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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลสีบัวทอง 
เร่ือง   สถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลสีบัวทอง  ว่าด้วยสถานที่จําหน่ายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหาร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร 
ส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล   
(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๕๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  
มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
องค์การบริหารส่วนตําบลสีบัวทองโดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสีบัวทอง   
และนายอําเภอแสวงหา  จึงตราข้อบัญญัติไว้  ดงัต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลสีบัวทอง  เร่ือง  สถานที่
จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙”   

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสีบัวทองตั้งแต่วันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้  
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 
  “อาหาร”  หมายความว่า  อาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร 
  “สถานที่จําหน่ายอาหาร”  หมายความว่า  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใช่ 

ที่หรือทางสาธารณะ  ที่จัดไว้เพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถ 
บริโภคได้ทันที  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะเป็นการจําหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้สําหรับการบริโภค  ณ  ที่นั้น  หรือ 
นําไปบริโภคที่อื่นก็ตาม 
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  “สถานที่สะสมอาหาร”  หมายความว่า  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใช่ที่หรือ 
ทางสาธารณะ  ที่จัดไว้สําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือของแห้งหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด
ซึ่งผู้ซื้อต้องนําไปทํา  ประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง 

  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสีบัวทอง 
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
ข้อ ๕ ผู้ใดจะจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด 

ซึ่งมีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ถ้าสถานท่ีดังกล่าวมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อขอหนังสือ

รับรองการแจ้งก่อนการจัดตั้ง 
ข้อ ๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือได้รับหนังสือรับการแจ้งให้จัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่

สะสมอาหารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้   
  (๑)  รักษาสถานท่ีให้สะอาดอยู่เสมอ  รวมทั้งจัดให้มีการป้องกันและการกําจัดสัตวน์ําโรค 
  (๒)  ต้องมีการดูแลรักษาความสะอาดที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลไม่ให้เป็นที่

เพาะพันธุ์แมลงและสัตว์นําโรคได้  และต้องมีการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 
  (๓)  รักษาส้วมให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอยู่เสมอ 
  (๔)  จัดสิ่งของเคร่ืองใช้และอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและรักษาให้สะอาดอยู่เสมอ 
  (๕)  ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  

และคําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบังคับ  และคําสั่งขององค์การบริหารส่วนตําบลสีบัวทอง 
ข้อ ๗ ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือ

สถานที่สะสมอาหารต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับสุขลักษณะของอาหาร  กรรมวิธี 
การจําหน่าย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บรักษาอาหารตลอดจนสุขลักษณะของภาชนะ  อุปกรณ์  น้ําใช้  และ
ของใช้อื่น ๆ  รวมทั้งสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้จําหน่ายอาหาร  ผู้ปรุงอาหาร  และผู้ให้บริการ  ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  วาง  เก็บอาหารก่อนปรุงในท่ีสะอาดถูกสุขลักษณะ  รวมทั้งจัดให้มีการป้องกันแมลง
และสัตว์นําโรคในสถานที่นั้น 
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  (๒) ใช้เคร่ืองปกปิดอาหารรวมทั้งภาชนะและอุปกรณ์เคร่ืองใช้ต่าง ๆ  ที่ใช้ในการทํา
ประกอบ  ปรุง  เก็บอาหาร  เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและส่ิงที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตลอดจนรักษา 
เคร่ืองปกปิดนั้นให้สะอาดถูกต้องด้วยสุขลักษณะและใช้การได้ดีอยู่เสมอ 

  (๓) น้ําแข็งสําหรับใช้บริโภค  ต้องจัดเก็บไว้ในภาชนะที่ถูกสุขลักษณะสามารถป้องกัน 
สิ่งปนเป้ือนได้  และห้ามนําอาหารหรือสิ่งของอื่นใดแช่หรือเก็บรวมไว้ด้วยกัน 

  (๔) การทุบ  บดน้ําแข็ง  ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะและสะอาดอยู่เสมอ 
รวมทั้งป้องกันมิให้มีเสียงอันเป็นเหตุรําคาญแก่ผู้อื่น 

  (๕) ในกรณีที่มีผ้าเช็ดหน้าให้บริการต้องทําความสะอาดและผ่านความร้อนฆ่าเชื้อโรค 
หรือกรรมวิธีอื่นใดให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 

