวาถูกตองตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดไว   

ใหออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารตามแบบ  สอ. ๓  ทายขอบัญญัตินี้  

หรือหนังสือรับรองการแจงตามแบบ  สอ. ๔  ทายขอบัญญัตินี้  แลวแตกรณี 
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ผูใดรับอนุญาตหรือผูไดรับการรับรองการแจง  ตองมารับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง  

พรอมกับชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนี้ภายในกําหนดสิบหาวัน  

นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากมิไดมารับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง  

และชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  จะถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ  ๑๔  เมื่อผูรับใบอนุญาตผูใดประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต  ใหย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาต

ประกอบกิจการจําหนายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหารตามแบบ  สอ.  ๖  ทายขอบัญญัตินี้ตอพนักงานทองถิ่น   

กอนใบอนุญาตส้ินอายุ  ไมนอยกวาสิบหาวนั  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับชําระคาธรรมเนียมแลว  ใหประกอบกิจการ 

ตอไปจนกวาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

ผูใดมิไดชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  จะตองชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบ  

ของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ 

ขอ  ๑๕  ผูรับหนังสือรับรองการแจงตองเสียคาธรรมเนียมเปนประจําทุกป  ตลอดระยะเวลา

ดําเนินกิจการนั้น  โดยย่ืนคําขอชําระคาธรรมเนียมประจําปตามแบบ  สอ.  ๕  ทายขอบัญญัตินี้ตอเจาพนักงานทองถิ่น   

พรอมหลักฐานตาง ๆ   ตามที่องคการบริหารสวนตําบลกระโสบกําหนด  และใหชําระคาธรรมเนียมกอนครบรอบ 

ในแตละป 

ผูใดมิไดชําระคาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนด  จะตองชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบ  

ของคาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแตผูแจงจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียม 

ครั้งตอไป 

ขอ  ๑๖  ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งป  นับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลกระโสบ 

ขอ  ๑๗  เมื่อผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับหนังสือรับรองการแจง  ไมประสงคจะประกอบการตอไป  

ใหย่ืนคําขอบอกเลิกการดําเนินกิจการตามแบบ  สอ.  ๗  ทายขอบัญญัตินี้  ตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๑๘  หากผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับรองการแจง  ประสงคจะแกไขรายการในใบอนุญาต   

หรือหนังสือรับรองการแจง  ใหย่ืนคําขอแกไขรายการในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงตามแบบ  สอ. ๘  

ทายขอบัญญัตินี้  ตอเจาพนักงานทองถิ่น 
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ขอ ๑๙ หากปรากฏวาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง  สูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุด  

ในสาระสําคัญ  ผูรับใบอนุญาตหรือผูรับหนังสือรับรองการแจง  แลวแตกรณี  จะตองย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาต  หรือใบแทนหนังสือรับรองการแจงตามแบบ  สอ. ๙  ทายขอบัญญัตินี้  ตอเจาพนักงานทองถิ่น   

ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ  แลวแตกรณี  

พรอมหลักฐานดังตอไปนี้ 

  (๑)  เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ  กรณีสูญหายหรือถูกทําลาย 

  (๒)  ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

ขอ ๒๐ การออกใบอนุญาต  หรือใบแทนหนังสือรบัรองการแจง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการ  

ตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  ดังนี้ 

  (๑)  การออกใบแทนใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหาร  

ใหใชตามแบบ  สอ. ๑๐  ทายขอบัญญัตินี้  หรือการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่

จําหนายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหารใหใชตามแบบ  สอ. ๑๑  ทายขอบัญญัตินี้  โดยประทับตราสีแดง  

คําวา“ใบแทน”  กํากับไวดวย  และใหมีวัน  เดือน  ปท่ีออกใบแทนพรอมท้ังลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่น

หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

  (๒)  ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิม 

  (๓)  บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม  หรือตนขั้วหนังสือรับรองการแจงเดิม 

ระบุสาเหตุการสูญหาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมหรือหนังสือรับรองการแจงเดิม   

แลวแตกรณี  และลงเลมที่  เลขที่  ปของใบแทน 

ขอ ๒๑ ผูรับใบอนุญาตหรือผูรับรองการแจง  ใหจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร  หรือสถานที่

สะสมอาหาร  ตองแสดงใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานที่

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ ๒๒ ใหใชแบบพิมพตาง ๆ  ตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  คําขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  ใหใชแบบ  

สอ. ๑ 
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  (๒)  คําขอรับหนงัสือรบัรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรอืสถานท่ีสะสมอาหาร   

ใหใชแบบ  สอ. ๒ 

  (๓)  ใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร  หรือสถานท่ีสะสมอาหารใหใชแบบ  สอ. ๓ 

  (๔)  หนังสือรับรองการแจงใหใชแบบ  สอ. ๔ 

  (๕)  คําขอชําระคาธรรมเนียมประจําปใหใชแบบ  สอ. ๕ 

  (๖)  คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานท่ีสะสมอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

