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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง 
เรื่อง   สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร   

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบญัญตัิองคการบริหารสวนตาํบลหนองปลิง  วาดวยสถานที่จําหนายอาหาร 

และสถานท่ีสะสมอาหาร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๓๗  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  

มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

องคการบริหารสวนตําบลหนองปลิงโดยความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง 

และนายอําเภอเลาขวัญ  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง  เรื่อง  สถานที่

จําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๘”   

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองปลิงตั้งแตวันถัดจาก   

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

ขอ  ๓  บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้   

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔  ในขอบัญญัตินี้ 

“อาหาร”  หมายความวา  ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต  ไดแก 

(๑)  วัตถุทุกชนิดที่คนกิน  ดื่ม  อม  หรือนําเขาสูรางกายไมวาดวยวิธีใด ๆ  หรือในรูปลักษณะใด ๆ  

แตไมรวมถึงยา  วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท  หรือยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยการนั้น  

แลวแตกรณี 

(๒)  วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชหรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร  รวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร  

สี  และเครื่องปรุงแตงกล่ินรส   
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“สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานท่ีหรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่หรือ   

ทางสาธารณะที่จัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถบริโภค   

ไดทันที  ทั้งนี้  ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค  ณ  ท่ีนั้น  หรือนําไปบริโภค   

ที่อื่นก็ตาม 

“สถานที่สะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่หรือ   

ทางสาธารณะที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด  

ซึ่งผูซื้อตองนําไปทํา  ประกอบหรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใดซึ่งเปน   

ส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

“มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  ถุงพลาสติก  

ภาชนะท่ีใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เล้ียงสัตว   

หรือที่อื่น  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน   

“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจร  ได   

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

ส่ิงท่ีสรางขึ้นอยางอื่น  ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

“ตลาด”  หมายความวา  สถานที่ซึ่งปกตจัิดไวใหผูคาใชเปนท่ีชมุนุม  เพ่ือจําหนายสินคาประเภท  

สัตว  เนื้อสัตว  ผัก  ผลไมหรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด  ประกอบหรือปรุงแลวหรือของเสียงาย  ทั้งนี้

ไมวาจะมีการจําหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตาม  และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไวสําหรับ 

ใหผูคาใชเปนสถานที่ชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจําหรือเปนครั้งคราว  หรือตามวัน  

ที่กําหนด   
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ขอ  ๕  หามมิใหผูใดจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือ  พ้ืนท่ีใด  

ซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตร  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากสถานที่ดงักลาว

มีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตรตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือขอหนังสือรับรองการแจง   

ขอ  ๖  ความในขอ  ๕  มิใหใชบังคับแกการประกอบกิจการ  ดังนี้ 

(๑)  การประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ   

(๒)  การขายของในตลาด 

(๓)  การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 

ขอ  ๗  ผูจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  ตองจัดสถานที่ใหถูกตอง   

ดวยสุขลักษณะและเงื่อนไขตามลักษณะของกิจการ  ดังตอไปนี้   

(๑) สถานที่สะสมอาหาร 

 (๑.๑)  ไมตั้งอยูในบริเวณที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 (๑.๒)  พ้ืนทําดวยวัตถุถาวร  ทําความสะอาดงาย 

  (๑.๓)  จัดใหมีระบบระบายน้ําอยางเพียงพอ  และถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐาน 

ที่องคการบริหารสวนตําบลหนองปลิงกําหนด   

 (๑.๔)  จัดใหมีแสงสวางและทางระบายอากาศเพียงพอ  และถูกตองดวยสุขลักษณะ 

ตามเกณฑมาตรฐานที่องคการบริหารสวนตําบลหนองปลิงกําหนด 

 (๑.๕)  จัดใหมีสวมจํานวนเพียงพอ  และถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐานที่

องคการบริหารสวนตําบลหนองปลิงกําหนด   

 (๑.๖)  จัดใหมีที่รองรับขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลที่ถูกตองดวยสุขลักษณะและเพียงพอ 

 (๑.๗)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบัญญัติ  และคําส่ังองคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง   

(๒) สถานที่จําหนายอาหาร 

 (๒.๑)  จัดสถานท่ีตามที่กําหนดไวในขอ  (๑.๑)  –  (๑.๖)   

