
 หนา   ๑๒๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๑๘  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระดังงา 
เรื่อง  สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระดังงา  วาดวยสถานที่จําหนายอาหาร

และสถานท่ีสะสมอาหาร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  

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

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลกระดังงาโดยไดรับความเห็นชอบจาก 

สภาองคการบริหารสวนตําบลกระดังงาและนายอําเภอสทิงพระ  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระดังงา  เรื่อง  สถานที่

จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลกระดังงาตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ในขอบัญญัตินี้ 

  “อาหาร”  หมายความวา  ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต  ไดแก 

  (๑)  วัตถุทุกชนิดที่คนกิน  ดื่ม  อม  แตไมรวมถึง  ยา  วัตถุ ท่ีออกฤทธิ์ตอจิต 

และประสาทหรือยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยการนั้น  แลวแตกรณี 

  (๒)  วัตถุที่มุงหมาย  สําหรับใช  หรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร  รวมท้ังวัตถุ 

เจือปนอาหารสี  และเครื่องปรุงแตงกล่ินรส 

  “สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่  

หรือทางสาธารณะท่ีจัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงสําเร็จ  และจําหนายใหกับผูซื้อสามารถบริโภคทันที  

ทั้งนี้  ไมวาจะเปนการจําหนาย  โดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค  ณ  ที่นั้น  หรือนําไปบริโภคท่ีอื่นก็ตาม 
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  “สถานท่ีสะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  ท่ีมิใชที่  

หรือทางสาธารณะท่ีจัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะ

อื่นใดซึ่งผูซื้อตองนําไปทํา  ประกอบหรือปรุง  เพ่ือบริโภคภายหลัง 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน   

และประชาชนสามารถใชประโยชน  หรือใชสัญจรได 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะและหมายความรวมถงึส่ิงอื่นใดซึ่งเปน

ส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น   

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  ถุง  พลาสติก  

ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  หรือซากสัตว  รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนนตลาด  ท่ีเล้ียงสัตว

หรือที่อื่น 

  “ตลาด”  หมายความวา  สถานท่ีซึ่งปกติจัดไวใหผูคาใชเปนท่ีชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคา

ประเภทสัตว  เนื้อสัตว  ผัก  ผลไม  หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด  ประกอบหรือปรุงแลวหรือของเสียงาย  

ทั้งนี้  ไมวาจะมีการจําหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตาม  และหมายความรวมถึงบริเวณที่จัดไว

สําหรับใหผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจําหรือเปนครั้งคราวหรือตามวันที่กําหนด 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่น  ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลกระดังงา 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตัง้จากรัฐมนตรี

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ขาราชการสวนทองถิ่น  และหรือพนักงานสวนตําบล

ซึ่งไดรับการแตงตั้งเพ่ือใหปฏิบัติการตามกฎหมาย 

ขอ ๔ ผูใดจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร  หรือพ้ืนท่ีใด 

ซึ่งมีพ้ืนท่ีเกินสองรอยตารางเมตร  และมิใชเปนการขายของในตลาดตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 
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  สถานที่ดังกลาวตามวรรคหนึ่งมีพ้ืนท่ีไมเกินสองรอยตารางเมตรตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น

เพ่ือขอรับหนังสือรับรองการแจงกอนการจัดตั้ง 

ขอ ๕ ความในขอ  ๔  ไมใชบังคับแกการประกอบการ  ดังนี้ 

  (๑)  การประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

  (๒)  การขายของในตลาด 

  (๓)  การจําหนายสินคาในที่  หรือทางสาธารณะ 

ขอ ๖ ผูจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหารตองจัดสถานที่ใหถูกตองดวย

สุขลักษณะและเงื่อนไขตามลักษณะของกิจการ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สถานที่สะสมอาหาร 

      (๑.๑)  ไมตั้งอยูในบริเวณที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ 

      (๑.๒)  พ้ืนทําดวยวัตถุถาวร  ทําความสะอาดงาย 

      (๑.๓)  จัดใหมีระบบการระบายน้ําอยางเพียงพอ  และถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑ

มาตรฐานท่ีเจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

      (๑.๔)  จัดใหมีแสงสวางและทางระบายอากาศเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ

ตามเกณฑมาตรฐานที่เจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

      (๑.๕)  จัดใหมีสวมจํานวนเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐาน

ที่เจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

      (๑.๖)  จัดใหมีที่รองรับมูลฝอย  และส่ิงปฏิกูลที่ถูกตองดวยสุขลักษณะและเพียงพอ 

      (๑.๗)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบัญญัติ  และคําส่ังองคการบริหารสวนตําบลกระดังงา 

  (๒)  สถานที่จําหนายอาหาร 

      (๒.๑)  จัดสถานท่ีตามที่กําหนดไวใน  (๑.๑) - (๑.๖) 

      (๒.๒)  จัดใหมีโตะ  เกาอี้  หรือที่นั่งอยางอื่นซึง่มสีภาพแข็งแรง  สะอาด  และเปนระเบยีบ

เรียบรอยอยูเสมอ 
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      (๒.๓)  ผนังและบริเวณที่ปรุงอาหารตองมีพ้ืนที่ทําความสะอาดงาย 

      (๒.๔)  จัดใหมีภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  ท่ีใชในการทํา  ประกอบ  ปรุง  

เก็บ  และการบริโภคอาหารไวเพียงพอ  ปลอดภัย  และถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐานท่ี

องคการบรหิารสวนตําบลกระดังงากําหนด 

      (๒.๕)  จัดใหมีบริเวณที่สําหรับทําความสะอาดภาชนะ  ตลอดจนอุปกรณเครื่องใชตาง  ๆ  

ใหเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ  เพ่ือใชในการนั้นโดยเฉพาะ 

