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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพนมวังก 
เรื่อง   สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญตัิองคการบริหารสวนตําบลพนมวังก  วาดวยสถานที่จําหนายอาหาร

และสถานท่ีสะสมอาหาร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แกไขเพ่ิมเติม  ประกอบกับมาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๕๐  

มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลพนมวังกโดยไดรับความเห็นชอบจากสภาองคการบริหาร 

สวนตําบลพนมวังกและนายอําเภอควนขนุน  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพนมวังก  เรื่อง  สถานท่ี

จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙”   

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลพนมวังกตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “อาหาร”  หมายความวา  ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต  ไดแก 

  (๑) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน  ดื่ม  อม  หรือนําเขาสูรางกายไมวาดวยวิธีใด ๆ  หรือ 

ในรูปลักษณะใด ๆ  แตไมรวมถึงยาวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทหรือยาเสพติดใหโทษตามกฎหมาย 

วาดวยการนั้น  แลวแตกรณี 

  (๒) วัตถุท่ีมุงหมายสําหรับใชหรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหารรวมถึงวัตถุเจือปน

อาหารสีและเครื่องปรุงแตงกล่ินรส   

  “สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่

หรือทางสาธารณะที่จัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถบริโภค
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ไดทันที  ท้ังนี้  ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับบริโภค  ณ  ท่ีนั้น  หรือนําไปบริโภค 

ที่อื่นก็ตาม 

  “สถานท่ีสะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่ 

หรือทางสาธารณะที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะ

อื่นใดซึ่งผูซื้อตองนําไปทําประกอบหรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

    “ตลาด”  หมายความวา  สถานที่ซึ่งปกติจัดไวใหผูคาใชเปนท่ีชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคา  

ประเภทสัตว  เนื้อสัตว  ผัก  ผลไม  หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด  ประกอบหรือปรุงแลว  หรือของเสียงาย  

ทั้งนี้  ไมวาจะมีการจําหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตามและหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไวสําหรับ

ใหผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจําหรือเปนครั้งคราวหรือตามที่กําหนด 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะและหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ

ถุงพลาสติก  ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด   

ที่เล้ียงสัตวหรือที่อื่น   

    “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลพนมวังก 

    “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติการ

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๕ ผูใดจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใด 

ซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  

หากสถานที่ดังกลาวมี พ้ืนท่ีไมเกินสองรอยตารางเมตรตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือขอรับ 

หนังสือรับรองการแจงกอนการจัดตั้ง 

ขอ ๖ ความในขอ  ๕  ไมใชบังคับแกการประกอบกิจการ  ดังนี้ 
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  (๑) การประกอบกิจการซึ่งเปนอันตรายตอสุขภาพตามขอบัญญัติองคการบริหาร 

สวนตําบลพนมวังก  เรื่อง  กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙   

  (๒) การขายของในตลาด 

ขอ ๗ ผูจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารตองจัดสถานที่ใหถูกตอง 

ดวยสุขลักษณะและเงื่อนไขตามลักษณะของกิจการ  ดังตอไปนี้ 

  ก.  สถานที่สะสมอาหาร 

  (๑) ไมตั้งอยูในบริเวณท่ีนาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ  หรือแหลงที่นารังเกียจ  เชน  ที่ทิ้ง

หรือกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  ที่เล้ียงสัตวหรือท่ีอื่นใดท่ีเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาจะเปนอันตราย 

ตอสุขภาพ 

  (๒) พ้ืนทําดวยวัตถุถาวร  ไมมีน้ําขังและทําความสะอาดงาย 

  (๓) จัดใหมีระบบการระบายน้ําทําดวยวัตถุถาวรและถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑ

มาตรฐานท่ีเจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด   

  (๔) จัดใหมีแสงสวางและทางระบายอากาศเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ 

ตามเกณฑมาตรฐานที่เจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

  (๕) จัดใหมีที่รองรับมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลอยางเพียงพอและถูกสุขลักษณะ 

  (๖) ปฏิบัติการอื่นใดใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามท่ีเจาพนักงานสาธารณสุขแนะนํา  

หรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

  ข.  สถานที่จําหนายอาหาร 

  (๑) จัดสถานท่ีตามที่กําหนดตามขอ  ก. 

  (๒) จัดใหมีโตะ  เกาอี้  หรือท่ีนั่งอยางอื่นซึ่งมีสภาพแข็งแรง  สะอาดและเปนระเบียบ

เรียบรอยอยูเสมอรวมทั้งครัวปรุงอาหารตองสะอาด 

  (๓) ผนังและบริเวณท่ีปรุงอาหารตองใชวัตถุถาวร  แข็งแรง  มีผิวเรียบ  ไมดูดซึมน้ํา

และทําความสะอาดไดงายไมมีน้ําขัง 

  (๔) จัดใหมีแสงสวางอยางเพียงพอ  ณ  จุดที่ทําการปรุง  ประกอบ  และจําหนายอาหาร  

และตองมีการระบายอากาศภายในรานเพียงพอโดยมีชองระบายอากาศไมนอยกวารอยละ  ๒๐  ของพ้ืนที่

หองบริเวณที่ปรุงอาหารตองมีเครื่องดูดควันและปลองระบายควันซึ่งสูงพียงพอไมกอใหเกิดเหตุรําคาญ 
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  (๕) จัดใหมีสวมจํานวนเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐาน 

ที่เจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

  (๖) จัดใหมีภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  ที่ใชในการทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บ  

และการบริโภคอาหารไวเพียงพอ  ปลอดภัยและถูกตองดวยสุขลักษณะตามท่ีเจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

  (๗) จัดใหมีบริเวณที่ทําความสะอาดภาชนะตลอดจนอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  ใหเพียงพอ  