ใหใชแบบ  สอ. ๖ 

  (๗)  คําขอบอกเลิกการดําเนินกิจการใหใชแบบ  สอ. ๗ 

  (๘)  คําขอแกไขรายการในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงใหใชแบบ  สอ. ๘ 

  (๙)  คําขอรับใบแทนใบอนุญาต  หรือใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหใชแบบ  สอ. ๙ 

  (๑๐)  ใบแทนใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหาร   

ใหใชแบบ  สอ. ๑๐ 

  (๑๑)  ใบแทนหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร  หรือสถานที่สะสม

อาหารใหใชแบบ  สอ. ๑๑ 

ขอ ๒๓ ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหารไมปฏิบัติ

หรือปฏิบัติไมถูกตองตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไวคราวหนึ่งไมเกิน

สิบหาวัน 

กรณีถูกส่ังพักใชใบอนญุาตมาแลวสองครัง้  และมีเหตุท่ีจะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก  เจาพนักงานทองถิ่น 

มีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได   

ขอ ๒๔ ผูดําเนินกิจการจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร 

หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาด  โดยมิไดแจงตอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตามขอ  ๔  และเคยไดรับโทษตามขอบัญญัตินี้เพราะเหตุที่ฝาฝนดําเนินกิจการ 

โดยมิไดแจงขอหนังสือรับรอง  การแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นมาแลวครั้งหนึ่ง  หากยังปฏิบัติฝาฝนดําเนิน 

กิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตอไป  ใหเจาพนักงานทองถิน่มีอํานาจส่ังใหผูดําเนินการดังกลาว 

หยุดดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดดําเนินการแจงขอหนังสือรับรองการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตามขอ  ๔  

ถายังฝาฝนอีก  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังหามดําเนินกิจการนั้นไวตามที่เห็นสมควร  แตตองไมเกินสองป 
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ผูใดปฏิบัติตามท่ีกลาวในวรรคหนึ่ง  จําตองเสียคาปรับไมเกินหนึ่งพันบาท  เมื่อไดชําระคาปรับ  

เต็มจํานวนตามที่เจาพนักงานทองถิ่นเปรียบเทียบปรับกําหนด  ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมาย  

วิธีพิจารณาความอาญา 

ขอ  ๒๕  ผูใดฝาฝนขอบัญญัตนิี้ในขอ  ๕  มีความผิดมาตรา  ๗๒  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๒๖  ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ในขอ  ๗  ขอ  ๘  หรือขอ  ๑๐  มีความผิดตามมาตรา  ๗๓   

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๒๗  ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ในขอ  ๑๙  หรือขอ  ๒๑  มีความผิดตามมาตรา  ๘๓  แหงพระราชบัญญัต ิ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๒๘  ผูรับใบอนุญาตผูใดดําเนินกิจการในระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตามขอ  ๒๓  วรรคหนึ่ง   

มีความผิดตามมาตรา  ๘๔  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๒๙  บรรดาใบอนุญาตคาอาหารหรือสะสมอาหารในสถานที่เอกชนที่ไดออกกอนวันใชขอบัญญัตินี้  

ใหคงใชไดตอไปจนกวาจักไดดําเนินการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ใหผูประกอบการตามวรรคหนึ่งดําเนินการย่ืนคํารองขอใบอนุญาตและหรือใบรับรองการแจง 

ตามท่ีบัญญัติไวในขอบัญญัตินี้ภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใช 

ขอ  ๓๐  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลกระโสบรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศหรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๔  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

นิคม  พันธุคํา 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลกระโสบ   



 
 

บัญชีอัตราคา่ธรรมเนียม 
ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารสว่นตําบลกระโสบ 

เรื่อง สถานท่ีจําหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

รายการ ค่าธรรมเนียม (บาท)
 

๑. ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งจัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหาร 
หรือสถานที่สะสมอาหาร อาคารหรือพ้ืนที่ใดซึ่ง 
      (๑.๑) มีพ้ืนที่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร 
      (๑.๒) มีพ้ืนที่เกิน ๕๐ ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร 
      (๑.๓) มีพ้ืนที่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 
 
๒. ค่าธรรมเนียมใบอนญุาตจัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
ในอาคารหรือพ้ืนที่ใดซึ่ง 
       (๒.๑) มพ้ืีนที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ตารางเมตร 
       (๒.๒) มพ้ืีนที่ ๕๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 
 

 

 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๒๐๐ 
 
 
 

๗๐๐ 
๑,๒๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบ สอ. ๑ 
 

คําขอรบัใบอนุญาต 
จัดต้ังสถานท่ีจําหนา่ยอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

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

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

 
ข้าพเจ้า (   ) บุคคลธรรมดา  (   ) นิติบุคคล  ช่ือ................................................................................................. 
อายุ............ปี  สัญชาติ..................  เลขประจําตัวประชาชนเลขที่....................................................................... 
อยู่บ้านเลขที่/สํานักงานเลขที่........................หมู่ที่............ตรอก/ซอย.................................................................. 
ถนน..............................................................ตําบล..............................................อําเภอ...................................... 
จังหวัด..........................................................โทรศัพท.์............................................โทรสาร................................. 
ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่สะสมอาหารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังน้ี 
 