      (๒.๖)  จัดใหมีที่สําหรับลางมือพรอมอุปกรณจํานวนเพียงพอ 

      (๒.๗)  จัดใหมีการปองกันอันตรายตอสุขภาพ  รวมท้ังปองกันไมใหเกิดเหตุรําคาญ

เนื่องจากการจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  และเก็บอาหาร 

      (๒.๘)  จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  และ

คําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น 

      (๒.๙)  ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุขและคําส่ังพนักงานทองถิ่น  รวมท้ังระเบียบ  ขอบัญญัติ  และคําส่ังขององคการบริหาร 

สวนตําบลกระดังงา 

ขอ ๗ ผูรับใบอนุญาตหรือผูรับมอบการแจงตองดูแลรักษาสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานที่

สะสมอาหารใหถูกตองดวยสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  รักษาสถานที่ใหสะอาดอยูเสมอ  รวมทั้งจัดใหมีการปองกันและกําจัดสัตวนําโรค 

  (๒)  ตองมีการดูแลรักษาความสะอาดที่รองรับขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลที่ถูกตองดวย

สุขลักษณะ 

  (๓)  รักษาสวมใหถูกตองดวยสุขลักษณะอยูเสมอ 

  (๔)  จัดส่ิงของเครื่องใช  และอุปกรณใหเปนระเบียบ  เรียบรอย  และรักษาใหสะอาดอยูเสมอ 

  (๕)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบัญญัติ  และคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลกระดังงา 
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ขอ ๘ ผูรับใบอนุญาตหรือผูรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารตองปฏิบัติใหถูกตอง

ตามหลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร  กรรมวิธีการจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บ  รักษาอาหาร  

ตลอดจนสุขลักษณะของภาชนะ  อุปกรณน้ําใช  และของใชอ่ืน ๆ  รวมท้ังสุขลักษณะสวนบุคคล 

ของผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหาร  ผูใหบริการ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  วางเก็บอาหารกอนปรุงในท่ีสะอาดถูกสุขลักษณะ  รวมท้ังจัดใหมีการปองกันสัตว 

นําโรคในสถานท่ีนั้น 

  (๒)  ใชเครื่องปกปดอาหาร  รวมท้ังภาชนะและอุปกรณ  เครื่องใชตาง ๆ  ที่ใชในการทํา

ประกอบ  ปรุง  เก็บอาหาร  เพ่ือปองกันฝุนละอองและส่ิงที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ตลอดจนรักษา 

เครื่องปกปดนั้นใหสะอาดใชการไดดีอยูเสมอ 

  (๓)  น้ําแข็งสําหรับใชบริโภคตองจัดเก็บไวในภาชนะท่ีถูกสุขลักษณะ  สามารถปองกัน 

ส่ิงปนเปอนไดและหามนําอาหารหรือส่ิงของอื่นใดแชหรือเก็บรวมกันไวดวย 

  (๔)  การทุบ  การบดน้ําแข็งตองปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะ  และสะอาดอยูเสมอ  รวมทั้ง

ปองกันมิใหเสียงเปนเหตุรําคาญแกผูอื่น 

  (๕)  ในกรณีที่มีผาเช็ดหนาใหบริการตองทําความสะอาดโดยวิธีผานความรอนฆาเชื้อโรค

หรือกรรมวิธีอื่นใดใหถูกตองดวยสุขลักษณะ 

  (๖)  จัดใหมีนํ้าสะอาดไวเพียงพอ 

  (๗)  ใชภาชนะหรือวัตถุที่สะอาด  ปลอดภัยสําหรับปรุง  ใส  หรือหออาหารหรือน้ําแข็ง

โดยรักษาใหสะอาดอยูเสมอ 

  (๘)  ผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหาร  และผูใหบริการตองแตงกายใหสะอาดและปฏิบัติตน 

ใหถูกตองดวยสุขลักษณะสวนบุคคล 

  (๙)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

และคําส่ังพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบัญญัติ  และคําส่ังองคการบริหารสวนตําบลกระดังงา 

ขอ ๙ อาคารที่ใชเปนสถานท่ีประกอบการตองมีหลักฐานแสดงวาสามารถใชประกอบการได

โดยถูกตองตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 



 หนา   ๑๓๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๑๘  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๑๐ ผูรับใบอนุญาตหรอืผูรับรองการแจงตองไมเปนโรคติดตอและไมจางหรือใชบุคคลที่ปวย

หรือมีเหตุควรเชื่อวาเปนโรคติดตอ  จําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บอาหาร 

ขอ ๑๑ ผูใดประสงคจะจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร  หรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคาร 

หรือพ้ืนที่ใดซึ่งพ้ืนท่ีเกินสองรอยตารางเมตรใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร 

หรือสถานท่ีสะสมอาหารตามแบบ  สอ. ๑  ทายขอบัญญัตินี้  ตอเจาพนักงานทองถิ่น  พรอมกับหลักฐานตาง ๆ  

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลกระดังงากําหนด 

ในกรณีสถานที่ตามวรรคหนึ่งมีพ้ืนท่ีไมเกินสองรอยตารางเมตรใหย่ืนคําขอรับหนังสือรับรอง 

การแจงตามแบบ  สอ. ๒  ทายขอบัญญัตินี้  ตอเจาพนักงานทองถิ่นพรอมหลักฐานตาง ๆ  ตามที่องคการบริหาร

สวนตําบลกระดังงากําหนด 

ขอ ๑๒ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของคําขออนุญาต

หรือคําขอรับหนังสือรับรองการแจงแลว  ปรากฏวาถูกตองตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดไว 

ใหออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารตามแบบ  สอ. ๓  ทายขอบัญญัตินี้ 

หรือหนังสือรับรองการแจงตามแบบ  สอ. ๔  ทายขอบัญญัตินี้  แลวแตกรณี 

ผูใดรับอนุญาตหรือผูไดรับการรับรองการแจงตองมารับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง

พรอมกับชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนี้ภายในกําหนดสิบหาวัน

นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากมิไดมารับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง

และชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดจะถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๑๓ เมื่อผูรับใบอนุญาตผูใดประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตใหย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาต

ประกอบกิจการจําหนายอาหาร  หรือสถานท่ีสะสมอาหารตามแบบ  สอ. ๖  ทายขอบัญญัตินี้ตอพนักงานทองถิ่น  

กอนใบอนุญาตส้ินอายุไมนอยกวาสิบหาวัน  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับชําระคาธรรมเนียมแลวใหประกอบ

กิจการตอไปจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

ผูใดมิไดชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตส้ินอายุจะตองชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบ 

ของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ 



 หนา   ๑๓๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๑๘  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๑๔ ผูรับหนังสือรับรองการแจงตองเสียคาธรรมเนียมเปนประจําทุกปตลอดระยะเวลา

ดําเนินกิจการนั้น  โดยย่ืนคําขอชําระคาธรรมเนียมประจําปตามแบบ  สอ. ๕  ทายขอบัญญัตินี้ 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นพรอมหลักฐานตาง ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลกระดังงากําหนด   

และใหชําระคาธรรมเนียมกอนครบรอบในแตละป 

ผูใดมิไดชําระคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนดจะตองชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบ 

ของคาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแตผูแจงจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการ 

เสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ขอ ๑๕ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลกระดังงา 

ขอ ๑๖ เมื่อผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับหนังสือรับรองการแจงไมประสงคจะประกอบการตอไป  

ใหย่ืนคําขอบอกเลิกการดําเนินกิจการตามแบบ  สอ. ๗  ทายขอบัญญัตินี้ตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๗ หากผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับรองการแจงประสงคจะแกไขรายการในใบอนุญาต 

หรือหนังสือรับรองการแจงใหย่ืนคําขอแกไขรายการในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงตามแบบ  สอ. ๘  

ทายขอบัญญัตินี้ตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๘ หากปรากฏวาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง  สูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุด 

ในสาระสําคัญ  ผูรับใบอนุญาตหรือผูรับหนังสือรับรองการแจง  แลวแตกรณี  จะตองย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาต  หรือใบแทนหนังสือรับรองการแจงตามแบบ  สอ. ๙  ทายขอบัญญัตินี้ตอเจาพนักงานทองถิ่น

ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ  แลวแตกรณี 

พรอมหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ  กรณีสูญหายหรือถูกทําลาย 

   (๒)  ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

ขอ ๑๙ การออกใบอนุญาต  หรือใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหเจาพนักงานทองถิ่น

ดําเนินการตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  ดังนี้ 



 หนา   ๑๓๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๑๘  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๑)  การออกใบแทนใบอนญุาตจัดตัง้สถานที่จําหนายอาหาร  หรือสถานท่ีสะสมอาหาร  

ใหใชตามแบบ  สอ. ๑๐  ทายขอบัญญัตินี้  หรือการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ี

จําหนายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหารใหใชตามแบบ  สอ. ๑๑  ทายขอบัญญัตินี้  โดยประทับตราสีแดง  

คําวา  “ใบแทน”  กํากับไวดวย  และใหมีวัน  เดือน  ปที่ออกใบแทนพรอมท้ังลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่น

หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

   (๒)  ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิม 

   (๓)  บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม  หรือตนขั้วหนังสือรับรองการแจงเดิมระบุ

สาเหตุการสูญหาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมหรือหนังสือรับรองการแจงเดิม  แลวแตกรณี 

และลงเลมที่  เลขที่  ปของใบแทน 

ขอ ๒๐ ผูรับใบอนุญาตหรือผูรับรองการแจงใหจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหาร  

ตองแสดงใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ีประกอบกิจการ

ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ ๒๑ ใหใชแบบพิมพตาง ๆ  ตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  คําขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารใหใชแบบ  สอ.  ๑ 

   (๒)  คําขอรับหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร

ใหใชแบบ  สอ.  ๒ 

   (๓)  ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร  หรือสถานท่ีสะสมอาหารใหใชแบบ  สอ.  ๓ 

   (๔)  หนังสือรับรองการแจงใหใชแบบ  สอ.  ๔ 

   (๕)  คําขอชําระคาธรรมเนียมประจําปใหใชแบบ  สอ.  ๕ 

   (๖)  คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานท่ีสะสมอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร

ใหใชแบบ  สอ.  ๖ 

   (๗)  คําขอบอกเลิกการดําเนินกิจการใหใชแบบ  สอ.  ๗ 

   (๘)  คําขอแกไขรายการในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงใหใชแบบ  สอ.  ๘ 

   (๙)  คําขอรับใบแทนใบอนุญาต  หรือใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหใชแบบ  สอ.  ๙ 



 หนา   ๑๓๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๑๘  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๑๐)  ใบแทนใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร  หรือสถานท่ีสะสมอาหารใหใช

แบบ  สอ. ๑๐ 

   (๑๑)  ใบแทนหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร  หรือสถานท่ีสะสม

อาหารใหใชแบบ  สอ.  ๑๑ 

ขอ ๒๒ ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร  หรือสถานท่ีสะสมอาหารไมปฏิบัติ 