 (๒.๒)  จัดใหมีโตะ  เกาอี้  หรือท่ีนั่งอยางอื่น  ซึ่งมีสภาพแข็งแรง  สะอาด  และเปนระเบียบ   

เรียบรอยอยูเสมอ 
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 (๒.๓)  ผนังและบริเวณที่ปรุงอาหารตองมีพ้ืนผิวทําความสะอาดงาย 

 (๒.๔)  จัดใหมีภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  ที่ใชในการทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บ  

และการบริโภคอาหารไวใหเพียงพอ  ปลอดภัย  และถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐานที่องคการ

บริหารสวนตําบลหนองปลิงกําหนด 

 (๒.๕)  จัดใหมีบริเวณและที่สําหรับทําความสะอาดภาชนะ  ตลอดจนอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  

ใหเพียงพอ  และถูกตองดวยสุขลักษณะ  เพ่ือใชในการนั้นโดยเฉพาะ 

 (๒.๖)  จัดใหมีที่สําหรับลางมือ  พรอมอุปกรณจํานวนเพียงพอ 

 (๒.๗)  จัดใหมีการปองกันอันตรายตอสุขภาพ  รวมทั้งปองกันไมใหเกิดเหตุรําคาญเนื่องจาก

การจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  และเก็บอาหาร   

 (๒.๘)  จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขและคําส่ัง 

เจาพนักงานทองถิ่น 

 (๒.๙)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบัญญัติ  และคําส่ังองคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง   

ขอ  ๘  อาคารท่ีใชเปนสถานที่ประกอบการตองมีหลักฐานแสดงวาสามารถใชประกอบการนั้นได   

โดยถูกตองตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

ขอ  ๙  ใหปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง  มีอํานาจผอนผันใหผูขอรับใบอนุญาต   

ผูขอรับหนังสือรับรองการแจง  งดเวนการปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในขอ  ๗  และขอ  ๘  เพียงเทาที่

เห็นสมควรหรือจะเปล่ียนแปลงอยางใดใหเหมาะสมแกกิจการซึ่งใหควบคุมนั้น  ทั้งนี้  การผอนผันนั้น   

ตองไมเปนเหตุกระทบกระเทือนถึงสุขภาพอนามัยของประชาชน   

ขอ  ๑๐  ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจง  ตองดูแลสถานท่ีจําหนายอาหาร

และสถานที่สะสมอาหารใหถูกตองดวยสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

(๑)  รักษาสถานที่ใหสะอาดอยูเสมอ  รวมทั้งจัดใหมีการปองกันและการกําจัดสัตวนําโรค   

(๒)  ตองมีการดูแลรักษาความสะอาดที่รองรับขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  ไมใหเปนท่ีเพาะพันธุแมลง 

และสัตวนําโรคได  และตองมีการกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลที่ถูกตองดวยสุขลักษณะ 

(๓)  รักษาสวมใหถูกตองดวยสุขลักษณะอยูเสมอ   
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(๔)  จัดส่ิงของเครื่องใชและอุปกรณใหเปนระเบียบเรียบรอยและรักษาใหสะอาดอยูเสมอ   

(๕)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  และคําส่ัง

เจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบัญญัติ  และคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง 

ขอ  ๑๑  ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร   

ตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร  กรรมวิธีการจําหนาย  ทํา  ประกอบ  

ปรุง  เก็บรักษาอาหาร  ตลอดจนสุขลักษณะของภาชนะ  อุปกรณ  น้ําใช  และของใชอื่น ๆ  รวมทั้ง

สุขลักษณะสวนบุคคลของผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหาร  และผูใหบริการ  ดังตอไปนี้   

(๑)  วาง  เก็บอาหารกอนปรุงในที่สะอาดถูกสุขลักษณะ  รวมทั้งจัดใหมีการปองกันแมลง   

และสัตวนําโรคในสถานที่นั้น 

(๒)  ใชเครื่องปกปดอาหารรวมทั้งภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  ที่ใชในการทํา  ประกอบ  

ปรุง  เก็บอาหาร  เพ่ือปองกันฝุนละอองและส่ิงที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ตลอดจนรักษาเครื่องปกปดนั้น

ใหสะอาดถูกตองดวยสุขลักษณะและใชการไดดีอยูเสมอ 

(๓)  น้ําแข็งสําหรับใชบริโภค  ตองจัดเก็บไวในภาชนะที่ถูกสุขลักษณะสามารถปองกัน  ส่ิงปนเปอนได  