๑. ช่ือสถานที่ประกอบการ.................................................................................................................... 
ประกอบกิจการประเภท.......................................................................................ลําดับที่....................................
กําลังเคร่ืองจักร...................แรงม้า  จํานวนคนงาน..................คน 

๒. สถานประกอบการต้ังอยู่เลขที่..................หมู่ที่...........ตรอก/ซอย................................................... 
ถนน.............................................................ตําบล.......................................อําเภอ.............................................. 
จังหวัด................................................โทรศัพท์............................................โทรสาร............................................ 
อาคารประกอบการมีเนื้อที่............................ตารางเมตร บริเวณสถานประกอบการ (รวมทั้งอาคาร
ประกอบการ) มีเนื้อที่..............ตารางเมตร  ที่ดินบริเวณสถานประกอบการเป็นของ................................ 
...........................................................อาคารประกอบการเป็นของ................................................... 
อาคารประกอบการ (   ) มีอยู่เดิม  (   ) ก่อสร้างใหม่ ลักษณะของอาคารประกอบการ........................... 
เป็นไม้ หรือห้องแถว คอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ  ได้รับใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารประเภท..................... 
............................................สถานประกอบการอยู่ใกล้เคียงกับ......................................................... 
การพักค้าของผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ (   ) มี  (   ) ไม่มี   
 
บริเวณสถานประกอบการมีเขตติดต่อ ด้านเหนือ............................................................................ 
 
     ด้านใต้................................................................................. 
 
     ด้านตะวันออก..................................................................... 
 
     ด้านตะวันตก....................................................................... 



 
 

-๒- 
 

 
๓. ทํางานปกติตั้งแต่เวลา...................น. ถึงเวลา.....................น. รวมวันละ......................ชั่วโมง

.............กะ  วันหยุดงานประจําสัปดาห์........................................... 
๔. จํานวนและระดับผู้ซึ่งทํางานในสถานประกอบการ 

๔.๑ เจ้าหน้าที่บริหารและวิชาการ.............................คน 
๔.๒ คนงานชาย..............................คน 
  คนงานหญิง.............................คน 
๔.๓ ชํานาญการจากต่างประเทศ..........................คน 
๔.๔ ช่างเทคนิคและช่างฝีมือจากต่างประเทศ.....................คน 
   รวม...................................คน 

๕. มลพิษที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ (น้ําเสีย/กากของเสีย/มลพิษอากาศ) 
(ระบุชื่อและปริมาณ) (ถ้ามี) 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 

๖. การควบคุมมลพิษก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก (การบําบัดหรือปรับปรุงคุณภาพน้ําเสีย/ 
      กากของเสีย/มลพิษอากาศ)                    
               .................................................................................................................................... 

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

.................................................................................................................................... 
๗. อุปกรณ์/เคร่ืองมือ/เคร่ืองจักร  ที่ใช้ ได้แก่ (ระบุ ขนาด จํานวน) 

๗.๑ .................................................ขนาด...............................จํานวน.......................... 
๗.๒ .................................................ขนาด...............................จํานวน.......................... 
๗.๓ .................................................ขนาด...............................จํานวน.......................... 
๗.๔ .................................................ขนาด...............................จํานวน............................... 

๘. มาตรการป้องกันอันตรายสําหรับผู้ปฏิบัติงาน/คนงาน 
      .................................................................................................................................... 

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

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



 
 

-๓- 
 
 

๙. แผนที่สังเขป แสดงสถานที่ตั้งสถานที่ประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑๐. แผนที่แสดงพื้นที่ประกอบการ และที่ตั้งของเคร่ืองจักร (หากมีหลายชั้น ให้แสดงทุกชั้น) 
       รวมทั้งที่พักของผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ประกอบการ (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     (ลงชื่อ)     ผู้ย่ืนคําขอ 
     ตําแหน่ง.............................................................. 
     วันที่............../.................................../................ 
 



 
 

แบบ สอ. ๒ 
 

แบบคําขอหนงัสือรับรองการแจ้ง 
จัดต้ังสถานท่ีจําหนา่ยอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

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

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

 
ข้าพเจ้า (   ) บุคคลธรรมดา  (   ) นิติบุคคล  ช่ือ................................................................................................. 
อายุ............ปี  สัญชาติ..................  เลขประจําตัวประชาชนเลขที่....................................................................... 
อยู่บ้านเลขที่/สํานักงานเลขที่........................หมู่ที่............ตรอก/ซอย.................................................................. 
ถนน..............................................................ตําบล..............................................อําเภอ...................................... 
จังหวัด..........................................................โทรศัพท์.............................................โทรสาร................................. 
ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่สะสมอาหารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังน้ี 
 