หรือปฏิบัติไมถกูตองตามขอบญัญตัินีเ้จาพนักงานทองถิน่มอีํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไวคราวหนึง่ไมเกินสิบหาวนั 

กรณีถูกส่ังพักใชใบอนุญาตมาแลวสองครั้ง  และมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก   

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได 

ขอ ๒๓ ผูดําเนินกิจการจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร  หรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคาร 

หรือพ้ืนที่ใด  ซึ่งมีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาด  โดยมิไดแจง 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นตามขอ  ๔  และเคยไดรับโทษตามขอบัญญัตินี้เพราะเหตุท่ีฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิได

แจงขอหนังสือรับรองการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นมาแลวครั้งหนึ่ง  หากยังปฏิบัติฝาฝนดําเนินกิจการ

โดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตอไปใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูดําเนินการดังกลาวหยุด

ดําเนินกิจการไว  จนกวาจะไดดําเนินการแจงขอหนังสือรับรองการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตามขอ  ๔  

ถายังฝาฝนอีกใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังหามดําเนินกิจการนั้นไวตามที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสองป 

ผูใดปฏิบัติตามที่กลาวในวรรคหนึ่งจําตองเสียคาปรับไมเกินหนึ่งพันบาท  เมื่อไดชําระคาปรับเต็ม

จํานวนตามที่เจาพนักงานทองถิ่นเปรียบเทียบปรับกําหนดใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา 

ขอ ๒๔ ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ในขอ  ๔  ตองระวางโทษตามมาตรา  ๗๒  แหงพระราชบัญญัติ  

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๒๕ ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ในขอ  ๖  ขอ  ๗  หรือขอ  ๙  ตองระวางโทษตามมาตรา  ๗๓    

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๒๖ ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ในขอ  ๑๘  หรือขอ  ๒๐  ตองระวางโทษตามมาตรา  ๘๓      

แหงพระราชบญัญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



 หนา   ๑๓๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๑๘  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๒๗ ผูรับใบอนุญาตผูใดดําเนินกิจการในระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตามขอ  ๒๒  วรรคหนึ่ง  

ตองระวางโทษตามมาตรา  ๘๔  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๒๘ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลกระดังงาเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศหรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๘  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สุธรรม  ไชยแกว 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลกระดงังา 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 

ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระดังงา 

เรื่อง  สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 

รายการ 
คาธรรมเนียม 

(บาท) 

๑.  คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนาย

อาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  อาคารหรือพ้ืนท่ีใดซ่ึง 

     ๑.๑  พ้ืนท่ีเกิน  ๒๕  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร 

     ๑.๒  พ้ืนท่ีเกิน  ๕๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 

     ๑.๓  พ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

๒.  คาธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสม

อาหารในอาคารหรือพ้ืนท่ีใดซ่ึง 

     ๒.๑  พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร 

     ๒.๒  พ้ืนท่ีเกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร 

     ๒.๓  พ้ืนท่ีเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

 

 

 

 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

๘๐๐ 

 

 

๑,๐๐๐ 

๑,๒๐๐ 

๑,๕๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ  สอ. ๑ 

 

คําขอรับใบอนุญาต 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

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

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

 ขาพเจา  (  )  บุคคลธรรมดา  (  )  นิติบุคคล  ชื่อ................................................................................. 
อายุ..................ป  สัญชาติ...........................เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี......................................................... 
อยูบานเลขท่ี/สํานักงานเลขท่ี...........................หมูท่ี.............ตรอก/ซอย....................ถนน................................. 
แขวง/ตําบล…………………………เขต/อําเภอ..........................................จังหวัด.....................................................
โทรศัพท.................................................โทรสาร................................................ 

ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานท่ีสะสมอาหารตอเจาพนักงานทองถ่ิน  ดังตอไปนี้ 
 ๑.  ชื่อสถานท่ีประกอบการ...................................................................................................................
ประกอบกิจการประเภท.......................................................ลําดับท่ี.................กําลังเครื่องจักร...............แรงมา  
จํานวนคนงาน....................คน 
 ๒.  สถานประกอบการตั้งอยูเลขท่ี......................หมูท่ี...............ตรอก/ซอย...........................................
ถนน.........................................ตําบล..............................................อําเภอ…………………...จงัหวัด……………………. 
โทรศัพท.................................โทรสาร...............................อาคารประกอบการมีเนื้อท่ี......................ตารางเมตร  
บริเวณสถานประกอบการ  (รวมท้ังอาคารประกอบการ)  มีเนื้อท่ี.....................................................ตารางเมตร  
ท่ีดินบริเวณสถานประกอบการเปนของ.................................................................................อาคารประกอบการ
เปนของ...........................................................................อาคารประกอบการ  (  )  มีอยูเดิม  (  )  กอสรางใหม  
ลักษณะของอาคารประกอบการ.............................................เปนไม  หรือหองแถว  คอนกรีตเสริมเหล็ก  ฯลฯ  
ไดรับใบอนุญาตปลูกสรางอาคารประเภท...............................................................................สถานประกอบการ
อยูใกลเคียงกับ.......................................การพักคาของผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  (  )  มี  (  )  ไมมี  
บริเวณสถานประกอบการมีเขตติดตอ ดานเหนือ.................................................................................... 
     ดานใต......................................................................................... 
     ดานตะวันออก............................................................................ 
     ดานตะวันตก............................................................................... 
 ๓.  ทํางานปกติตั้งแตเวลา..................น.  ถึงเวลา.................น.  รวมวันละ.................ชัว่โมง............กะ  
วันหยุดงานประจําสัปดาห............................ 
 ๔.  จํานวนและระดับผูซ่ึงทํางานในสถานประกอบการ 
  ๔.๑  เจาหนาท่ีบริหารและวิชาการ...............................คน 
  ๔.๒  คนงานชาย...........................................................คน 
          คนงานหญิง..........................................................คน 
  ๔.๓  ผูชํานาญการจากตางประเทศ...............................คน 