  (๖) จัดให้มีน้ําสะอาดไว้ให้เพียงพอ 
  (๗) ใช้ภาชนะหรือวัตถุที่สะอาด  ปลอดภัยสําหรับปรุง  ใส่หรือห่ออาหารหรือน้ําแข็ง 

โดยรักษาให้สะอาดอยู่เสมอ 
  (๘) ผู้จําหน่ายอาหาร  ผู้ปรุงอาหาร  และผู้ให้บริการต้องแต่งกายให้สะอาดและ 

ปฏิบัติตนให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะส่วนบุคคล 
  (๙) ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  

และคําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบัญญัติ  และคําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลสีบัวทอง 
ข้อ ๘ ความในข้อ  ๕  ไม่ใช้บังคับแก่การประกอบการ  ดังนี้ 
  (๑)  การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
  (๒)  การขายของในตลาด 
  (๓)  การจําหน่ายสินค้าในที่  หรือทางสาธารณะ 
ข้อ ๙ ผู้จัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหาร  ต้องจัดสถานที่ให้ถูกต้อง 

ด้วยสุขลักษณะและเง่ือนไขตามลักษณะของกิจการ  ดังต่อไปนี้ 
  (๑) สถานที่สะสมอาหาร 
   (๑.๑)  ไม่ตั้งอยู่ในบริเวณที่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
   (๑.๒)  พื้นทําด้วยวัตถุถาวร  ทําความสะอาดง่าย 
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   (๑.๓) จัดให้มีระบบการระบายน้ําอย่างเพียงพอ  และถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

   (๑.๔) จัดให้มีแสงสว่างและทางระบายอากาศเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

   (๑.๕) จัดให้มีส้วมจํานวนเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานที่
เจ้าพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

   (๑.๖) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะและเพียงพอ 
   (๑.๗) ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงาน

สาธารณสุขและคําสั่งเจ้าพนักงานท้องถ่ิน  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบัญญัติ  และคําสั่งขององค์การบริหารส่วน
ตําบลสีบัวทอง 

  (๒) สถานที่จําหน่ายอาหาร 
   (๒.๑) จัดสถานที่ตามที่กําหนดไว้ใน  (๑.๑) - (๑.๖) 
   (๒.๒) จัดให้มีโต๊ะ  เก้าอี้  หรือที่นั่งอย่างอื่นซึ่งมีสภาพแข็งแรง  สะอาด  และ 

เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ 
   (๒.๓) ผนังและบริเวณที่ปรุงอาหาร  ต้องมีพื้นที่ทําความสะอาดง่าย 
   (๒.๔) จัดให้มีภาชนะและอุปกรณ์เคร่ืองใช้ต่าง ๆ  ที่ใช้ในการทํา  ประกอบ  ปรุง  

เก็บ  และการบริโภคอาหารไว้เพียงพอปลอดภัย  และถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลสีบัวทองกําหนด 

   (๒.๕) จัดให้มีบริเวณที่สําหรับทําความสะอาดภาชนะตลอดจนอุปกรณ์เคร่ืองใช้ต่าง ๆ  
ให้เพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะเพื่อใช้ในการนั้นโดยเฉพาะ 

   (๒.๖) จัดให้มีที่สําหรับล้างมือ  พร้อมอุปกรณ์จํานวนเพียงพอ 
   (๒.๗) จัดให้มีการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ  รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรําคาญ

เนื่องจากการจําหน่าย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  และเก็บอาหาร 
   (๒.๘) จัดให้มีระบบบําบัดน้ําเสียตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  และคําสั่ง

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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   (๒.๙)  ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขและคําสั่งพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบัญญัติ  และคําสั่งขององค์การบริหารส่วนตําบล
สีบัวทอง 

ข้อ ๑๐ อาคารที่ใช้เป็นสถานที่ประกอบการ  ต้องมีหลักฐานแสดงว่าสามารถใช้ประกอบการได้
โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

ข้อ ๑๑ ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับรองการแจ้ง  ต้องไม่เป็นโรคติดต่อและไม่จ้างหรือใช้บุคคล 
ที่ป่วยหรือมีเหตุควรเชื่อว่าเป็นโรคติดต่อ  จําหน่าย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บ  รักษาอาหาร 

ข้อ ๑๒ ผู้ใดประสงค์จะจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร 
หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตร  ให้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหาร 
หรือสถานที่สะสมอาหารตามแบบ  สอ.๑  ท้ายข้อบัญญัตินี้ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  พร้อมกับหลักฐานต่าง ๆ  
ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลสีบัวทองกําหนด 

ในกรณีสถานที่ตามวรรคหน่ึง  มีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร  ให้ย่ืนคําขอรับหนังสือรับรอง 
การแจ้งตามแบบ  สอ.๒  ท้ายข้อบัญญัตินี้ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  พร้อมหลักฐานต่าง ๆ  ตามที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลสีบัวทองกําหนด 

ข้อ ๑๓ เม่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขออนุญาต
หรือคําขอรับหนังสือรับรองการแจ้งแล้ว  ปรากฏว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดไว้
ให้ออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารตามแบบ  สอ.๓  ท้ายข้อบัญญัตินี้
หรือหนังสือรับรองการแจ้งตามแบบ  สอ.๔  ท้ายข้อบัญญัตินี้  แล้วแต่กรณี 

ผู้ใดได้รับอนุญาตหรือผู้ได้รับการรับรองการแจ้ง  ต้องมารับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง
พร้อมกับชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้ายข้อบัญญัตินี้ภายในกําหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากมิได้มารับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งและชําระค่าธรรมเนียมภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ ๑๔ เม่ือผู้ได้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้ย่ืนคําขอต่ออายุ
ใบอนุญาตประกอบกิจการจําหน่ายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหารตามแบบ  สอ.  ๖  ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ก่อนใบอนุญาตส้ินอายุไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  เม่ือได้ย่ืนคําขอพร้อมกับชําระ
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปจนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 



หน้า   ๘๘ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มิถุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 

 

ผู้ใดมิได้ชําระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  จะต้องชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละย่ีสิบของ
จํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ 

ข้อ ๑๕ ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมเป็นประจําทุกปี  ตลอดระยะเวลา
ดําเนินกิจการนั้น  โดยยื่นคําขอชําระค่าธรรมเนียมประจําปีตามแบบ  สอ.  ๕  ท้ายข้อบัญญัตินี้   
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมหลักฐานต่างๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลสีบัวทองกําหนด  และให้ชําระ
ค่าธรรมเนียมก่อนครบรอบในแต่ละปี 

ผู้ใดมิได้ชําระค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  จะต้องชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละย่ีสิบ 
ของค่าธรรมเนียมที่ ค้างชําระ  เว้นแต่ผู้แจ้งจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนด 
การเสียค่าธรรมเนียมคร้ังต่อไป 

ข้อ ๑๖ ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจ 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลสีบัวทอง 

ข้อ ๑๗ เม่ือผู้ได้รับใบอนุญาต  หรือผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งไม่ประสงค์จะประกอบการ
ต่อไปให้ย่ืนคําขอบอกเลิกการดําเนินกิจการตามแบบ  สอ.  ๗  ท้ายข้อบัญญัตินี้ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๑๘ หากผู้ได้รับใบอนุญาต  หรือผู้รับรองการแจ้งประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาต 
หรือหนังสือรับรองการแจ้งให้ย่ืนคําขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง  ตามแบบ  สอ.  ๘  
ท้ายข้อบัญญัตินี้ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๑๙ หากปรากฏว่า  ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง  สูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุด 
ในสาระสําคัญผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้ง  แล้วแต่กรณี  จะต้องย่ืนคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาต  หรือใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งตามแบบ  สอ.๙  ท้ายข้อบัญญัตินี้ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ  แล้วแต่กรณี 
พร้อมหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  เอกสารการแจ้งความต่อสถานีตํารวจ  กรณีสูญหายหรือถูกทําลาย 
  (๒)  ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 
ข้อ ๒๐ การออกใบอนุญาต  หรือใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ดําเนินการตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไข  ดังนี้ 



หน้า   ๘๙ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มิถุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 

 

  (๑)  การออกใบแทนใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหาร  
ให้ใช้ตามแบบ  สอ.๑๐  ท้ายข้อบัญญัตินี้  หรือการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานท่ี 
จําหน่ายอาหาร  หรือสถานท่ีสะสมอาหารให้ใช้ตามแบบ  สอ.๑๑  ท้ายข้อบัญญัตินี้โดยประทับตราสีแดง   
คําว่า“ใบแทน”  กํากับไว้ด้วย  และให้มีวัน  เดือน  ปีที่ออกใบแทนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน 

  (๒)  ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิม 
  (๓)  บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม  หรือต้นขั้วหนังสือรับรองการแจ้งเดิมระบุ

สาเหตุการสูญหาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมหรือหนังสือรับรองการแจ้งเดิม  แล้วแต่กรณี
และลงเล่มที่  เลขที่  ปีของใบแทน 

ข้อ ๒๑ ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับรองการแจ้ง  ให้จัดตั้งสถานท่ีจําหน่ายอาหาร  หรือสถานท่ี
สะสมอาหาร  ต้องแสดงใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ ๒๒ ให้ใช้แบบพิมพ์ต่าง ๆ  ตามที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  คําขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร   

ให้ใช้แบบ  สอ.  ๑ 
  (๒)  คําขอรับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  

ให้ใช้แบบ  สอ.  ๒ 
  (๓)  ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารให้ใช้แบบ  สอ.  ๓ 
  (๔)  หนังสือรับรองการแจ้งให้ใช้แบบ  สอ.  ๔ 
  (๕)  คําขอชําระค่าธรรมเนียมประจําปีให้ใช้แบบ  สอ.  ๕ 
  (๖)  คําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

ให้ใช้แบบ  สอ.  ๖ 
  (๗)  คําขอบอกเลิกการดําเนินกิจการให้ใช้แบบ  สอ.  ๗ 
  (๘)  คําขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งให้ใช้แบบ  สอ.  ๘ 
  (๙)  คําขอรับใบแทนใบอนุญาต  หรือใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งให้ใช้แบบ  สอ.  ๙ 



หน้า   ๙๐ 
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  (๑๐)  ใบแทนใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหาร   
ให้ใช้แบบ  สอ.  ๑๐ 

  (๑๑)  ใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารให้ใช้แบบ  สอ.  ๑๑ 

ข้อ ๒๓ ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารไม่ปฏิบัติหรือ
ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อบัญญัตินี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตไว้คราวหนึ่งไม่เกินสิบห้าวัน 

กรณีถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตมาแล้วสองครั้ง  และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได้ 

ข้อ ๒๔ ผู้ดําเนินกิจการจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด  
ซึ่งมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาด  โดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น   
ตามข้อ  ๕  และเคยได้รับโทษตามข้อบัญญัตินี้เพราะเหตุที่ฝ่าฝืนดําเนินกิจการโดยมิได้แจ้งขอหนังสือรับรอง
การแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาแล้วคร้ังหนึ่ง  หากยังปฏิบัติฝ่าฝืนดําเนินกิจการโดยมิได้แจ้งต่อ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต่อไป  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้ดําเนินการดังกล่าวหยุดดําเนินกิจการไว้
จนกว่าจะได้ดําเนินการแจ้งขอหนังสือรับรองการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินตามข้อ  ๕  ถ้ายังฝ่าฝืนอีก   
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งห้ามดําเนินกิจการนั้นไว้ตามที่เห็นสมควรแต่ต้อง  ไม่เกินสองปี 

ผู้ใดปฏิบัติตามที่กล่าวในวรรคหนึ่ง  จําต้องเสียค่าปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท  เม่ือได้ชําระค่าปรับ 
เต็มจํานวนตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถ่ินเปรียบเทียบปรับกําหนด  ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา 

ข้อ ๒๕ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อ  ๕  ต้องระวางโทษตามมาตรา  ๗๒  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ ๒๖ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อ  ๖  ข้อ  ๗  หรือข้อ  ๙  ต้องระวางโทษตามมาตรา  ๗๓  แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ ๒๗ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อ  ๑๙  หรือข้อ  ๒๑  ต้องระวางโทษตามมาตรา  ๘๓  แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ ๒๘ ผู้ได้รับใบอนุญาตผู้ใดดําเนินกิจการในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามข้อ  ๒๓   
วรรคหนึ่งต้องระวางโทษตามมาตรา  ๘๔  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



หน้า   ๙๑ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มิถุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 

 

ข้อ ๒๙ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสีบัวทองรักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้   
และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศหรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๓๐ บรรดาใบอนุญาตที่ได้ออกก่อนข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้  ให้ประกอบกิจการนั้นต่อไป
จนกว่าใบอนุญาตนั้นสิ้นอายุ  และให้มาดําเนินการย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ก่อนใบอนุญาต
ฉบับเดิมสิ้นอายุ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

กิตติ์  บุญประสพ 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสีบัวทอง 

 



 

 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 

ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสีบัวทอง 

เรื่อง สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

ลําดับ ประเภท 
อัตราคาธรรมเนียมตอป 

(บาท) 