และถูกตองดวยสุขลักษณะเพ่ือใชในการนั้นโดยเฉพาะและตองสูงจากพ้ืนไมนอยกวา  ๖๐  เซนติเมตร 

  (๘) จัดใหมีที่สําหรับลางมือพรอมอุปกรณอยางเพียงพอ 

  (๙) จัดใหมีการปองกันอันตรายตอสุขภาพรวมทั้งปองกันไมใหเกิดเหตุรําคาญ  

เนื่องจากการจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  และการเก็บอาหาร 

  (๑๐) จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือตาม

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  กอนระบายลงสูแหลงน้ําสาธารณะ 

  (๑๑) ปฏิบัติการอื่นใด ๆ  ใหตองดวยสุขลักษณะตามที่เจาพนักงานสาธารณสุขแนะนํา  

หรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น   

ขอ ๘ ผูไดรับใบอนุญาตหรือไดรับหนังสือรับรองการแจง  ใหจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร 

หรือสถานที่สะสมอาหารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑตอไปนี้ 

  (๑) รักษาสถานที่ใหสะอาดอยูเสมอและตองใชน้ํายาฆาเชื้อโรคทําความสะอาดพ้ืน 

ทุกอาทิตย  รวมทั้งจัดใหมีการปองกันและกําจัดสัตวนําโรค 

  (๒) ตองมีการดูแลรักษาที่รองรับมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลใหสะอาดอยูเสมอ  การเก็บ  ขน  

กําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น   

  (๓) รักษาสวมใหไดสุขลักษณะไมใหมีกล่ินเหม็นและสะอาดอยูเสมอ 

  (๔) ถามีสัตวท่ีจะฆาเปนอาหารตองแยกใหอยูในที่เหมาะสม 

  (๕) จัดหาส่ิงของเครื่องใชใหเปนระเบียบเรียบรอยและรักษาใหสะอาดอยูเสมอ 

  (๖) ปฏิบัติการอื่นใดใหตองดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

หรือตามคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๙ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจในการกําหนดเวลาหามผูรับใบอนุญาตหรือผูรับหนังสือ

รับรองการแจงขายอาหารบางประเภทหรือชนิดใดในเขตท่ีระบุไว 
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ขอ ๑๐ ผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหารและผูใหบริการตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังนี้ 

  (๑) ตองแตงกายใหเรียบรอยและสะอาด 

  (๒) ตองไมปวย  หรือเปนโรคติดตอที่นารังเกียจ 

  (๓) หามผูไดรับใบอนุญาตหรือผูรับหนังสือรับรองการแจง  จําหนาย  ทํา  ประกอบ  

ปรุง  สะสมอาหาร  เมื่อมีเหตุควรเชื่อวาตนเปนโรคติดตอ  หรือซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขไดตรวจแลว

ปรากฏวาเปนพาหะและไดรับแจงความเปนหนังสือวาตนเปนพาหะของโรคติดตอ 

ขอ ๑๑ ผูไดรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารตองปฏิบัติ

ใหถูกตองตามหลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร  กรรมวิธีการจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บ  

รักษาอาหาร  ตลอดจนสุขลักษณะของภาชนะ  อุปกรณ  น้ําใช  และของใชอื่น ๆ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) การจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  วาง  เก็บ  รักษาอาหาร  หรือการลางภาชนะ  

อุปกรณตองทําในที่สะอาดซึง่สูงกวาพ้ืนไมนอยกวา  ๖๐  เซนติเมตร  รวมทั้งจัดใหมีการปองกันสัตวนําโรค  

ในสถานท่ีประกอบอาหาร  

  (๒) ใชเครื่องปกปดอาหารตลอดถึงภาชนะและอุปกรณ  เครื่องใชตาง ๆ  ท่ีใชใน 

การทํา  ประกอบ  ปรุงอาหาร  ใหปองกันฝุนละอองและสัตวนําโรคไดตลอดจนรักษาเครื่องปกปด 

ใหสะอาดใชการไดดีอยูเสมอ 

    (๓) การเตรียมอาหารกอนปรุงตองลางใหสะอาดโดยเฉพาะผักสดและผลไม   

น้ําที่ใชปรุง  ประกอบแช  ลางอาหารและภาชนะตองใชน้ําสะอาด 

  (๔) ใชภาชนะที่สะอาดสําหรับใสหรือปรุงอาหาร  ภาชนะท่ีใชแลวตองลางและเก็บ

ใหถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร  สวนภาชนะประเภทใชครั้งเดียวแลวทิ้งหามนํากลับมาใชใหม 

  (๕) น้ําแข็งสําหรับใชบริโภคตองจัดเก็บไวในภาชนะที่ถูกสุขลักษณะ  สามารถปองกัน

ส่ิงปนเปอนไดไมนําอาหารหรือส่ิงของอื่นใดแชปนกับน้ําแข็งเพ่ือการบริโภค 

  (๖) จัดใหมีน้ําสะอาดไวใชอยางเพียงพอ  กรณีน้ําดื่ม  เครื่องดื่ม  น้ําผลไมตอง

สะอาดเก็บไวในภาชนะที่สะอาดมีฝาปด  มีกอกหรือทางรินน้ําหรือมีอุปกรณที่มีดามสําหรับตักโดยเฉพาะ   

  (๗) หามมิใหเล้ียงสัตวที่เปนพาหะนําโรคหรือสัตวเล้ียงอื่น ๆ  ในสถานที่ประกอบอาหาร 

  (๘) ไมขายอาหารใหผูปวยเปนโรคติดตอท่ีมีสภาพนารังเกียจ  บริโภคในสถานที่ 

ที่ไดรับอนุญาต 



หนา   ๑๔๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๐๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๙) ใชภาชนะที่ทําดวยวัสดุที่ปลอดภัยในการปรุงอาหาร 