และหามนําอาหารหรือส่ิงของอื่นใดแชหรือเก็บรวมไวดวยกัน 

(๔)  การทุบ  บดน้ําแข็ง  ตองปฏิบัติใหถูกตองดวยสุขลักษณะและสะอาดอยูเสมอ  รวมท้ัง

ปองกันมิใหมีเสียงอันเปนเหตุรําคาญแกผูอื่น 

(๕)  ในกรณีที่มีผาเช็ดหนาใหบริการตองทําความสะอาดและผานความรอนฆาเชื้อโรค  หรือ

กรรมวิธีอื่นใดใหถูกตองดวยสุขลักษณะ 

(๖)  จัดใหมีน้ําสะอาดไวใหเพียงพอ 

(๗)  ใชภาชนะหรือวัตถุท่ีสะอาด  ปลอดภัยสําหรับปรุง  ใส  หรือหออาหาร  หรือน้ําแข็ง   

โดยรักษาใหสะอาดอยูเสมอ   

(๘)  ผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหาร  และผูใหบริการตองแตงกายใหสะอาดและปฏิบัติตน   

ใหถูกตองดวยสุขลักษณะสวนบุคคล 

(๙)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  และคําส่ัง

เจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบัญญัติและคําส่ังองคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง 



 หนา   ๔๑ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มิถนุายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ  ๑๒  ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองไมเปนโรคติดตอ  และไมจาง

หรือใชบุคคลท่ีปวยหรือมีเหตุควรเชื่อวาเปนโรคติดตอ  จําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บอาหาร   

ขอ  ๑๓  ผูใดประสงคจะจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร  ซึ่งมีพ้ืนที่   

เกินสองรอยตารางเมตร  ใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  สอ.  ๑  พรอมกับ

หลักฐานตาง ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลหนองปลิงกําหนด   

ในกรณีท่ีสถานที่ตามวรรคหนึ่ง  มีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตร  ใหแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น  

เพ่ือขอรับหนังสือรับรองการแจงตามแบบ  สอ.  ๒  พรอมกับหลักฐานตาง ๆ  เชนเดียวกับกําหนดไวใน

วรรคหนึ่งกอนขอตั้ง  เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับแจง  ใหออกใบรับแจงการจัดตั้งสถานท่ีใหแกผูแจง  

ตามแบบ  สอ.  ๓  เพ่ือใชเปนหลักฐานในการประกอบกิจการตามท่ีแจงเปนการชั่วคราว  ในระหวางที่  

เจาพนักงานทองถิ่นยังมิไดออกหนังสือรับรองการแจงใหตามท่ีขอ 

ขอ  ๑๔  เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดตรวจสอบความถูกตอง  และความสมบูรณของคําขอรับ

ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงแลวหากปรากฏวาถูกตองตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข   

ท่ีกําหนดไวก็ใหออกใบอนุญาตตามแบบ  สอ.  ๔  หรือแบบ  สอ.  ๕  หรือออกหนังสือรับรองการแจง 

ตามแบบ  สอ.  ๖  หรือแบบ  สอ.  ๗  แลวแตกรณี   

ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูแจงตองชําระคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดทายขอบัญญัตินี้ภายใน

กําหนดสิบหาวันนับแตวันที่ผูไดรับใบอนุญาต  ผูแจง  ผูแทน  หรือผูรับมอบอํานาจจากผูไดรับใบอนุญาต

หรือผูแจง  แลวแตกรณี  ไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากมิไดชําระคาธรรมเนียมภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด  จะตองเพ่ิมคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแต

ผูไดรับอนุญาตหรอืผูแจงจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนัน้กอนถงึกําหนดการท่ีจะตองชําระคาธรรมเนียม

ดังกลาว   

การแจงตามวรรคสองใหเจาพนักงานทองถิ่นทําเปนหนังสือแจงใหผูไดรับใบอนุญาต  ผูแจง  

ผูแทน  หรือผูรับมอบอํานาจจากผูไดรับใบอนุญาต  หรือผูแจงแลวแตกรณีทราบ  ในกรณีไมพบตัวหรือ  

ไมยอมรับหนังสือ  ใหสงหนังสือการแจงหรือคําส่ังโดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือปดหนังสือนั้นไวใน 

ที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูตองรับหนังสือ  และใหถือวาผูนั้นไดทราบ 