๑ 

 

การออกหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสม

อาหาร 

๑.๑  พ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน ๑๐ ตารางเมตร 

๑.๒  พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๑๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๒๕ ตารางเมตร 

๑.๓  พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๒๕ ตารางเมตร แตไมเกิน ๕๐ ตารางเมตร 

๑.๔  พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๕๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร 

๑.๕  พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 

 

 

๑๐๐ 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๒ การออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

๒.๑  พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร 

๒.๒  พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๓๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 

 

๒,๐๐๐ 

๓,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         คําขอรับใบอนุญาต            แบบ สอ.๑ 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 

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

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

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

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

อําเภอ/เขต.............................................จังหวดั...........................................หมายเลขโทรศัพท...................................... 

  ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร................................. 

...................................................................................................................................ตอเจาพนักงานทองถ่ิน ดังตอไปนี้ 

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

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

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

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

โทรศัพท............................................จํานวนพ้ืนท่ีประกอบอาหาร................................................ตารางเมตร 

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

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

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

  ๔. พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลวคือ 

๔.๑ สําเนาทะเบียนบานของสถานท่ีประกอบการ หากเปนนิติบุคคลใหนําสําเนาหนังสือรับรอง

การจดทะเบียนนิติบุคคลมาประกอบดวย 

๔.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอรับใบอนุญาต 

๔.๓ หลักฐานแสดงวาอาคารนั้นสามารถใชประกอบการไดโดยถูกตองตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคาร 

๔.๔ กรณีเจาของไมสามารถยื่นคําขอดวยตนเองได ใหผูรับมอบอํานาจนําหนังสือมอบอํานาจ

พรอมบัตรประจําตัวของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจมาแสดง 

๔.๕ แผนท่ีสังเขปแสดงสถานท่ีตั้งสถานประกอบการ 

 

 

 

 

 

 

 



-๒- 

แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบโดยสังเขป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ขาพเจาขอรับรองวา ขอความเอกสารในคําขอรับใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

 

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

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

  

 

การดําเนินการของเจาหนาท่ี 

 (     )  เอกสารการขออนุญาตครบถวน 

 (     )  เอกสารไมครบและไดดําเนินการแลว ดังนี้ 

  ๑)..................................................................................................................................... 

  ๒)..................................................................................................................................... 

 

 

 

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

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

 

 

 

 



 

         คําขอรับรองการแจง            แบบ สอ.๒ 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 

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

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

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

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

อําเภอ/เขต.............................................จังหวดั..........................................หมายเลขโทรศัพท....................................... 

ขอยื่นคําขอรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร......................................................... 

................................................................................ตอเจาพนักงานทองถ่ิน ดังตอไปนี้ 

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

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

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

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

โทรศัพท...............................................จํานวนพ้ืนท่ีประกอบอาหาร.................................................ตารางเมตร 

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

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

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

  ๔. พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ 

๔.๑ สําเนาทะเบียนบานของสถานท่ีประกอบการ หากเปนนิติบุคคลใหนําสําเนาหนังสือรับรอง

การจดทะเบียนนิติบุคคลมาประกอบดวย 

๔.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอรับใบอนุญาต 

๔.๓ หลักฐานแสดงวาอาคารนั้นสามารถใชประกอบการไดโดยถูกตองตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคาร 

๔.๔ กรณีเจาของไมสามารถยื่นคําขอดวยตนเองได ใหผูรับมอบอํานาจนําหนังสือมอบอํานาจ

พรอมบัตรประจําตัวของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจมาแสดง 

๔.๕ แผนท่ีสังเขปแสดงสถานท่ีตั้งสถานประกอบการ 

 

 

 

 

 

 

 



 

-๒- 

แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบโดยสังเขป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  ขาพเจาขอรับรองวา ขอความเอกสารในคําขอรับรองการแจงนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

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

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

 

 

การดําเนินการของเจาหนาท่ี 

 (     )  เอกสารการขออนุญาตครบถวน 

 (     )  เอกสารไมครบและไดดําเนินการแลว ดังนี้ 

  ๑)..................................................................................................................................... 

  ๒)..................................................................................................................................... 

      

 

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

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

 

 

 

 

 



 

 

        แบบ สอ.๓ 

 

 

ใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

ท่ี ................../.......................                   องคการบริหารสวนตําบลสีบัวทอง 

                      ๖๕/๑ หมู ๕ ตําบลสีบัวทอง  

                      อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง 

  อนุญาตให    บุคคลธรรมดา     นิติบุคคล 

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

เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี.........................................................................อยูบาน/สํานักงาน เลขท่ี...........................