  (๑๐) หามขายอาหารอันเปนการไมปลอดภัยตอผูบริโภค 

  (๑๑) ปฏิบัติการอื่น ๆ  ใหตองดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

หรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๒ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร  

หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตรใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ 

ที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้พรอมกับเอกสารตามที่กําหนด 

ขอ ๑๓ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวม 

ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมดและแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณ 

ในคราวเดียวกันและในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขอก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ   

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลให 

ผูขอใบอนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ี

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสองใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน 

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้นแลวแตกรณี 

ขอ ๑๔ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาตและใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลพนมวงักเทานั้น  ใบอนุญาตท่ีองคการบริหารสวนตําบลพนมวังกไดออกกอน

วันที่ขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับใหคงใชไดตอไปจนส้ินอายุใบอนุญาตนั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุเมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต   
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การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๑๒   

ขอ ๑๕ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมตามอัตราท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ในวันที่

มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกหรือกอนใบอนุญาตส้ินอายุสําหรับกรณี 

ที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลา 

ที่กําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ  เวนแตผูไดรับใบอนุญาต

จะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๑๖ ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ี

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ ๑๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญใหผูไดรับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหายใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 

การแจงความตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีที่ ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย   

  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย   

ขอ ๑๘ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

หรือขอบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ี
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ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาท่ีเห็นสมควร

แตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๑๙ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุ ท่ีจะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก   

  (๒) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  

หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงของประชาชน  

หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๒๐ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาวใหสงคําส่ัง 

โดยทางไปรษณียตอบรับหรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึงหรือวันปดคําส่ัง

แลวแตกรณี 

ขอ ๒๑ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๒๒ ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร  

หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตรจะตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่กําหนดไว

ทายขอบัญญัตินี้พรอมกับเอกสารตามท่ีกําหนด 

เมื่อเจาพนักงานทองถิน่ไดรบัแจงใหออกใบรบัแกผูแจงเพ่ือใชเปนหลักฐานในการประกอบกิจการ

ตามท่ีแจงเปนการช่ัวคราวในระหวางท่ีเจาพนักงานทองถิ่นยังมิไดออกหนังสือรับรองการแจง   



หนา   ๑๕๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๐๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจการแจงใหถูกตองตามแบบท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง 

ถาการแจงเปนไปโดยถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการ 

นับแตวันที่ไดรับแจง 

ในใบรับแจงหรือหนังสือรับรองการแจง  เจาพนักงานทองถิ่นจะกําหนดเงื่อนไขใหผูแจง 

หรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได 

ในกรณีที่การแจงไมถูกตองหรือไมสมบรูณใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหผูแจงทราบภายในเจ็ดวัน

ทําการนับแตวันที่ไดรับแจง  ถาผูแจงไมดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับแจง

จากเจาพนักงานทองถิ่นใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหการแจงของผูแจงเปนอันส้ินผลแตถาผูแจง 

ไดดําเนินการแกไขภายในเวลาท่ีกําหนดแลว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจง

ภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับแจงซึ่งมีรายละเอียดถูกตองตามแบบที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ตามวรรคหนึ่ง 

ขอ ๒๓ ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผย 

และเห็นไดงาย  ณ  สถานที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ 

ขอ ๒๔ ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ 

ใหผูไดรับหนังสือรับรองการแจงย่ืนขอรบัใบแทนหนังสือรับรองการแจงภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบ

ถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ในกรณีหนังสือรับรองการแจงสูญหายใหผูย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจง 

นําสําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองที่ที่หนังสือรับรองการแจงสูญหายมาแสดง 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย   

  (๒) ในกรณีหนังสือรับรองการแจงถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญใหผูย่ืนขอรับ 

ใบแทนหนังสือรับรองการแจงนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย   

ขอ ๒๕ เมื่อผูแจงประสงคจะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินกิจการใหแกบุคคลอื่นใหแจงให 

เจาพนักงานทองถิ่นทราบดวย 



หนา   ๑๕๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๐๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๒๖ ในกรณีที่ผูดําเนินกิจการใดดําเนินกิจการตามท่ีระบุไวในขอบัญญัตินี้โดยมิไดแจงตอ  

เจาพนักงานทองถิ่นและเคยไดรับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เพราะเหตุที่ 

ฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นมาแลวครั้งหนึ่งยังฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจง

ตอเจาพนักงานทองถิ่นตอไปใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการไวจนกวา 

จะไดดําเนินการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นถายังฝาฝนอีกใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังหาม 

การดําเนินการนั้นไวตามเวลาที่กําหนดซึ่งตองไมเกินสองปก็ได   

ขอ ๒๗ ผูแจงมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมการแจงตามอัตราท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ในวันที่มารับใบแจงและภายในระยะเวลาสามสิบวันกอนวันครบรอบปของทุกปตลอดเวลาท่ียังดําเนิน

กิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวน

คาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแตผูแจงจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียม

ครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๒๘ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลพนมวังก 

ขอ ๒๙ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ ๓๐ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลพนมวังกเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๔  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สมชาต ิ รักชุม 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลพนมวังก 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพนมวังก   

เรื่อง  สถานท่ีจําหนายและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 
หมายเหตุ 

๑ 

 

 

 

 

 

 

๒ 

คาออกใบอนุญาต 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสม 

       ก. ท่ีมีพ้ืนท่ีตั้งแต ๒๐๑ – ๓๐๐ ตารางเมตร 

       ข. ท่ีมีพ้ืนท่ีตั้งแต ๓๐๑ – ๕๐๐ ตารางเมตร 

       ค. ท่ีมีพ้ืนท่ีตั้งแต ๕๐๑ ตารางเมตรข้ึนไป 

 

 