หนังสือดังกลาวตั้งแตเวลาที่หนังสือไปถึง  หรือวันปดหนังสือ  แลวแตกรณี   



 หนา   ๔๒ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มิถนุายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ  ๑๕  เมื่อผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจง  ผูใดประสงคขอตออายุใบอนุญาต

หรือขอตออายุหนังสือรับรองการแจงใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  สอ.  ๘  พรอมกับ  

ชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงส้ินอายุ   

ขอ  ๑๖  ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงใหมีอายุ  ๑  ปนับแตวันที่ออกใบอนุญาตหรือ  

วันท่ีออกหนังสือรับรองการแจง   

ขอ  ๑๗  เมื่อผูไดรับอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงไมประสงคจะประกอบการตอไป

ใหย่ืนคํารองบอกเลิกการดําเนินกิจการตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  สอ.  ๙ 

ขอ  ๑๘  หากผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงประสงคจะแกไขรายการ   

ในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงใหย่ืนคํารองขอตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  สอ.  ๙ 

ขอ  ๑๙  หากปรากฏวาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด 

ในสาระสําคัญ  ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจง  แลวแตกรณี  จะตองย่ืนคําขอตอ  

เจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  สอ.  ๙  เพ่ือขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหม  

ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  แลวแตกรณี  

พรอมหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

(๑)  เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจในกรณีสูญหายหรือถูกทําลาย 

(๒)  ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงเดิมในกรณีชํารุดในสาระสําคัญ   

ขอ  ๒๐  การออกใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหม  ใหเจาพนักงานทองถิ่น

ดําเนินการตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข  ดังนี้   

(๑)  การออกใบแทนใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงใชแบบ  สอ. ๔  แบบ  สอ. ๕  แบบ  สอ. ๖   

แบบ  สอ.  ๗  แลวแตกรณี  โดยประทับตราสีแดง  คําวา  “ใบแทน”  กํากับไวดวยและใหลงวันเดือนป 

ที่ออกใบแทน  พรอมทั้งลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทน 

และตนขั้วใบแทน 

(๒)  บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  

ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงเดิม  แลวแตกรณี  และเลมท่ี  

เลขที่  วันเดือนปของใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนหนังสือรับรองการแจงท่ีออกใหใหม   



 หนา   ๔๓ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มิถนุายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ  ๒๑  ใหใชแบบพิมพตาง ๆ  ตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ดังตอไปนี้ 

(๑)  คําขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารใหใชแบบ  สอ.  ๑   

(๒)  คําขอรับหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร   

ใหใชแบบ  สอ.  ๒ 

(๓)  ใบรับแจงการจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารใหใชแบบ  สอ.  ๓  

(๔)  ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารใหใชแบบ  สอ.  ๔ 

(๕)  ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่สะสมอาหารใหใชแบบ  สอ.  ๕ 

(๖)  หนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารใหใชแบบ  สอ.  ๖ 

(๗)  หนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่สะสมอาหารใหใชแบบ  สอ.  ๗ 

(๘)  คําขอตออายุใบอนุญาตหรือคําขอตออายุหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร 

หรือสถานที่สะสมอาหารใหใชแบบ  สอ.  ๘   

(๙)  คําขออนุญาตการตาง ๆ  ใหใชแบบ  สอ.  ๙   

ขอ  ๒๒  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองปลิงเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหอํานาจออกคําส่ัง  กฎ  ระเบียบ  หรือประกาศอันเกี่ยวกับขอบัญญัตินี้ตามท่ีเห็นสมควร 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๘  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

มงคล  โพธิ์พันธุ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลหนองปลิง 

 



 
บัญชีอัตราคา่ธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหนองปลิง 

เรื่อง  สถานทีจํ่าหนา่ยอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

ลําดับที ่ ประเภท ค่าธรรมเนียมฉบับละ
(บาทต่อปี) 

๑ การออกหนังสือรับรองการแจ้งจัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหาร                       
และสถานทีส่ะสมอาหาร 
ก. พ้ืนที่ประกอบการไม่เกิน ๑๐ ตารางเมตร 
ข. พ้ืนที่ประกอบการเกินกว่า ๑๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒๕ ตารางเมตร 
ค. พ้ืนที่ประกอบการเกินกว่า ๒๕ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร 
ง. พ้ืนที่ประกอบการเกินกว่า ๕๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร 
จ. พ้ืนที่ประกอบการเกินกว่า ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 

 
๑๐๐ 
๒๐๐ 
๔๐๐ 
๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒ การออกใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

ก. พ้ืนที่ประกอบการเกินกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ตารางเมตร 
ข. พ้ืนที่ประกอบการเกินกว่า ๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 
 

๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบ  สอ. ๑ 
คําขอรับใบอนุญาต 

จัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 
เขียนที่      

วันที่    เดือน   พ.ศ.   