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

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

 



 ๕.  มลพิษท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการ  (น้ําเสีย/กากของเสีย/มลพิษอากาศ) 

  (ระบุชื่อและปริมาณ)  (ถามี) 

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

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

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

 ๖.  การควบคุมมลพิษกอนปลอยออกสูภายนอก  (การบําบัดหรือปรับปรุงคุณภาพน้ําเสีย/กากของเสีย/

มลพิษอากาศ) 

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

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

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

 ๗.  อุปกรณ/เครื่องมือ/เครื่องจักร  ท่ีใช  ไดแก  (ระบุ  ขนาด  จํานวน) 

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

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

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

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

 ๘.  มาตรการปองกันอันตรายสําหรับผูปฏิบัติงาน/คนงาน 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๙.  แผนท่ีสังเขป  แสดงสถานท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๑๐.  แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีประกอบการ  และท่ีตั้งของเครื่องจักร  (หากมีหลายชั้นใหแสดงทุกชั้น)  

รวมท้ังท่ีพักของผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  (ถามี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

 

 



แบบ  สอ. ๒ 

 

แบบคําขอหนังสือรับรองการแจง 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

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

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

 ขาพเจา  (  )  บุคคลธรรมดา  (  )  นิติบุคคล  ชื่อ................................................................................. 
อายุ..................ป  สัญชาติ...........................เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี.......................................................... 
อยูบานเลขท่ี/สํานักงานเลขท่ี...........................หมูท่ี.............ตรอก/ซอย....................ถนน................................. 
แขวง/ตําบล…………………………………….……เขต/อําเภอ..................................จังหวัด..........................................
โทรศัพท................................โทรสาร................................................ 

ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานท่ีสะสมอาหารตอเจาพนักงานทองถ่ิน  ดังตอไปนี้ 
 ๑.  ชื่อสถานท่ีประกอบการ...................................................................................................................
ประกอบกิจการประเภท...........................................................ลําดับท่ี.................กําลังเครื่องจักร...........แรงมา  
จํานวนคนงาน....................คน 
 ๒.  สถานประกอบการตั้งอยูเลขท่ี......................หมูท่ี...............ตรอก/ซอย...........................................
ถนน.........................................ตําบล.......................................อําเภอ……………..……….จังหวัด………………………..
โทรศัพท.................................โทรสาร...............................อาคารประกอบการมีเนื้อท่ี......................ตารางเมตร  
บริเวณสถานประกอบการ  (รวมท้ังอาคารประกอบการ)  มีเนื้อท่ี...............................ตารางเมตร  ท่ีดินบริเวณ
สถานประกอบการเปนของ....................................................................................................อาคารประกอบการ
เปนของ............................................................................อาคารประกอบการ  (  )  มีอยูเดิม  (  )  กอสรางใหม  
ลักษณะของอาคารประกอบการ.............................................เปนไม  หรือหองแถว  คอนกรีตเสริมเหล็ก  ฯลฯ  
ไดรับใบอนุญาตปลูกสรางอาคารประเภท...............................................................................สถานประกอบการ
อยูใกลเคียงกับ...........................................การพักคาของผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  (  )  มี  (  )  ไมมี  
บริเวณสถานประกอบการมีเขตติดตอ ดานเหนือ.................................................................................... 
     ดานใต......................................................................................... 
     ดานตะวันออก............................................................................ 
     ดานตะวันตก............................................................................... 
 ๓.  ทํางานปกติตั้งแตเวลา....................น.  ถึงเวลา.................น.  รวมวันละ................ชั่วโมง...........กะ  
วันหยุดงานประจําสัปดาห............................ 
 ๔.  จํานวนและระดับผูซ่ึงทํางานในสถานประกอบการ 
  ๔.๑  เจาหนาท่ีบริหารและวิชาการ...............................คน 
  ๔.๒  คนงานชาย...........................................................คน 
          คนงานหญิง.........................................................คน 
  ๔.๓  ผูชํานาญการจากตางประเทศ...............................คน 
  ๔.๔  ชางเทคนิคและชางฝมือจากตางประเทศ..............คน 
       รวม...................................คน 
 

 



 ๕.  มลพิษท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการ  (น้ําเสีย/กากของเสีย/มลพิษอากาศ) 

  (ระบุชื่อและปริมาณ)  (ถามี) 

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

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

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

 ๖.  การควบคุมมลพิษกอนปลอยออกสูภายนอก  (การบําบัดหรือปรับปรุงคุณภาพน้ําเสีย/กากของเสีย/

มลพิษอากาศ) 

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

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

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

 ๗.  อุปกรณ/เครื่องมือ/เครื่องจักร  ท่ีใช  ไดแก  (ระบุ  ขนาด  จํานวน) 

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

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

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

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

 ๘.  มาตรการปองกันอันตรายสําหรับผูปฏิบัติงาน/คนงาน 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๙.  แผนท่ีสังเขป  แสดงสถานท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๑๐.  แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีประกอบการ  และท่ีตั้งของเครื่องจักร  (หากมีหลายชั้นใหแสดงทุกชั้น)  

รวมท้ังท่ีพักของผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  (ถามี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

 

 



 

          แบบ  สอ. ๓ 

 

ใบอนุญาต 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

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

 (๑)  เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให.......................................................................สัญชาติ.....................   