๑. ช่ือสถานที่ประกอบการ.................................................................................................................... 
ประกอบกิจการประเภท.......................................................................................ลําดับที่...........กําลังเครื่องจักร 
...................แรงม้า  จํานวนคนงาน..................คน 

๒. สถานประกอบการต้ังอยู่เลขที่..................หมู่ที่...........ตรอก/ซอย................................................... 
ถนน.............................................................ตําบล.......................................อําเภอ.............................................. 
จังหวัด................................................โทรศัพท์............................................โทรสาร............................................ 
อาคารประกอบการมีเนื้อที่................ตารางเมตร บริเวณสถานประกอบการ (รวมทั้งอาคาร
ประกอบการ) มีเนื้อที่..............ตารางเมตร  ที่ดินบริเวณสถานประกอบการเป็นของ................................ 
...........................................................อาคารประกอบการเป็นของ................................................... 
อาคารประกอบการ (   ) มีอยู่เดิม  (   ) ก่อสร้างใหม่ ลักษณะของอาคารประกอบการ........................... 
เป็นไม้ หรือห้องแถว คอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ  ได้รับใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารประเภท..................... 
............................................สถานประกอบการอยู่ใกล้เคียงกับ......................................................... 
การพักค้าของผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ (   ) มี  (   ) ไม่มี   
 
บริเวณสถานประกอบการมีเขตติดต่อ ด้านเหนือ............................................................................ 
 
     ด้านใต้................................................................................. 
 
     ด้านตะวันออก..................................................................... 
 
     ด้านตะวันตก....................................................................... 



 
 

-๒- 
 

 
๓. ทํางานปกติตั้งแต่เวลา...................น. ถึงเวลา.....................น. รวมวันละ................ 

      ชั่วโมง.............กะ  วันหยุดงานประจําสัปดาห์........................................... 
๔. จํานวนและระดับผู้ซึ่งทํางานในสถานประกอบการ 

๔.๑ เจ้าหน้าที่บริหารและวิชาการ.............................คน 
๔.๒ คนงานชาย..............................คน 
  คนงานหญิง.............................คน 
๔.๓ ชํานาญการจากต่างประเทศ..........................คน 
๔.๔ ช่างเทคนิคและช่างฝีมือจากต่างประเทศ.....................คน 
   รวม...................................คน 

๕. มลพิษที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ (น้ําเสีย/กากของเสีย/มลพิษอากาศ) 
(ระบุชื่อและปริมาณ) (ถ้ามี) 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 

๖. การควบคุมมลพิษก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก (การบําบัดหรือปรับปรุงคุณภาพน้ําเสีย/ 
      กากของเสีย/มลพิษอากาศ)                    
               .................................................................................................................................... 

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

.................................................................................................................................... 
๗. อุปกรณ์/เคร่ืองมือ/เคร่ืองจักร  ที่ใช้ ได้แก่ (ระบุ ขนาด จํานวน) 

๗.๑ .................................................ขนาด...............................จํานวน.......................... 
๗.๒ .................................................ขนาด...............................จํานวน.......................... 
๗.๓ .................................................ขนาด...............................จํานวน.......................... 
๗.๔ .................................................ขนาด...............................จํานวน............................... 

๘. มาตรการป้องกันอันตรายสําหรับผู้ปฏิบัติงาน/คนงาน 
      .................................................................................................................................... 

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

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



 
 

-๓- 
 
 

๙. แผนที่สังเขป แสดงสถานที่ตั้งสถานที่ประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑๐. แผนที่แสดงพื้นที่ประกอบการ และที่ตั้งของเคร่ืองจักร (หากมีหลายชั้น ให้แสดงทุกชั้น) 
       รวมทั้งที่พักของผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ประกอบการ (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     (ลงชื่อ)     ผู้ย่ืนคําขอ 
     ตําแหน่ง.............................................................. 
     วันที่............../.................................../................ 



 
 

แบบ สอ. ๓ 
 

 
 

 
 

ใบอนุญาต 
จัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

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

 (๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้.............................................................................สัญชาติ...............  
อยู่บ้านเลขที่.......................หมู่ที่...........ตรอก/ซอย......................................ตําบล.....................................
อําเภอ......................................................จังหวัด...................................................โทรศัพท์.................................. 

 ช่ือสถานประกอบกิจการ.............................................................................ประเภท............................... 
อยู่บ้านเลขที่.......................หมู่ที่...........ตรอก/ซอย............................................ตําบล....................................
อําเภอ......................................................จังหวัด...................................................โทรศัพท์.................................. 
 เสียค่าธรรมเนียมปีละ..............................บาท (.......................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน 
เล่มที่..............................เลขท่ี...............................ลงวันที่............................................................. 
 (๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนดในข้อกําหนดของท้องถิ่น 
 (๓) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอ่ืนที่
เก่ียวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 
 (๔) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังต่อไปน้ีอีกด้วย คือ 
  (๔.๑) ........................................................................................................................................ 
  (๔.๒) ........................................................................................................................................ 
 (๕) ใบอนุญาตฉบับน้ีออกให้เมื่อวันที่...............เดือน..........................................พ.ศ. ................ 
 (๖) ใบอนุญาตฉบับน้ีสิ้นอายุวันที่.................เดือน...........................................พ.ศ. ................. 
 