ข้าพเจ้า (  ) บุคคลธรรมดา (  ) นิติบุคคล ช่ือ     อายุ    ปี
สัญชาติ  หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี         .
อยู่บ้านเลขที่/สํานักงานเลขที่       .ตรอก/ซอย        ถนน             หมู่ที่        .                
แขวง/ตําบล                     เขต/อําเภอ   .จังหวัด  โทรศัพท์                        .
ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ดังต่อไปน้ี  
  ๑. สถานที่ช่ือ     เพ่ือจําหน่ายอาหารพร้อมสะสมอาหาร 
(ระบุชนิดหรือประเภทของอาหาร)                     .
  ๒. สถานที่ต้ังเลขที่ ตรอก/ซอย                    ถนน                 หมู่ที่............
แขวง/ตําบล       เขต/อําเภอ        จังหวัด                 โทรศัพท์                .                   
จํานวนพ้ืนที่ประกอบอาหาร   ตารางเมตร 
   ๓. ผู้จัดการสถานที่แห่งน้ีคือ.            อายุ                      ปี 
สัญชาติ  อยู่บ้านเลขที่  ตรอก/ซอย                     ถนน.                           .      
หมู่ที่    แขวง/ตําบล        เขต/อําเภอ           .จังหวัด.       . 
โทรศัพท์     
  ๔. พร้อมคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว   
   ๔.๑ สําเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ประกอบการ หากเป็นนิติบุคคลให้นําสําเนา 
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลมาประกอบด้วย 
    ๔.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ขอรับใบอนุญาต 
    ๔ .๓  หลักฐานแสดงว่าอาคารนั้นสามารถใช้ประกอบการได้โดยถูกต้อง                
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  
   ๔.๔ กรณีเจ้าของไม่สามารถย่ืนคําขอด้วยตนเองได้  ให้ผู้รับมอบอํานาจนําหนังสือ
มอบอํานาจที่ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมบัตรประจําตัวของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจมาแสดง  
   ๔.๕ แผนที่แสดงสถานที่ต้ังสถานประกอบการโดยสังเขป 
 

 
/ แผนที่... 

 



 

-๒- 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
  ขอรับรองว่า ข้อความในแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

 (ลงช่ือ)     ผู้ขอรับใบอนุญาต 
                                     (          ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนท่ีแสดงสถานท่ีตั้งสถานประกอบการโดยสังเขป 



 

แบบ  สอ. ๒ 

คําขอรับหนงัสือรับรองการแจ้ง 
จัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

เขียนที่      

วันที่    เดือน   พ.ศ.   

ข้าพเจ้า (  ) บุคคลธรรมดา (  ) นิติบุคคล ช่ือ     อายุ    ปี
สัญชาติ  หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี         .
อยู่บ้านเลขที่/สํานักงานเลขที่       .ตรอก/ซอย        ถนน             หมู่ที่        .                
แขวง/ตําบล                     เขต/อําเภอ   .จังหวัด  โทรศัพท์                        .
ขอย่ืนคําขอรับหนังสือรับรองการแจ้งจัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ดังต่อไปน้ี  
  ๑. สถานที่ช่ือ     เพ่ือจําหน่ายอาหารพร้อมสะสมอาหาร 
(ระบุชนิดหรือประเภทของอาหาร)                      .  
  ๒. สถานที่ต้ังเลขที่ ตรอก/ซอย         ถนน  หมู่ที่              .
ตําบล    อําเภอ   จังหวัด   โทรศัพท์     .                
จํานวนพ้ืนที่ประกอบอาหาร   .ตารางเมตร  
  ๓. ผู้จัดการสถานที่แห่งน้ีคือ     อายุ    ปี 
สัญชาติ  อยู่บ้านเลขที่  .ตรอก/ซอย  ถนน.     หมู่ที่            . 
แขวง/ตําบล      เขต/อําเภอ    จังหวัด                   โทรศัพท์              . 
  ๔. พร้อมคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว   
   ๔.๑ สําเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ประกอบการ หากเป็นนิติบุคคลให้นําสําเนา 
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลมาประกอบด้วย  
   ๔.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ขอรับใบอนุญาต  
   ๔ .๓  หลักฐานแสดงว่าอาคารนั้นสามารถใช้ประกอบการได้โดยถูกต้อง                
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
    ๔.๔ กรณีเจ้าของไม่สามารถย่ืนคําขอด้วยตนเองได้ ให้ผู้รับมอบอํานาจนําหนังสือ
มอบอํานาจที่ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมบัตรประจําตัวของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจมาแสดง  
   ๔.๕ แผนที่แสดงสถานที่ต้ังสถานประกอบการโดยสังเขป 
 