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

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

 ชื่อสถานประกอบกิจการ.................................................................ประเภท......................................... 

อยูบานเลขท่ี.................หมูท่ี...................ตําบล............................อําเภอ..........................จงัหวัด........................

หมายเลขโทรศัพท.................................โทรสาร.................................... 

 เสียคาธรรมเนียมปละ.................................บาท  (.............................................................................)  

ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี...........................เลขท่ี............................ลงวันท่ี....................................................... 

 (๒)  ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอกําหนดของทองถ่ิน 

 (๓)  หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืน 

                 ท่ีเก่ียวของโดยมิอาจแกไขได  เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 

 (๔)  ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย  คือ 

       (๔.๑)  ............................................................................................................................................ 

       (๔.๒)  ............................................................................................................................................ 

 (๕)  ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี................เดือน............................................พ.ศ....................... 

 (๖)  ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันท่ี................เดือน............................................พ.ศ....................... 

 

 

      (ลงชื่อ) 

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

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

        เจาพนักงานทองถ่ิน 

 

คําเตือน  (๑)  ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ีประกอบกิจการ 

ตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ  หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน  ๕๐๐  บาท 

 (๒)  หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

 



(ดานหลัง) 

รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม 

วัน/เดือน/ป วัน/เดือน/ป ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 

ท่ีออกใบอนุญาต ท่ีสิ้นอายุ

ใบอนุญาต 

เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป เจาพนักงานทองถ่ิน 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       

          แบบ  สอ. ๔ 

 

หนังสือรับรองการแจง 
จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

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

 (๑)  เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให.....................................................................สัญชาติ....................... 
อยูบานเลขท่ี...............หมูท่ี.............ตําบล…………………อําเภอ.......................................จังหวัด.......................... 
หมายเลขโทรศัพท................................................. 
 ชื่อสถานประกอบกิจการ...............................................................ประเภท...........................................   
อยูบานเลขท่ี.................หมูท่ี...................ตําบล............................อําเภอ..........................จงัหวัด........................
หมายเลขโทรศัพท.................................โทรสาร.................................... 
 เสียคาธรรมเนียมปละ.................................บาท  (.............................................................................)  
ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี...........................เลขท่ี............................ลงวันท่ี....................................................... 
 (๒)  ผูรับหนังสือรับรองการแจงตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอกําหนด 
                ของทองถ่ิน 

(๓)  หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
      โดยมิอาจแกไขไดเจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 

 (๔)  ผูรับหนังสือรับรองการแจงตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย  คือ 
       (๔.๑)  .................................................................................................. 
       (๔.๒)  ..................................................................................................  
 (๕)  หนังสือรับรองการแจงฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี..............เดือน................................พ.ศ................. 
 (๖)  หนังสือรับรองการแจงฉบับนี้สิ้นอายุวันท่ี.............เดือน..............................พ.ศ................ 
 
 
      (ลงชื่อ) 
            (.............................................................) 
      ตําแหนง.............................................................. 
        เจาพนักงานทองถ่ิน 
 

 

คําเตือน  (๑)  ผูรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ี 

                  ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ  หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน  ๕๐๐  บาท 

 (๒)  หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนหนังสือรับรอง 

                  การแจงสิ้นอายุ 

 



แบบ  สอ. ๕ 

คําขอชําระคาธรรมเนียมประจําป 

 

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

ถนน.......................................ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต.................................................

จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย.................................โทรศัพท......................................................

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

ประกอบกิจการ................................................................................................................................................... 

วัตถุอันตรายชนิดท่ี....................ตามใบรับแจงหรือใบอนุญาตเลขท่ี.........................ลงวันท่ี............................... 

สถานท่ีประกอบกิจการชื่อ.........................................................ตั้งอยูเลขท่ี.......................หมูท่ี......................... 

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

รหัสไปรษณีย...........................โทรศัพท..........................................โทรสาร....................................................... 

มีความประสงคขอชําระคาธรรมเนียมรายปสําหรับการประกอบกิจการดังกลาวประจําป  พ.ศ.  .......................  

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

พรอมกันนี้ขาพเจาไดสงสําเนาใบแจงหรือใบอนุญาต  (ถามี) 

 

 

       

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   แบบ  สอ. ๖ 

 

คําขอตออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

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

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

 ขาพเจา  (  )  บุคคลธรรมดา  (  )  นิติบุคคล  ชื่อ.................................................................................. 

อายุ..................ป  สัญชาติ...........................เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี......................................................... 
อยูบานเลขท่ี/สํานักงานเลขท่ี...........................หมูท่ี.............ตรอก/ซอย....................ถนน..................................   
แขวง/ตําบล………………………เขต/อําเภอ............................จังหวัด....................................โทรศัพท....................
โทรสาร........................................ 