      (ลงช่ือ) 
       (...........................................................) 
      ตําแหน่ง..................................................................... 
        เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
คําเตือน (๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลา 
      ท่ีประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท 
 (๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 



 
 

(ด้านหลัง) 
 

รายการต่อใบอนุญาตและค่าธรรมเนียม 
 

วัน/เดือน/ป ี
ที่ออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป ี
ที่สิ้นใบอนญุาต 

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

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบ สอ. ๔ 
 

 
 

 
 

หนังสือรับรองการแจ้ง 
จัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

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

 (๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้.............................................................................สัญชาติ...............  
อยู่บ้านเลขที่.......................หมู่ที่...........ตรอก/ซอย......................................ตําบล.....................................
อําเภอ......................................................จังหวัด...................................................โทรศัพท์.................................. 

 ช่ือสถานประกอบกิจการ.............................................................................ประเภท............................... 
อยู่บ้านเลขที่.......................หมู่ที่...........ตรอก/ซอย............................................ตําบล....................................
อําเภอ......................................................จังหวัด...................................................โทรศัพท์.................................. 
 เสียค่าธรรมเนียมปีละ..............................บาท (.......................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน 
เล่มที่..............................เลขท่ี...............................ลงวันที่............................................................. 
 (๒) ผู้รับหนังสอืรับรองการแจ้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนดในข้อกําหนด
ของท้องถิ่น 
 (๓) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอ่ืน 
ที่เก่ียวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 
 (๔) ผู้รับหนังสอืรับรองการแจ้งต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังต่อไปน้ีอีกด้วย คือ 
  (๔.๑) ........................................................................................................................................ 
  (๔.๒) ........................................................................................................................................ 
 (๕) หนังสือรับรองการแจ้งฉบับน้ีออกให้เมื่อวันที่...........เดือน........................................พ.ศ. ................ 
 (๖) หนังสือรับรองการแจ้งฉบับน้ีสิ้นอายุวันที่.............เดือน..........................................พ.ศ. ................. 
 
      (ลงช่ือ) 
       (...........................................................) 
      ตําแหน่ง..................................................................... 
                เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
คําเตือน (๑) ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานท่ีประกอบกิจการ    
      ตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท 
 (๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องย่ืนคําขอต่ออายุก่อนหนังสือรับรองการแจ้งสิ้นอายุ 



 
 

แบบ สอ. ๕ 
 

คําขอชําระค่าธรรมเนียมประจําป ี
 
 
 ข้าพเจ้า.................................................................................... อยู่บ้านเลขที่..............หมู่ที่...........
ตรอก/ซอย..................................ตําบล/แขวง................................อําเภอ/เขต.....................................................
จังหวัด...................................................โทรศัพท์......................................โทรสาร................................................ 
ประกอบกิจการ..................................................................................................................................................... 
วัตถุอันตรายชนิดที่................ตามใบรับแจ้งหรือใบอนุญาตเลขที่..................................ลงวันที่.........................
สถานที่ประกอบกิจการช่ือ.........................................................................................ต้ังอยู่เลขที่.......................
หมู่ที่...........ตรอก/ซอย..............................ตําบล.................................อําเภอ......................................................
จังหวัด...................................................โทรศัพท์.......................................โทรสาร............................................... 
 มีความประสงค์ขอชําระค่าธรรมเนียมรายปีสําหรับการประกอบกิจการดังกล่าว ประจําปี พ.ศ. ........... 
เป็นเงินจํานวน......................................บาท (.....................................................................................)  
พร้อมกันน้ีข้าพเจ้าได้ส่งสําเนาใบแจ้งหรือใบอนุญาต (ถ้ามี) 
 
 
     (ลงช่ือ)       ผู้ย่ืน 
             (...........................................................) 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบ สอ. ๖ 
 

คําขอต่ออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการสถานที่จําหน่ายอาหารหรอืสถานท่ีสะสมอาหาร 

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

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

 
ข้าพเจ้า (   ) บุคคลธรรมดา  (   ) นิติบุคคล  ช่ือ................................................................................................. 
อายุ............ปี  สัญชาติ..................  เลขประจําตัวประชาชนเลขที่....................................................................... 
อยู่บ้านเลขที่/สํานักงานเลขที่........................หมู่ที่............ตรอก/ซอย.................................................................. 
ถนน..............................................................ตําบล..............................................อําเภอ...................................... 
จังหวัด..........................................................โทรศัพท์.............................................โทรสาร................................. 
มีความประสงค์ย่ืนขอต่อใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังน้ี 
 

๑. ช่ือสถานที่ประกอบการ.................................................................................................................... 
ประกอบกิจการประเภท.......................................................................................ลําดับที่...........กําลังเครื่องจักร 
...................แรงม้า  จํานวนคนงาน..................คน ใบอนุญาตฉบับเดิมเลขที่................./.................. ออกให้เมื่อ
วันที่.............เดือน.............................................พ.ศ. ................ หมดอายุวันที่.............เดือน............................... 
พ.ศ. ............... 