 

 
/ แผนที่... 

 



 

-๒- 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ขอรับรองว่า ข้อความในแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

  (ลงช่ือ)     ผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง 
                                 (                ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนท่ีแสดงสถานท่ีตั้งสถานประกอบการโดยสังเขป 



 

 
แบบ  สอ. ๓ 

 
 

ใบรบัแจ้งการจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 
ที่       /             .                  สํานักงานส่วน     

     วันที่     .เดือน  พ.ศ.                . 

  ข้าพเจ้า                           เจ้าพนักงานท้องถิ่น           
ได้รับการแจ้งจาก                                                   สถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
สถานที่ช่ือ    เลขที่       ตรอก/ซอย.   ถนน              .
แขวง/ตําบล        เขต/อําเภอ      จังหวัด      .           

 

 

                               ลงช่ือ      

                                                      (        ) เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนราชการ     

โทร.      



 

 
แบบ สอ. ๔ 

 
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหน่ายอาหาร 

 
 เล่มที ่         เลขที ่   /                   สํานักงานส่วน       .   
 

อนุญาตให้   (   ) บุคคลธรรมดา       (   ) นิติบุคคล 
ช่ือ      อายุ   ปี   สัญชา ติ              .
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี   อยู่บ้าน/สํานักงานเลขที่               .
ตรอก/ซอย  ถนน   หมู่ที่  แขวง/ตําบล               .
เขต/อําเภอ   จังหวัด     โทรศัพท์      . 
  ๑. จัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารประเภท                                                          .
สถานที่ช่ือ     พ้ืนที่ประกอบการ   ตารางเมตร  
  ๒. ต้ังอยู่บ้านเลขที่ .ตรอก/ซอย  .ถนน      หมู่ที่            .    
ตําบล   อําเภอ   จังหวัด   โทรศัพท์                      . 

๓. ค่าธรรมเนียมฉบับละ  บาท/ปี  ใบรับเงินเล่มที่  เลขที่             . 
วันที่  เดือน   พ.ศ.     
   ๔. ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังต่อไปน้ี 
    ๔.๑ ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหนองปลิง เรื่อง สถานที่
จําหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ . ๒๕๕๘  และปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะ           
ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  คําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบัญญัติ  และคําสั่ง
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองปลิง 
    ๔.๒.                                                                                       . 
ออกให้ ณ วันที่        .เดือน         พ.ศ.    สิ้นอายุ วันที่    เดือน      พ.ศ.             . 
 
 
 
 
      (ลงช่ือ)      
            (            .) เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 

 



 

-๒- 

รายการต่ออายุใบอนญุาต 
วัน/เดือน/ปี 
อนุญาต 

วัน/เดือน/ปี 
สิ้นอายุ 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงช่ือ)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

  เล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ปี

      
      
      

 
คําเตือน แสดงใบอนญุาตนีไ้ว้ในที่เปิดเผย ณ สถานทีท่ี่ได้รับอนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
แบบ สอ. ๕ 

 
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีสะสมอาหาร 

 
เล่มที ่       เลขที ่   /                สํานักงานส่วน                  .   
 

อนุญาตให้   (   ) บุคคลธรรมดา       (   ) นิติบุคคล 
ช่ือ      อายุ   ปี   สัญชา ติ              .
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี   อยู่บ้าน/สํานักงานเลขที่               .
ตรอก/ซอย  ถนน   หมู่ที่  แขวง/ตําบล               .
เขต/อําเภอ   จังหวัด     โทรศัพท์      . 
  ๑. จัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารประเภท                                                          .
สถานที่ช่ือ     พ้ืนที่ประกอบการ   ตารางเมตร  
  ๒. ต้ังอยู่บ้านเลขที่ .ตรอก/ซอย  .ถนน      หมู่ที่            .    
ตําบล   อําเภอ   จังหวัด   โทรศัพท์                      . 