คาออกหนังสือรับรองการแจง 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

        ก. ท่ีมีพ้ืนท่ีตั้งแต ๑ – ๒๕ ตารางเมตร 

        ข. ท่ีมีพ้ืนท่ีตั้งแต ๒๖ – ๕๐ ตารางเมตร 

        ค. ท่ีมีพ้ืนท่ีตั้งแต ๕๑ – ๑๐๐ ตารางเมตร 

        ง. ท่ีมีพ้ืนท่ีตั้งแต ๑๐๑ – ๒๐๐ ตารางเมตร  

 

 

  

 

 

๑,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๓,๐๐๐   

 

 

 

         

๒๐๐ 

๕๐๐ 

๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



คําขอรับใบอนุญาต 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร หรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

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

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

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

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

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

๑. (นาย/นาง/นางสาว).................................................อยูบานเลขท่ี........................หมูท่ี............................ 
ตรอก/ซอย.............................ถนน..............................ตําบล/แขวง...........................อําเภอ/เขต............................... 
จังหวัด...............................................โทรศัพท......................................โทรสาร.......................................................... 

๒. (นาย/นาง/นางสาว).............................................................อยูบานเลขท่ี...................หมูท่ี..................... 
ตรอก/ซอย............................ถนน..............................ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต............................... 
จังหวัด.............................................โทรศัพท......................................โทร.................................................................. 

ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารตอเจาพนักงานทองถ่ิน  ดังตอไปนี้ 
๑. สถานท่ีชื่อ..................................................................เพ่ือจําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร 

(ระบุชนิดหรือประเภทของอาหาร)…………………………………………………………………………………………………………. 
๒. สถานท่ีตั้งเลขท่ี...............ตรอก/ซอย................................ถนน........................หมูท่ี............. 

ตําบล..............................อําเภอ....................................จังหวัด................................โทรศัพท............................... 
๓. ผูจัดการสถานท่ีแหงนี้คือ...........................................................................อายุ..................ป 

สัญชาติ.............อยูบานเลขท่ี...........ตรอก/ซอย.........................ถนน.....................หมูท่ี...........ตําบล................... 
อําเภอ.............................จังหวัด..............................โทรศัพท....................................... 

๔. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารตาง ๆ มาดวยแลว คือ 
                                สําเนาทะเบียนบานของสถานท่ีประกอบการ หากเปนนิติบุคคลใหนําสําเนาหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลมาประกอบดวย 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมสําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาต 
                                หลักฐานแสดงวาอาคารนั้นสามารถใชประกอบการไดโดยถูกตองตามกฎหมาย 
วาดวยการควบคุมอาคาร 
                                กรณีเจาของไมสามารถมายื่นคําขอรับใบอนุญาตดวยตนเองได  ใหผูรับมอบอํานาจ
นําหนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมายพรอมบัตรประจําตัวของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจมาแสดง 

 

แบบ สอ. ๑ 



-๒- 

 

 

 แผนท่ีสังเขป  แสดงสถานท่ีตั้งสถานประกอบการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนจริงทุกประการ 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนทีสั่งเขป 



 

คําขอรับหนังสือรับรองการแจง 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร หรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

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

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

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

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

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

๑.(นาย/นาง/นางสาว)...................................................อยูบานเลขท่ี........................หมูท่ี............................ 
ตรอก/ซอย.............................ถนน..............................ตําบล/แขวง...........................อําเภอ/เขต............................... 
จังหวัด...............................................โทรศัพท......................................โทรสาร.......................................................... 

๒.(นาย/นาง/นางสาว)...............................................................อยูบานเลขท่ี...................หมูท่ี..................... 
ตรอก/ซอย............................ถนน..............................ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต............................... 
จังหวัด.............................................โทรศัพท......................................โทร..................................................................
ขอยื่นคําขอรับหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารตอเจาพนักงานทองถ่ิน  
ดังตอไปนี้ 

๑. สถานท่ีชื่อ.......................................................................เพ่ือจําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร 
(ระบุชนิดหรือประเภทของอาหาร)………………………………………………………………….………………………………………….. 

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

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

๔. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารตาง ๆ มาดวยแลวคือ 
                                 สําเนาทะเบียนบานของสถานท่ีประกอบการ หากเปนนิติบุคคลใหนําสําเนา  
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลมาประกอบดวย 
                                 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูขอรับหนังสือรับรอง
การแจง 
                                 หลักฐานแสดงวาอาคารนั้นสามารถใชประกอบการไดโดยถูกตองตามกฎหมายวา
ดวยการควบคุมอาคาร 

แบบ สอ. ๒ 



-๒- 

 

                                 กรณีเจาของไมสามารถมายืน่คําขอรับใบอนุญาตดวยตนเองได ใหผูรับมอบอํานาจ  

นําหนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมายพรอมบัตรประจําตัวของผูมอบและผูรับมอบอํานาจมาแสดง 

           แผนท่ีสังเขป แสดงสถานท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนจริงทุกประการ 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนทีสั่งเขป 



 

 

 

 

ใบรับแจงการจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 
 

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

ขาพเจา...........................................................................เจาพนักงานทองถ่ินไดรับการแจงจาก 
..........................................................................เพ่ือขอรับใบอนุญาตจัดตั้ง/ขอรับหนังสือรับรองการแจงจัดตั้ง 
  สถานท่ีจําหนายอาหาร      สถานท่ีสะสมอาหาร     สถานท่ีชื่อ................................................................. 
เลขท่ี..............ตรอก/ซอย.............................ถนน..................................หมูท่ี................ตําบล................................ 
อําเภอ.......................................จังหวัด.............................โทรศัพท................................................... 
 