๒. สถานประกอบการต้ังอยู่เลขที่..................หมู่ที่...........ตรอก/ซอย................................................... 
ถนน.............................................................ตําบล.......................................อําเภอ.............................................. 
จังหวัด................................................โทรศัพท์............................................โทรสาร............................................ 
อาคารประกอบการมีเนื้อที่................ตารางเมตร บริเวณสถานประกอบการ (รวมทั้งอาคาร
ประกอบการ) มีเนื้อที่..............ตารางเมตร  ที่ดินบริเวณสถานประกอบการเป็นของ................................ 
...........................................................อาคารประกอบการเป็นของ................................................... 
อาคารประกอบการ (   ) มีอยู่เดิม  (   ) ก่อสร้างใหม่ ลักษณะของอาคารประกอบการ........................... 
เป็นไม้ หรือห้องแถว คอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ  ได้รับใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารประเภท..................... 
............................................สถานประกอบการอยู่ใกล้เคียงกับ......................................................... 
การพักค้าของผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ (   ) มี  (   ) ไม่มี   
 
บริเวณสถานประกอบการมีเขตติดต่อ ด้านเหนือ............................................................................ 
 
     ด้านใต้................................................................................. 
 
     ด้านตะวันออก..................................................................... 
 
     ด้านตะวันตก....................................................................... 



 
 

-๒- 
 

 
๓. ทํางานปกติตั้งแต่เวลา...................น. ถึงเวลา.....................น. รวมวันละ................ 

ชั่วโมง.............กะ  วันหยุดงานประจําสัปดาห์........................................... 
๔. จํานวนและระดับผู้ซึ่งทํางานในสถานประกอบการ 

๔.๑ เจ้าหน้าที่บริหารและวิชาการ.............................คน 
๔.๒ คนงานชาย..............................คน 
  คนงานหญิง.............................คน 
๔.๓ ชํานาญการจากต่างประเทศ..........................คน 
๔.๔ ช่างเทคนิคและช่างฝีมือจากต่างประเทศ.....................คน 
   รวม...................................คน 

๕. มลพิษที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ (น้ําเสีย/กากของเสีย/มลพิษอากาศ) 
(ระบุชื่อและปริมาณ) (ถ้ามี) 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 

๖. การควบคุมมลพิษก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก (การบําบัดหรือปรับปรุงคุณภาพน้ําเสีย/ 
      กากของเสีย/มลพิษอากาศ)                    
               .................................................................................................................................... 

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

.................................................................................................................................... 
๗. อุปกรณ์/เคร่ืองมือ/เคร่ืองจักร  ที่ใช้ ได้แก่ (ระบุ ขนาด จํานวน) 

๗.๑ .................................................ขนาด...............................จํานวน.......................... 
๗.๒ .................................................ขนาด...............................จํานวน.......................... 
๗.๓ .................................................ขนาด...............................จํานวน.......................... 
๗.๔ .................................................ขนาด...............................จํานวน............................... 

๘. มาตรการป้องกันอันตรายสําหรับผู้ปฏิบัติงาน/คนงาน 
      .................................................................................................................................... 

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

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



 
 

-๓- 
 
 

๙. แผนที่สังเขป แสดงสถานที่ตั้งสถานที่ประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑๐. แผนที่แสดงพื้นที่ประกอบการ และที่ตั้งของเคร่ืองจักร (หากมีหลายชั้น ให้แสดงทุกชั้น) 
       รวมทั้งที่พักของผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ประกอบการ (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     (ลงชื่อ)     ผู้ย่ืนคําขอ 
     ตําแหน่ง.............................................................. 
     วันที่............../.................................../................ 



 
 

แบบ สอ. ๗ 
 

คําขอบอกเลิกการดําเนินกิจการ 
สถานทีจํ่าหนา่ยอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหาร 

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

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

 
 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)...............................................................................................อายุ..........ปี 
สัญชาติ................ เลขประจําตัวประชาชนเลขที่     -                -                    -         -                  
อยู่บ้านเลขที่.....................หมู่ที่............ตรอก/ซอย................................................ถนน......................................
แขวง/ตําบล........................................เขต/อําเภอ.....................................เทศบาล/อบต. ..................................
จังหวัด..........................................................โทรศัพท์.............................................โทรสาร.................................
มีความประสงค์ย่ืนขอต่อใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังน้ี 
 
ได้รับ      ใบอนุญาต      หนังสือรับรองการแจ้ง  จัดต้ัง / ประกอบกิจการ 
เล่มที่..................เลขที่...............ปี...................ประเภทกิจการ............................................................................
โดยใช้ช่ือสถานประกอบการว่า......................................................................................................................
สถานที่ต้ังเลขที่..................หมู่ที่...........ตรอก/ซอย.....................................ถนน.............................................
แขวง/ตําบล.......................................เขต/อําเภอ......................................เทศบาล/อบต. ..................................
จังหวัด................................................โทรศัพท์............................................โทรสาร............................................ 
 