๓. ค่าธรรมเนียมฉบับละ  บาท/ปี  ใบรับเงินเล่มที่  เลขที่             . 
วันที่  เดือน   พ.ศ.     
   ๔. ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังต่อไปน้ี 
    ๔.๑ ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหนองปลิง เรื่อง สถานที่
จําหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ . ๒๕๕๘  และปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะ           
ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  คําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบัญญัติ  และคําสั่ง
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองปลิง 
    ๔.๒.                                                                                       . 
ออกให้ ณ วันที่        .เดือน         พ.ศ.    สิ้นอายุ วันที่    เดือน      พ.ศ.             . 
 
 
 
 
      (ลงช่ือ)      
            (            .) เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 



 

-๒- 

รายการต่ออายุใบอนญุาต 
วัน/เดือน/ปี 
อนุญาต 

วัน/เดือน/ปี 
สิ้นอายุ 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงช่ือ)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

  เล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ปี

      
      
      

 
คําเตือน  แสดงใบอนญุาตนีไ้ว้ในที่เปิดเผย ณ สถานทีท่ี่ได้รับอนุญาต 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
แบบ สอ. ๖ 

 
 

หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานท่ีจําหน่ายอาหาร 
 

เล่มที ่       เลขที ่   /                สํานักงานส่วน                  .   
 

อนุญาตให้   (   ) บุคคลธรรมดา       (   ) นิติบุคคล 
ช่ือ      อายุ   ปี   สัญชา ติ              .
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี   อยู่บ้าน/สํานักงานเลขที่               .
ตรอก/ซอย  ถนน   หมู่ที่  แขวง/ตําบล               .
เขต/อําเภอ   จังหวัด     โทรศัพท์      . 
  ๑. จัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารประเภท                                                          .
สถานที่ช่ือ     พ้ืนที่ประกอบการ   ตารางเมตร  
  ๒. ต้ังอยู่บ้านเลขที่ .ตรอก/ซอย  .ถนน      หมู่ที่            .    
ตําบล   อําเภอ   จังหวัด   โทรศัพท์                      . 

๓. ค่าธรรมเนียมฉบับละ  บาท/ปี  ใบรับเงินเล่มที่  เลขที่             . 
วันที่  เดือน   พ.ศ.     
   ๔. ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังต่อไปน้ี 
    ๔.๑ ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหนองปลิง เรื่อง สถานที่
จําหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ . ๒๕๕๘  และปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะ           
ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  คําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบัญญัติ  และคําสั่ง
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองปลิง 
    ๔.๒.                                                                                       . 
ออกให้ ณ วันที่        .เดือน         พ.ศ.    สิ้นอายุ วันที่    เดือน      พ.ศ.             . 
 
 
 
 
      (ลงช่ือ)      
            (            .) เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 



 

-๒- 

รายการต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้ง 
วัน/เดือน/ปี 
อนุญาต 

วัน/เดือน/ปี 
สิ้นอายุ 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงช่ือ)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

  เล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ปี

      
      
      

 
คําเตือน  แสดงหนังสือรับรองการแจ้งนี้ไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ที่ได้รบัอนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

แบบ สอ. ๗ 
 

หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานท่ีสะสมอาหาร 
 

เล่มที ่       เลขที ่   /                สํานักงานส่วน                  .   
 

อนุญาตให้   (   ) บุคคลธรรมดา       (   ) นิติบุคคล 
ช่ือ      อายุ   ปี   สัญชา ติ              .
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี   อยู่บ้าน/สํานักงานเลขที่               .
ตรอก/ซอย  ถนน   หมู่ที่  แขวง/ตําบล               .
เขต/อําเภอ   จังหวัด     โทรศัพท์      . 
  ๑. จัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารประเภท                                                          .
สถานที่ช่ือ     พ้ืนที่ประกอบการ   ตารางเมตร  
  ๒. ต้ังอยู่บ้านเลขที่ .ตรอก/ซอย  .ถนน      หมู่ที่            .    
ตําบล   อําเภอ   จังหวัด   โทรศัพท์                      . 