มีความประสงคยื่นขอตอใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ิน  ดังตอไปนี้ 
 ๑.  ชื่อสถานท่ีประกอบการ....................................................................................................................
ประกอบกิจการประเภท......................................................ลําดับท่ี.................กําลังเครื่องจักร................แรงมา  
จํานวนคนงาน...............................คน  ใบอนุญาตฉบับเดิมเลขท่ี...................................../..................................
ออกใหเม่ือวันท่ี...........เดือน......................พ.ศ...........หมดอายุวันท่ี.............เดือน.........................พ.ศ.............. 
 ๒.  สถานประกอบการตั้งอยูเลขท่ี......................หมูท่ี...............ตรอก/ซอย...........................................
ถนน.........................................ตําบล.................................................อําเภอ..................จังหวัด..........................
โทรศัพท.................................โทรสาร.............................อาคารประกอบการมีเนื้อท่ี......................ตารางเมตร  
บริเวณสถานประกอบการ  (รวมท้ังอาคารประกอบการ)  มีเนื้อท่ี...............................ตารางเมตร  ท่ีดินบริเวณ
สถานประกอบการเปนของ....................................................................................................อาคารประกอบการ
เปนของ..........................................................................อาคารประกอบการ  (  )  มีอยูเดิม  (  )  กอสรางใหม  
ลักษณะของอาคารประกอบการ.............................................เปนไม  หรือหองแถว  คอนกรีตเสริมเหล็ก  ฯลฯ  
ไดรับใบอนุญาตปลูกสรางอาคารประเภท...............................................................................สถานประกอบการ
อยูใกลเคียงกับ...........................................การพักคาของผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  (  )  มี  (  )  ไมมี  
บริเวณสถานประกอบการมีเขตติดตอ ดานเหนือ.................................................................................... 
     ดานใต......................................................................................... 
     ดานตะวันออก............................................................................ 
     ดานตะวันตก............................................................................... 
 ๓.  ทํางานปกติตั้งแตเวลา...............น.  ถึงเวลา...................น.  รวมวันละ..................ชัว่โมง............กะ  
วันหยุดงานประจําสัปดาห............................ 
 ๔.  จํานวนและระดับผูซ่ึงทํางานในสถานประกอบการ 
 ๔.๑  เจาหนาท่ีบริหารและวิชาการ..............................คน 
 ๔.๒  คนงานชาย..........................................................คน 
      คนงานหญิง........................................................คน 

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

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

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



 ๕.  มลพิษท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการ  (น้ําเสีย/กากของเสีย/มลพิษอากาศ) 

  (ระบุชื่อและปริมาณ)  (ถามี) 

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

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

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

 ๖.  การควบคุมมลพิษกอนปลอยออกสูภายนอก  (การบําบัดหรือปรับปรุงคุณภาพน้ําเสีย/กากของเสีย/

มลพิษอากาศ) 

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

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

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

 ๗.  อุปกรณ/เครื่องมือ/เครื่องจักรท่ีใช  ไดแก  (ระบุ  ขนาด  จํานวน) 

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

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

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

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

 ๘.  มาตรการปองกันอันตรายสําหรับผูปฏิบัติงาน/คนงาน 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๙.  แผนท่ีสังเขป  แสดงสถานท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๑๐.  แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีประกอบการ  และท่ีตั้งของเครื่องจักร  (หากมีหลายชั้นใหแสดงทุกชั้น)  

รวมท้ังท่ีพักของผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  (ถามี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

 

 



แบบ  สอ. ๗ 

 

คําขอบอกเลิกการดําเนินการ 

สถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

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

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

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

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

อยูบานเลขท่ี.............................หมูท่ี.............ตรอก/ซอย....................................ถนน.........................................   

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

เทศบาล/อบต...........................................................โทรศัพท........................................................................... 

ไดรับ    ใบอนุญาต    หนังสือรับรองการแจง  จัดตั้ง/ประกอบกิจการ 

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

โดยใชชื่อสถานประกอบการวา.............................................................................................................................

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

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

เทศบาล/อบต...........................................................โทรศัพท............................................................................. 

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

พรอมท้ังไดแนบหลักฐานท่ีนํามาประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 

   ๑.    ใบอนุญาต    หนังสือรับรองการแจง  จัดตั้ง/ประกอบกิจการ 

   ๒.  สําเนาทะเบียนบานของสถานท่ีประกอบการ 

   ๓.  ใบแทน    ใบอนุญาต    หนังสือรับรองการแจง  จัดตั้ง/ประกอบกิจการ 

   ๔.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูประกอบการ 

   ๕.  หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมาย  พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูมอบ

อํานาจและผูรับมอบอํานาจ  (กรณีผูประกอบการไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง) 

   ๖.  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ

ผูแทนนิติบุคคล  (กรณีผูขอเลิกดําเนินกิจการเปนนิติบุคคล) 

  ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

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

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

 

 



แบบ  สอ. ๘ 

 

คําขอแกไขรายการในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง 

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

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

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

เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี.........................................................ออกให  ณ................................................... 

อยูเลขท่ี..........................หมูท่ี.............ตรอก/ซอย..............................ถนน.......................................................   

แขวง/ตําบล……………….........…………เขต/อําเภอ..........................................จังหวัด.........................................

โทรศัพท.....................................................................ขอแกไขรายการในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง  

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

(ชื่อผูรับอนุญาตและชื่อสถานท่ีผลิตหรือสถานท่ีนําเขา  อยูเลขท่ี..........................หมูท่ี....................................

ตรอก/ซอย..............................ถนน.........................................................แขวง/ตําบล…………………….........…… 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

      (ลายมือชื่อ).....................................................ผูยื่นคําขอ 

 

 



แบบ  สอ. ๙ 

 

คําขอใบแทนอนุญาตหรือใบแทนหนังสือรับรองการแจง 

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

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

 ขาพเจา...................................................................................................ผูไดรับใบอนุญาต/ใบรับรอง 

      เปนบุคคลธรรมดา  อยูบานเลขท่ี..........................หมูท่ี.............ตรอก/ซอย....................

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

    เปนนิติบุคคลประเภท.....................................................................................................

จดทะเบียนเม่ือ.......................................................เลขทะเบียน................................................มีสํานักงานตั้งอยู

เลขท่ี..........................หมูท่ี.............ตรอก/ซอย.................................ถนน...........................................................  

แขวง/ตําบล…………………………เขต/อําเภอ..........................................จังหวัด....................................................  

โดย........................................................ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขอใบแทนใบอนุญาต/ใบแทนใบรับรอง  

อยูบานเลขท่ี..........................หมูท่ี.............ตรอก/ซอย............................ถนน.................................................... 