ขอแจ้งยกเลิกดําเนินกิจการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่..........เดือน............................พ.ศ. ........... 
 
พร้อมทั้งได้แนบหลักฐานที่นํามาประกอบการพิจารณา ดังน้ี 
 

๑.     ใบอนุญาต       หนังสือรบัรองการแจ้ง  จัดต้ัง/ประกอบกิจการ 
๒. สําเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ประกอบการ 
๓. ใบแทน      ใบอนุญาต       หนังสือรับรองการแจ้ง   จัดต้ัง/ประกอบกิจการ 
๔. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ประกอบการ 
๕. หนังสือมอบอํานาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ

และผู้รับมอบอํานาจ (กรณผีู้ประกอบการไม่สามารถมาย่ืนคําขอด้วยตนเอง) 
๖. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แทน 

นิติบุคคล (กรณีผู้ขอเลิกดําเนินกิจการเป็นนิติบุคคล) 
 
  ขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
    (ลงช่ือ)     ผู้ย่ืนคําขอ 
            (.........................................................) 



 
 

    แบบ สอ. ๘ 
 

คําขอแก้ไขรายการในใบอนญุาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง 
 

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

วันที่...........เดือน...................................พ.ศ. ................ 
 
 ข้าพเจ้า..............................................................................................อายุ............ปี สัญชาติ..................  
เลขประจําตัวประชาชนเลขที่.......................................................................ออกให้ ณ......................................... 
อยู่บ้านเลขท่ี........................หมู่ที่............ตรอก/ซอย................................ถนน.............................................
แขวง/ตําบล....................................เขต/อําเภอ............................................จังหวัด.............................................
โทรศัพท์.............................................โทรสาร..................................... 
ขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งเลขที่.............ในนามของ.............................................
(ช่ือผู้รับอนุญาตและช่ือสถานที่ผลิตหรือสถานที่นําเข้า) อยู่เลขท่ี................หมู่ที่............................. 
ตรอก/ซอย...........................................ถนน...............................................แขวง/ตําบล.......................................
เขต/อําเภอ..............................................จังหวัด.......................................โทรศัพท์............................................
 รายการที่ขอแก้ไข................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 

 
 
     (ลายมือช่ือ)        ผู้ย่ืนคําขอ 
 



 
 

 แบบ สอ. ๙ 
 

คําขอใบแทนอนุญาตหรือใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง 
 

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

วันที่...........เดือน...................................พ.ศ. ................ 
 
 ข้าพเจ้า.......................................................................................................ผู้ได้รับใบอนุญาต/ใบรับรอง              
   
  เป็นบุคคลธรรมดา อยู่บ้านเลขที่.............หมู่ที่.........ตรอก/ซอย.........................................
ถนน...........................................แขวง/ตําบล.......................................เขต/อําเภอ..............................................
จังหวัด.......................................โทรศัพท์............................................ 
   
  เป็นนิติบุคคลประเภท............................................................................................................... 
จดทะเบียนเมื่อ..........................................................เลขทะเบียน...................................มีสํานักงานต้ังอยู่เลขที่
......................หมู่ที่.........ตรอก/ซอย......................................ถนน............................................................ 
แขวง/ตําบล........................เขต/อําเภอ.........................จังหวัด.................................โทรศัพท์............................. 
โดย.............................................................................................ผู้มีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขอรับใบแทน
ใบอนุญาต/ใบแทนใบรับรอง อยู่บ้านเลขที่.............หมู่ที่.........ตรอก/ซอย............................................... 
ถนน...........................................แขวง/ตําบล.......................................เขต/อําเภอ..............................................
จังหวัด.......................................โทรศัพท์............................................ 
   
  ขอย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต/ใบแทนใบรับรอง.................................................................. 
เลขที่............../.....................ลงวันที่..............เดือน...................................................พ.ศ. .......................... 
บ้านเลขที่......................หมู่ที่.........ตรอก/ซอย............................ถนน................................................. 
แขวง/ตําบล........................เขต/อําเภอ........................จังหวัด............................โทรศัพท์...................................
ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.๓  เลขที่/ส.ค.๑  เลขที่.......................................................................................... 
เป็นที่ดินของ......................................................................................................................................................... 
   
  ข้อ ๒  ใบอนุญาต/ใบรับรองดังกล่าวได้สูญหาย/ถูกทําลาย/ชํารุด เมื่อวันที่.............เดือน
.................................................พ.ศ. ................. 
   