 

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

 
หมายเหตุ        เจาพนักงานทองถ่ินจะแจงผลการพิจารณาใหทราบภายใน ๗ วันทําการ นับแตวันท่ีไดรับการแจง 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนจริงทุกประการ 

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

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

แผนทีสั่งเขป 

แบบ สอ. ๓ 



 

 

 

 
    

ใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร 

เลมท่ี..................เลขท่ี................/..................       สํานักงาน....................................... 

อนุญาตให   บุคคลธรรมดา      นิติบุคคล  ชื่อ.................................................อายุ............ป 
สัญชาติ..................เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี.................................................อยูบาน/สาํนักงานเลขท่ี................. 
ตรอก/ซอย...............................ถนน........................หมูท่ี..........ตําบล..............................อําเภอ................................ 
จังหวัด................................โทรศัพท.....................................ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร 
ตอเจาพนักงานทองถ่ิน  ดังตอไปนี้ 

๑. จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารประเภท....................................................................................... 
สถานท่ีชื่อ..................................................................................พ้ืนท่ีประกอบการ..................................ตารางเมตร 
  ๒. ตั้งอยูเลขท่ี.............ตรอก/ซอย.........................ถนน........................................หมูท่ี.................. 
ตําบล......................................อําเภอ....................................จังหวัด.............................โทรศัพท................................ 
  ๓. คาธรรมเนียมฉบับละ..........................บาท ตอป    ใบรบัเงินเลมท่ี..................เลมท่ี................ 
วันท่ี......................เดือน................................พ.ศ.......................... 
  ๔. ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 
       ๔.๑ ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติวาดวยสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารและ
ปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขคําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน รวมท้ัง
ระเบียบ  ขอบังคับ และคําสั่ง 
        ๔.๒ ........................................................................................................................................  
ออกให  ณ  วันท่ี.......เดือน.....................พ.ศ. ....................สิ้นอายุวันท่ี....... เดือน.......................พ.ศ. .................... 

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

รายการตออายุใบอนุญาต 
ว / ด /ป 
ท่ีอนุญาต 

ว / ด /ป 
สิ้นอายุ 

ใบรับเงิน ลงชื่อ 
เจาพนักงานทองถ่ิน เลมท่ี เลขท่ี ว / ด /ป 

      
      
      

 
คําเตือน   แสดงใบอนุญาตนี้ไวท่ีเปดเผย  ณ  สถานท่ีไดรับอนุญาต 

แบบ สอ. ๔ 



 

 

 

                                                                                 

                                                                         

ใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีสะสมอาหาร 

เลมท่ี..................เลขท่ี................/..................       สํานักงาน...................................... 

อนุญาตให   บุคคลธรรมดา      นิติบุคคล  ชื่อ.................................................อายุ............ป 
สัญชาติ..................เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี.................................................อยูบาน/สาํนักงานเลขท่ี................. 
ตรอก/ซอย...............................ถนน........................หมูท่ี..........ตําบล..............................อําเภอ................................ 
จังหวัด......................................โทรศัพท....................................ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีสะสมอาหาร  
ตอเจาพนักงานทองถ่ิน  ดังตอไปนี้ 

๑. จัดตั้งสถานท่ีสะสมอาหารประเภท............................................................................................ 
สถานท่ีชื่อ..................................................................................พ้ืนท่ีประกอบการ...................................ตารางเมตร 
  ๒. ตั้งอยูเลขท่ี................ตรอก/ซอย.........................ถนน........................................หมูท่ี............... 
ตําบล......................................อําเภอ....................................จังหวัด.............................โทรศัพท................................ 
  ๓. คาธรรมเนียมฉบับละ..........................บาท ตอป    ใบรบัเงินเลมท่ี..................เลมท่ี................ 
วันท่ี......................เดือน................................พ.ศ.......................... 
  ๔. ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 
       ๔.๑ ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติ   วาดวยสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารและ
ปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข   คําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน 
รวมท้ังระเบียบ   ขอบังคับ  และคําสั่ง 
        ๔.๒ ...................................................................................................................................
ออกให  ณ  วันท่ี.......เดือน...........................พ.ศ................สิ้นอายุวันท่ี..........เดือน................. พ.ศ..................... 

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

รายการตออายุใบอนุญาต 

ว / ด /ป 
ท่ีอนุญาต 

ว / ด /ป 
สิ้นอายุ 

ใบรับเงิน ลงชื่อ 
เจาพนักงานทองถ่ิน เลมท่ี เลขท่ี ว / ด /ป 

      
      
      

คําเตือน   แสดงใบอนุญาตนี้ไวท่ีเปดเผย  ณ  สถานท่ีไดรับอนุญาต 

แบบ สอ. ๕ 



 

 

                                                                                

                                                                       

                                                                  

หนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร 

เลมท่ี..................เลขท่ี................/..................       สํานักงาน....................................... 

เจาพนักงานทองถ่ินออกหนังสือรับรองให   บุคคลธรรมดา        นิติบุคคล                       
ชื่อ..............................................อายุ............ป  สัญชาติ..................เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี.............................
อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี.............ตรอก/ซอย.......................ถนน........................หมูท่ี............ตําบล............................
อําเภอ............................จังหวัด............................โทรศัพท................................ 

๑. จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารประเภท..................................................................................... 
สถานท่ีชื่อ..................................................................................พ้ืนท่ีประกอบการ.............................ตารางเมตร 
  ๒. ตั้งอยูเลขท่ี.............ตรอก/ซอย.........................ถนน........................................หมูท่ี............... 
ตําบล......................................อําเภอ....................................จังหวัด.............................โทรศัพท........................... 
  ๓. คาธรรมเนียมฉบับละ..........................บาท ตอป    ใบรบัเงินเลมท่ี..................เลมท่ี............. 
วันท่ี......................เดือน................................พ.ศ.......................... 
  ๔. ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 
       ๔.๑ ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติ   วาดวยสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารและ
ปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข   คําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน 
รวมท้ังระเบียบ   ขอบังคับ  และคําสั่ง 
        ๔.๒ .................................................................................................................................... 
ออกให  ณ  วันท่ี........เดือน...........................พ.ศ...............สิ้นอายุวันท่ี.........เดือน......................พ.ศ.............. 