๓. ค่าธรรมเนียมฉบับละ  บาท/ปี  ใบรับเงินเล่มที่  เลขที่             . 
วันที่  เดือน   พ.ศ.     
   ๔. ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังต่อไปน้ี 
    ๔.๑ ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหนองปลิง เรื่อง สถานที่
จําหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ . ๒๕๕๘  และปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะ           
ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  คําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบัญญัติ  และคําสั่ง
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองปลิง 
    ๔.๒.                                                                                       . 
ออกให้ ณ วันที่        .เดือน         พ.ศ.    สิ้นอายุ วันที่    เดือน      พ.ศ.             . 
 
 
 
 
 
      (ลงช่ือ)      
            (            .) เจ้าพนักงานท้องถิ่น 



 

 
-๒- 

รายการต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้ง 
วัน/เดือน/ปี 
อนุญาต 

วัน/เดือน/ปี 
สิ้นอายุ 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงช่ือ)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

  เล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ปี

      
      
      

 
คําเตือน แสดงหนังสือรับรองการแจ้งนี้ไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ที่ได้รบัอนุญาต 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
แบบ สอ.๘ 

 
 

 คําขอต่ออายุใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง  
จัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

เขียนที่      

วันที่    เดือน   พ.ศ.   

ข้าพเจ้า (  ) บุคคลธรรมดา (  ) นิติบุคคล ช่ือ     อายุ    ปี
สัญชาติ  หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี         .
อยู่บ้านเลขที่/สํานักงานเลขที่       .ตรอก/ซอย        ถนน             หมู่ที่        .                
แขวง/ตําบล                     เขต/อําเภอ   .จังหวัด  โทรศัพท์                        .
ขอย่ืนคําขอต่ออายุ                                       จัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปน้ี  
  ๑. สถานที่ช่ือ     เพ่ือจําหน่ายอาหารพร้อมสะสมอาหาร 
(ระบุชนิดหรือประเภทของอาหาร)                      .  
  ๒. สถานที่ต้ังเลขที่ ตรอก/ซอย         ถนน  หมู่ที่              .
ตําบล    อําเภอ   จังหวัด   โทรศัพท์     .                
จํานวนพ้ืนที่ประกอบอาหาร   .ตารางเมตร  
  ๓. ผู้จัดการสถานที่แห่งน้ีคือ     อายุ    ปี 
สัญชาติ  อยู่บ้านเลขที่  .ตรอก/ซอย  ถนน.     หมู่ที่            . 
แขวง/ตําบล      เขต/อําเภอ    จังหวัด                   โทรศัพท์              . 
  ๔. พร้อมคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว   
   ๔.๑ สําเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ประกอบการ หากเป็นนิติบุคคลให้นําสําเนา 
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลมาประกอบด้วย  
   ๔.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต/หนังสือรับรอง         
การแจ้ง 
   ๔ .๓  หลักฐานแสดงว่าอาคารนั้นสามารถใช้ประกอบการได้โดยถูกต้อง                
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
    ๔.๔ กรณีเจ้าของไม่สามารถย่ืนคําขอด้วยตนเองได้ ให้ผู้รับมอบอํานาจนําหนังสือ
มอบอํานาจที่ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมบัตรประจําตัวของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจมาแสดง  

/ ๔.๕ แผนที่... 
 



 

-๒- 
๔.๕ แผนที่แสดงสถานที่ต้ังสถานประกอบการโดยสังเขป 

    
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
  ขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

(ลงช่ือ)     ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 
            (     ) หรือหนังสือรับรองการแจ้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนท่ีแสดงสถานท่ีตั้งประกอบการโดยสังเขป 



 

แบบ สอ.๙  
คําขออนุญาตการต่าง ๆ 

 
 เขียนที ่     

 วันที่  เดือน      .พ.ศ.    

 
  ข้าพเจ้า (  ) บุคคลธรรมดา  (  ) นิติบุคคล  ช่ือ.    อายุ      ปี 
สัญชาติ   หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี        .
อยู่บ้านเลขที่/สํานักงานเลขที่  ตรอก/ซอย   ถนน      หมู่ที่           .
แขวง/ตําบล     เขต/อําเภอ        จังหวัด   โทรศัพท์                      .      
ขอย่ืนคําร้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ด้วย        
            
             
จึงมีความประสงค์           
            
             

  ขอรับรองว่า  ข้อความตามคําร้องน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
     (ลงช่ือ)               ผู้ขออนุญาต 
            (                   ) 

 
 
 
 
 
 
 