 
 
 



 
 

-๒- 
 
 

  ข้อ ๓  พร้อมคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ 
(๑) ในกรณีที่ใบอนุญาตหรือใบรับรองสูญหาย ให้นําใบแจ้งความว่าใบอนุญาต หรือใบรับรอง

สูญหายของสถานีตํารวจแห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตหรือใบรับรองน้ันสูญหายมาด้วย 
(๒) ในกรณีที่ใบอนุญาตหรือใบรับรองถูกทําลายหรือชํารุดบางส่วน ให้แนบใบอนุญาตหรือ

ใบรับรองที่ถูกทําลายหรือชํารุดบางส่วนน้ันมาด้วย 
 
 

      (ลายมือช่ือ) 
          (...................................................................) 
        ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต/ใบแทนใบรับรอง 
 
 
หมายเหตุ (๑) ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ขีดฆ่า 

(๒) ใส่เครื่องหมาย/ในช่อง         หน้าข้อความท่ีต้องการ 
 
 
 
 
หมายเหตุของเจ้าหน้าที ่
 
  จะต้องแจ้งให้ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรองทราบว่าจะอนุญาตหรือ        
ไม่อนุญาต หรือขยายเวลา ภายในวันที่...............เดือน.................................................พ.ศ. ..................          
  ผู้ขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรองได้ชําระค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต       
หรือใบแทนใบรับรอง........................................................................เป็นเงิน.................................................บาท 
ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่.................เลขที่............ลงวันที่............เดือน........................................พ.ศ. ..................    
  ออกใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรองแล้ว เล่มที่....................ฉบับที่.......................   
ลงวันที่..............เดือน....................................................พ.ศ. .................... 
 
 
      (ลายมือช่ือ) 
         (.....................................................................) 
       ตําแหน่ง............................................................................ 



 
 

แบบ สอ. ๑๐ 
 

 
 

 
 

ใบแทนใบอนุญาต 
จัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

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

 (๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้.............................................................................สัญชาติ...............  
อยู่บ้านเลขที่.......................หมู่ที่...........ตรอก/ซอย......................................ตําบล.....................................
อําเภอ......................................................จังหวัด...................................................โทรศัพท์.................................. 

 ช่ือสถานประกอบกิจการ.............................................................................ประเภท............................... 
อยู่บ้านเลขที่.......................หมู่ที่...........ตรอก/ซอย............................................ตําบล....................................
อําเภอ......................................................จังหวัด...................................................โทรศัพท์.................................. 
 เสียค่าธรรมเนียมปีละ..............................บาท (.......................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน 
เล่มที่..............................เลขท่ี...............................ลงวันที่............................................................. 
 (๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนดในข้อกําหนดของท้องถิ่น 
 (๓) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอ่ืน          
ที่เก่ียวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 
 (๔) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังต่อไปน้ีอีกด้วย คือ 
  (๔.๑) ........................................................................................................................................ 
  (๔.๒) ........................................................................................................................................ 
 (๕) ใบอนุญาตฉบับน้ีออกให้เมื่อวันที่...........เดือน........................................พ.ศ. ................ 
 (๖) ใบอนุญาตฉบับน้ีสิ้นอายุวันที่.............เดือน..........................................พ.ศ. ................. 
 
      (ลงช่ือ) 
       (...........................................................) 
      ตําแหน่ง..................................................................... 
                 เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
คําเตือน (๑) ผู้รับใบแทนใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานท่ีประกอบกิจการ    
      ตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท 
 (๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 



 
 

แบบ สอ. ๑๑ 
 

 
 

 
 

ใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง 
จัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

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

 (๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้.............................................................................สัญชาติ...............  
อยู่บ้านเลขที่.......................หมู่ที่...........ตรอก/ซอย......................................ตําบล.....................................
อําเภอ......................................................จังหวัด...................................................โทรศัพท์.................................. 

 ช่ือสถานประกอบกิจการ.............................................................................ประเภท............................... 
อยู่บ้านเลขที่.......................หมู่ที่...........ตรอก/ซอย............................................ตําบล....................................
อําเภอ......................................................จังหวัด...................................................โทรศัพท์.................................. 
 เสียค่าธรรมเนียมปีละ..............................บาท (.......................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน 
เล่มที่..............................เลขท่ี...............................ลงวันที่............................................................. 
 (๒) ผู้รับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนด        
ในข้อกําหนดของท้องถิ่น 
 (๓) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอ่ืน          
ท่ีเก่ียวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 
 (๔) ผู้รับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังต่อไปน้ีอีกด้วย คือ 
  (๔.๑) ........................................................................................................................................ 
  (๔.๒) ........................................................................................................................................ 
 (๕) ใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งฉบับน้ีออกให้เมื่อวันที่.........เดือน................................พ.ศ. .............. 
 (๖) ใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งฉบับน้ีสิ้นอายุวันที่...........เดือน.................................พ.ศ. ..............      
 
      (ลงช่ือ) 
       (...........................................................) 
      ตําแหน่ง..................................................................... 
                  เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
คําเตือน (๑) ผู้รับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานท่ีประกอบกิจการ
      ตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท 
 (๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องย่ืนคําขอต่ออายุก่อนหนังสือรับรองการแจ้งสิ้นอายุ 
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