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

รายการตออายุใบอนุญาต 
ว / ด /ป 
ท่ีอนุญาต 

ว / ด /ป 
สิ้นอายุ 

ใบรับเงิน ลงชื่อ 
เจาพนักงานทองถ่ิน เลมท่ี เลขท่ี ว / ด /ป 

      
      

      

คําเตือน   แสดงใบอนุญาตนี้ไวท่ีเปดเผย  ณ  สถานท่ีไดรับอนุญาต 

แบบ สอ. ๖ 



 
 

 

 

              

   

       หนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีสะสมอาหาร 

เลมท่ี..................เลขท่ี................/..................       สํานักงาน....................................... 

เจาพนักงานทองถ่ินออกหนังสือรับรองให   บุคคลธรรมดา        นิติบุคคล                       
ชื่อ........................................อายุ............ป     สัญชาติ..................เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี...............................
อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี.............ตรอก/ซอย...............................ถนน........................หมูท่ี..........ตําบล......................
อําเภอ............................จังหวัด............................โทรศัพท................................ 

๑. จัดตั้งสถานท่ีสะสมอาหารประเภท............................................................................................ 
สถานท่ีชื่อ..................................................................................พ้ืนท่ีประกอบการ.............................ตารางเมตร 
  ๒. ตั้งอยูเลขท่ี.............ตรอก/ซอย.........................ถนน........................................หมูท่ี.................. 
ตําบล......................................อําเภอ....................................จังหวัด.............................โทรศัพท................................ 
  ๓. คาธรรมเนียมฉบับละ..........................บาท ตอป    ใบรบัเงินเลมท่ี..................เลมท่ี................ 
วันท่ี......................เดือน................................พ.ศ.......................... 
  ๔. ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 
       ๔.๑ ตองปฏิบัติขอบัญญัติ   วาดวยสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารและ
ปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข   คําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน 
รวมท้ังระเบียบ   ขอบังคับ  และคําสั่ง 
        ๔.๒ ......................................................................................................................................  
ออกให  ณ  วันท่ี........เดือน..................... .พ.ศ. .............สิ้นอายุวันท่ี........เดือน..............................พ.ศ................. 

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

รายการตออายุใบอนุญาต 
ว / ด /ป 
ท่ีอนุญาต 

ว / ด /ป 
สิ้นอายุ 

ใบรับเงิน ลงชื่อ 
เจาพนักงานทองถ่ิน เลมท่ี เลขท่ี ว / ด /ป 

      
      
      

คําเตือน   แสดงใบอนุญาตนี้ไวท่ีเปดเผย  ณ  สถานท่ีไดรับอนุญาต 

แบบ สอ. ๗ 



 

 

คําขอตออายุใบอนุญาตหรือขอตออายุหนังสือรับรองการแจง 

เพ่ือจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร 

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

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

ขาพเจา    บุคคลธรรมดา      นิติบุคคล    ชื่อ.............................................อายุ...............ป 

สัญชาติ..............เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี....................................................อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี…………….. 

ตรอก/ซอย....................................ถนน.........................หมูท่ี............ตําบล............................อําเภอ......................... 

จังหวัด.........................................โทรศัพท........................................ 

ขอยื่นคําขอตออายุ          หนังสือรับรองการแจง      ใบอนุญาต    

  เพ่ือจัดตั้ง          สถานท่ีจําหนายอาหาร     สถานท่ีสะสมอาหาร 

ตอเจาพนักงานทองถ่ิน  ดังตอไปนี้ 

  ๑. สถานท่ีชื่อ......................................................................เพ่ือจําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร 

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

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

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

จํานวนพ้ืนท่ีประกอบการ..................................ตารางเมตร 

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

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

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

  ๔. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารตางๆ มาดวยแลว  คือ 

        สําเนาทะเบียนบานของสถานท่ีขอตออายุใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง 

หากเปนนิติบุคคลใหนําสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลมาประกอบดวย 

        สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมสําเนาทะเบียนบานของผูตออายุใบอนุญาตหรือผูขอ

ตออายุหนังสือรับรองการแจง 

                           ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงเดิม 

        หลักฐานแสดงวาอาคารนั้นสามารถใชประกอบการไดโดยถูกตองตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคาร 

        กรณีเจาของไมสามารถมายื่นคําขอตออายุใบอนุญาตหรือขอตอหนังสือรับรองการแจง

ดวยตนเองได ใหผูรับมอบอํานาจทําหนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมาย   พรอมบัตรประจําตัวของผูมอบ

อํานาจและผูรับมอบอํานาจมาแสดง 

แบบ สอ. ๘ 



-๒- 

 

 

 แผนท่ีสังเขป  แสดงสถานท่ีประกอบการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

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

                           (...........................................................) ผูขอตออายุหนังสือรับรองการแจง 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนทีสั่งเขป 



 

คําขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง 
จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

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

 ขาพเจา    บุคคลธรรมดา    นิติบุคคล  ชื่อ.....................................................อายุ...........................ป 
สัญชาติ..................เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี..............................................อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี................   
ตรอก/ซอย.......................................ถนน...........................หมูท่ี................ตําบล/แขวง.............................................  
อําเภอ/เขต..................................จังหวัด................................โทรศัพท..........................โทรสาร................................ 
ไดรับ      หนังสือรับรองการแจง   ใบอนุญาต  จัดตั้ง   สถานท่ีจําหนายอาหาร   สถานท่ีสะสมอาหาร  
เลมท่ี.........................เลขท่ี............................ป............................ระบุประเภท (อาหาร).………………..........................
โดยใชชื่อกิจการวา............................................................................. ตั้งอยู  ณ เลขท่ี...................หมูท่ี....................
ตําบล...........................อําเภอ.......................จังหวัด.......................โทรศัพท.....................โทรสาร............................. 