แขวง/ตําบล…………………………เขต/อําเภอ..........................................จังหวัด.................................................... 

  ขอยื่นคําขอใบแทนใบอนุญาต/ใบแทนใบรับรอง......................................................................

ตอเจาพนักงานทองถ่ิน  ดังตอไปนี้ 

  ขอ  ๑  ขาพเจาไดรับใบอนุญาต/ใบรับรอง...............................................................................  

เลขท่ี.................../............................ลงวันท่ี.....................เดอืน...............................................พ.ศ..................... 

ท่ีบานเลขท่ี..........................หมูท่ี.............ตรอก/ซอย.................................ถนน..................................................  

แขวง/ตําบล…………………………เขต/อําเภอ..........................................จังหวัด.....................................................  

ในท่ีดินโฉนดท่ีดิน  เลขท่ี/น.ส. ๓  เลขท่ี/ส.ค. ๑  เลขท่ี......................................................................................  

เปนท่ีดินของ........................................................................................................................................................   

  ขอ  ๒  ใบอนุญาต/ใบรับรองดังกลาวไดสูญหาย/ถูกทําลาย/ชํารุด  เม่ือวันท่ี..........................

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

   

 

 

 

 

 

 

 



  ขอ  ๓  พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลว  คือ 

  (๑)  ในกรณีท่ีใบอนุญาตหรือใบรับรองสูญหาย  ใหนําใบแจงความวาใบอนุญาต  หรือใบรับรอง 

สูญหายของสถานีตํารวจแหงทองท่ีท่ีใบอนุญาตหรือใบรับรองนั้นสูญหายมาดวย   

  (๒)  ในกรณีท่ีใบอนุญาตหรือใบรับรองถูกทําลายหรือชํารุดบางสวนใหแนบใบอนุญาตหรือ

ใบรับรองท่ีถูกทําลายหรือชํารุดบางสวนนั้นมาดวย 

 

 

      (ลายมือชื่อ)............................................................. 

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

                ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต/ใบแทนใบรับรอง 

 

 

หมายเหตุ (๑)  ขอความใดท่ีไมใชใหขีดฆา 

  (๒)  ใสเครื่องหมาย/ในชอง    หนาขอความท่ีตองการ 

 

 

หมายเหตุของเจาหนาท่ี 

 

  จะตองแจงใหผูขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรองทราบวาจะอนุญาตหรือไมอนุญาต  

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

  ผูขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรองไดชําระคาธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตหรือ 

ใบแทนใบรับรอง...............................................................เปนเงิน...........................................................บาท  

ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี...................เลขท่ี...............วันท่ี................เดือน...............................พ.ศ................... 

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

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

  

  

 

      (ลายมือชื่อ)............................................................. 

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

 

 

 

 



 

    

          แบบ  สอ. ๑๐ 

 

ใบแทนใบอนุญาต 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

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

 (๑)  เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให.....................................................................สัญชาติ.....................   

อยูบานเลขท่ี...............หมูท่ี.............ตําบล…………………อําเภอ..................................จังหวดั.............................. 

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

 ชื่อสถานท่ีประกอบกิจการ...........................................................  ประเภท......................................... 

อยูบานเลขท่ี.................หมูท่ี...................ตําบล............................อําเภอ..........................จงัหวัด........................

หมายเลขโทรศัพท.................................โทรสาร.................................... 

 เสียคาธรรมเนียมปละ.................................บาท  (.............................................................................)  

ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี...........................เลขท่ี............................ลงวันท่ี....................................................... 

 (๒)  ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอกําหนดของทองถ่ิน   

 (๓)  หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

โดยมิอาจแกไขไดเจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 

 (๔)  ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย  คือ 

       (๔.๑)  .................................................................................................. 

       (๔.๒)  ..................................................................................................  

 (๕)  ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี..............เดือน................................พ.ศ................. 

 (๖)  ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันท่ี.............เดือน..............................พ.ศ................ 

 

      (ลงชื่อ) 

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

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

        เจาพนักงานทองถ่ิน 

 

คําเตือน  (๑)  ผูรับใบแทนใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ี 

                    ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ  หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน  ๕๐๐  บาท 

  (๒)   หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

. 



 

 

          แบบ  สอ. ๑๑ 

 

ใบแทนหนังสือรับรองการแจง 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

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

 (๑)  เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให.....................................................................สัญชาติ.....................   

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

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

 ชื่อสถานประกอบกิจการ...............................................................ประเภท...........................................   

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

หมายเลขโทรศัพท.................................โทรสาร.................................... 

 เสียคาธรรมเนียมปละ.................................บาท  (.............................................................................)  

ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี...........................เลขท่ี............................ลงวันท่ี....................................................... 

 (๒)  ผูรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอกําหนด

ของทองถ่ิน 

 (๓)  หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ

โดยมิอาจแกไขไดเจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 

 (๔)  ผูรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย  คือ 

       (๔.๑)  .................................................................................................. 

       (๔.๒)  ..................................................................................................  

 (๕)  ใบแทนหนังสือรับรองการแจงฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี...........เดือน.............................พ.ศ............... 

 (๖)  ใบแทนหนังสือรับรองการแจงฉบับนี้สิ้นอายุวันท่ี..........เดือน...........................พ.ศ....................... 

 

      (ลงชื่อ) 

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

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

        เจาพนักงานทองถ่ิน 

 

คําเตือน  (๑)  ผูรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

                     ณ  สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการหากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน  ๕๐๐  บาท 

    (๒)  หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุกอนหนังสือรับรองการแจงสิ้นอายุ 
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