ขอยื่นคําขอรับใบแทน      หนังสือรับรองการแจง      ใบอนุญาต    
  จัดตั้ง     สถานท่ีจําหนายอาหาร     สถานท่ีสะสมอาหาร 
ตอเจาพนักงานทองถ่ิน  เนื่องจากใบอนุญาตกลาวขางตน       
     สูญหาย         ถูกทําลาย         ชํารุดในสาระสําคัญ 
พรอมท้ังไดแนบหลักฐานท่ีนํามาประกอบการพิจารณา ดังนี้  

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูถือใบอนุญาต  
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทน 
    นิติบุคคล (กรณีผูขอรับใบแทนใบอนุญาตเปนนิติบุคคล)  
 หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมาย พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ 
    และผูรับมอบอํานาจ (กรณีผูประกอบการไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง)  
 สําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหาย กรณีใบอนุญาตเดิม 
    สูญหาย 

           ใบอนุญาตเดิม กรณีท่ีชํารุดในสาระสําคัญ  
           อ่ืน ๆ………………………………………………………………………………………………………………………………….   
                  ...........................................................................................................................................................  

          ขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ         

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

 

แบบ สอ. ๙ 



 

คําขอบอกเลิกการดําเนินกิจการ 

สถานท่ีจําหนายอาหาร หรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 

        สถานท่ีจําหนายอาหาร        สถานท่ีสะสมอาหาร 
 

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

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

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

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

๑. (นาย/นาง/นางสาว).................................................อยูบานเลขท่ี........................หมูท่ี............................ 
ตรอก/ซอย.............................ถนน..............................ตําบล/แขวง...........................อําเภอ/เขต............................... 
จังหวัด...............................................โทรศัพท......................................โทรสาร.......................................................... 

๒. (นาย/นาง/นางสาว).............................................................อยูบานเลขท่ี...................หมูท่ี..................... 
ตรอก/ซอย............................ถนน..............................ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต............................... 
จังหวัด.............................................โทรศัพท......................................โทร.................................................................. 

ไดรับ   หนังสือรับรองการแจง   ใบอนุญาต   จัดตั้ง   สถานท่ีจําหนายอาหาร     สถานท่ีสะสมอาหาร 

เลมท่ี..............เลขท่ี.................ป......................... ระบุประเภท(อาหาร)..................................................................... 
โดยใชชื่อกิจการวา.................................................................................ตั้งอยู ณ อยูบานเลขท่ี...............หมูท่ี...........
ถนน.................ตําบล/แขวง......................อําเภอ/เขต.....................จังหวัด......................โทรศัพท............................
โทรสาร................................. 

 ขอแจงเลิกการประกอบกิจการดังกลาว ตอเจาพนักงานทองถ่ินตั้งแตวันท่ี..........เดือน................พ.ศ..........  
พรอมท้ังไดแนบหลักฐานท่ีนํามาประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
            หนังสือรับรองการแจง   ใบอนุญาต  จัดตั้ง   สถานท่ีจําหนายอาหาร   สถานท่ีสะสมอาหาร  
               เลมท่ี.........................เลขท่ี............................ป...................................  
            ใบแทน   ใบอนุญาต     หนังสือรับรองการแจง   
               สถานท่ีท่ีจําหนายอาหาร   สถานท่ีสะสมอาหาร  เลมท่ี...............เลขท่ี..........ป............ 
            สําเนาทะเบียนบานท่ีใชเปนท่ีตั้งของสถานประกอบการ 

แบบ สอ. ๑๐ 



 

-๒- 

 

       สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมสําเนาทะเบียนบานของผูประกอบการ 

          สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทน 

            นิติบุคคล  (กรณีผูขอเลิกการดําเนินกิจการเปนนิติบุคคล) 

       หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมาย พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ                  

          ผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ (กรณีผูประกอบการไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง)  

          หลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวของ................................................................................................................. 

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

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

        ขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ  

          

        (ลงชื่อ)...............................................ผูรับใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจง  

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

คําขอแกไขรายการใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง 
จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร หรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 
        สถานท่ีจําหนายอาหาร        สถานท่ีสะสมอาหาร 

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

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

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

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

๑.(นาย/นาง/นางสาว)...................................................อยูบานเลขท่ี........................หมูท่ี............................ 
ตรอก/ซอย.............................ถนน..............................ตําบล/แขวง...........................อําเภอ/เขต............................... 
จังหวัด...............................................โทรศัพท......................................โทรสาร.......................................................... 

๒.(นาย/นาง/นางสาว)...............................................................อยูบานเลขท่ี...................หมูท่ี..................... 
ตรอก/ซอย............................ถนน..............................ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต............................... 
จังหวัด.............................................โทรศัพท......................................โทร.................................................................. 

ขอยื่นคําแกไขรายการใน    หนังสือรับรองการแจง    ใบอนุญาต    
   จัดตั้ง     สถานท่ีจําหนายอาหาร      สถานท่ีสะสมอาหาร 
เลมท่ี..............เลขท่ี.................ป......................... ระบุประเภท(อาหาร)..................................................................... 
โดยใชชื่อกิจการวา.................................................................................ตั้งอยู ณ อยูบานเลขท่ี...............หมูท่ี...........
ถนน.................ตําบล/แขวง......................อําเภอ/เขต.....................จังหวัด......................โทรศัพท............................
โทรสาร.................................ตอเจาพนักงานทองถ่ิน มีรายละเอียดดังนี้ 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................   

แบบ สอ. ๑๑ 



-๒- 

 

พรอมท้ังไดแนบหลักฐานท่ีนํามาประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

             หนังสือรับรองการแจง   ใบอนุญาต  จัดตั้ง   สถานท่ีจําหนายอาหาร   สถานท่ีสะสมอาหาร  

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

              ใบแทน   ใบอนุญาต     หนังสือรับรองการแจง   

       สถานท่ีท่ีจําหนายอาหาร   สถานท่ีสะสมอาหาร  เลมท่ี...............เลขท่ี..........ป............ 

  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมสําเนาทะเบียนบานของผูประกอบการ 

  สําเนาทะเบียนบานท่ีใชเปนท่ีตั้งของสถานประกอบการ 

     สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทน 

       นิติบุคคล  (กรณีผูขอเลิกการดําเนินกิจการเปนนิติบุคคล) 

              หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมาย พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ                  

     ผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ (กรณีผูประกอบการไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง)  

    หลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวของ...................................................................................................................... 

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

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

        ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ  

          

        (ลงชื่อ)...............................................ผูรับใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจง  

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คําขอโอนการดําเนินกิจการ 

สถานท่ีจําหนายอาหาร หรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

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

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

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

 เปนบุคคลธรรมดา  อายุ......................................ป  สัญชาติ.................................................................. 

เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขท่ี          อยูบานเลขท่ี................................... 

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

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

 เปนนิติบุคคลประเภท...............................................................จดทะเบียนเม่ือ...................................... 

มีสํานักงานอยูเลขท่ี........................... หมูท่ี....................ตรอก/แขวง.................................. ถนน..............................

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

โทรสาร.....................................โดยผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต  ดังนี้ 

๑. (นาย/นาง/นางสาว).................................................อยูบานเลขท่ี........................หมูท่ี............................ 

ตรอก/ซอย.............................ถนน..............................ตําบล/แขวง...........................อําเภอ/เขต............................... 

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

๒. (นาย/นาง/นางสาว).............................................................อยูบานเลขท่ี...................หมูท่ี..................... 

ตรอก/ซอย............................ถนน..............................ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต............................... 

จังหวัด.............................................โทรศัพท......................................โทร.................................................................. 

ไดรับ   หนังสือรับรองการแจง   ใบอนุญาต   จัดตั้ง   สถานท่ีจําหนายอาหาร     สถานท่ีสะสมอาหาร 

เลมท่ี..............เลขท่ี.................ป......................... ระบุประเภท(อาหาร)..................................................................... 

โดยใชชื่อกิจการวา.................................................................................ตั้งอยู ณ อยูบานเลขท่ี...............หมูท่ี...........

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

โทรสาร................................. 

 ขอยื่นคําโอนการดําเนินกิจการใหแก (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................... 

 เปนบุคคลธรรมดา  อายุ.......................ป  สัญชาติ................................................................................. 

เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขท่ี           อยูบานเลขท่ี................................. 

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

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

แบบ สอ. ๑๒ 



-๒- 

 เปนนิติบุคคลประเภท...............................................................จดทะเบียนเม่ือ...................................... 
มีสํานักงานอยูเลขท่ี........................... หมูท่ี....................ตรอก/แขวง.................................. ถนน..............................
ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต...............................จังหวัด....................................โทรศัพท......................

โทรสาร........................โดยผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต  ดังนี้ 
๑. (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................อยูบานเลขท่ี......................หมูท่ี.................... 

ตรอก/ซอย................................ถนน................................ตําบล/แขวง..........................อําเภอ/เขต........................... 

จังหวัด........................................................โทรศัพท............................................โทรสาร........................................... 
๒. (นาย/นาง/นางสาว).........................................................อยูบานเลขท่ี.........................หมูท่ี................... 

ตรอก/ซอย..............................ถนน.................................ตําบล/แขวง..........................อําเภอ/เขต............................ 

จังหวัด........................................................โทรศัพท............................................โทร.................................................
โดยใชชื่อสถานประกอบการวา................................................................................................................................... 
และมีหลักฐานประกอบการขอโอน ดังนี้ 

             หนังสือรับรองการแจง   ใบอนุญาต  จัดตั้ง   สถานท่ีจําหนายอาหาร   สถานท่ีสะสมอาหาร  
                 เลมท่ี.........................เลขท่ี............................ป...................................  
             ใบแทน   ใบอนุญาต     หนังสือรับรองการแจง   

       สถานท่ีท่ีจําหนายอาหาร   สถานท่ีสะสมอาหาร  เลมท่ี...............เลขท่ี..........ป............ 
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูโอนและผูรับโอน 
 สําเนาทะเบียนบานของบานท่ีใชเปนท่ีตั้งสถานประกอบการ 

  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจาํตัวประชาชนของผูแทน 

     นิติบุคคล  (กรณีผูโอนหรือผูรับโอนเปนนิติบุคคล) 
       หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมาย พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบ 

    อํานาจและผูรับมอบอํานาจ (กรณีผูโอนหรือผูรับโอนไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง) 
  หลักฐานอ่ืน ๆ ......................................................................................................................................... 

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

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

 ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนจริงทุกประการ 
 

       (ลงชื่อ)...............................................ผูรับใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจง  
                                           (.............................................)  

 

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



แบบ  สอ. ๑๓ 

คํารองขออนุญาตตาง ๆ 

 

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

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

ขาพเจา   บุคคลธรรมดา    นิติบุคคล   ชื่อ........................................................................... 

อายุ..................ป   สัญชาติ....................เลขท่ีประจําตัวประชาชนเลขท่ี................................................................... 

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

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

ขอยื่นคํารองขอตอเจาพนักงานทองถ่ิน...................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ขอรับรองวา ขอความตามคํารองนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

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

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