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

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

  ๑. จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารประเภท.............................................................................................

สถานท่ีชื่อ....................................................................................พ้ืนท่ีประกอบการ.....................................ตารางเมตร 

  ๒. ตั้งอยูเลขท่ี........................ตรอก/ซอย..............................ถนน...................................หมูท่ี...........

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

  ๓. คาธรรมเนียมฉบับละ......................บาทตอป ใบรับเงินเลมท่ี.................เลขท่ี................. 

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

  ๔.  ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 

   ๔.๑ ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสีบัวทอง  เรื่อง  สถานท่ีจําหนายอาหาร

และสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๙ และปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวกับสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุข คําสั่ง เจาพนักงานทองถ่ิน รวมท้ังระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่ง 

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

   

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

 

 

(ลงชื่อ) 

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

นายกองคการบริหารสวนตําบลสีบัวทอง 

เจาพนักงานทองถ่ิน 

 



-๒- 

 

รายการตออายุใบอนุญาต 

 

วัน/เดือน/ป 

อนุญาต 

วัด/เดือน/ป 

ส้ินอายุ 

ใบรับเงิน ลงช่ือ 

เจาพนักงาน

ทองถิ่น 

เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

คําเตือน  แสดงใบอนุญาตไวในท่ีเปดเผย ณ สถานท่ีท่ีไดรับอนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบ  สอ. ๔ 

 

 

หนังสือรับรองการแจงสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

ท่ี ................../.......................                 องคการบริหารสวนตําบลสีบัวทอง 

                    ๖๕/๑ หมู ๕ ตําบลสีบัวทอง  

                    อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง 

   อนุญาตให    บุคคลธรรมดา     นิติบุคคล 

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

เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี................................................................................อยูบาน/สํานักงาน เลขท่ี...................

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

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

  ๑.  จัดตั้งสถานท่ีสะสมอาหารประเภท................................................................................................

สถานท่ีชื่อ..........................................................................พ้ืนท่ีประกอบการ...........................................ตารางเมตร 

  ๒.  ตั้งอยูเลขท่ี..........................ตรอก/ซอย................................ถนน..............................หมูท่ี...........

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

  ๓.  คาธรรมเนียมฉบับละ......................บาทตอป ใบรับเงินเลมท่ี.................เลขท่ี................. 

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

  ๔.  ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 

   ๔.๑  ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสีบัวทอง  เรื่อง  สถานท่ีจําหนาย

อาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๙ และปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวกับสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุข คําสั่ง เจาพนักงานทองถ่ิน รวมท้ังระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่ง 

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

   

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

 

 

 

(ลงชื่อ) 

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

นายกองคการบริหารสวนตําบลสีบัวทอง 

เจาพนักงานทองถ่ิน 



-๒- 

 

รายการตออายุใบอนุญาต 

 

วัน/เดือน/ป 

อนุญาต 

วัด/เดือน/ป 

ส้ินอายุ 

ใบรับเงิน ลงช่ือ 

เจาพนักงาน

ทองถิ่น 

เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

คําเตือน  แสดงใบอนุญาตไวในท่ีเปดเผย ณ สถานท่ีท่ีไดรับอนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบ  สอ.๕ 

คําขอชําระคาธรรมเนียมประจําป 

 

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

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

จังหวัด.................................................รหสัไปรษณีย........................................โทรศัพท.................................................

โทรสาร.............................................ประกอบกิจการ...................................................................................................... 

ตามใบรับแจงหรือใบอนุญาตเลขท่ี...............................................ลงวันท่ี........................................................................

สถานท่ีประกอบกิจการชื่อ...............................................................................................................................................

อยูเลขท่ี....................หมูท่ี..............ถนน.................................................ตําบล/แขวง.....................................................

อําเภอ/เขต.............................................จังหวัด................................................รหสัไปรษณีย.......................................

โทรศัพท................................................โทรสาร................................................ 

  มีความประสงคขอชําระคาธรรมเนียมรายปสําหรับการประกอบกิจการดังกลาวประจําป  

พ.ศ. ...........................เปนเงินจํานวน.....................................................................บาท 

(...............................................................................) พรอมกันนี้ขาพเจาไดสงสําเนาใบแจงหรือใบอนุญาต (ถามี) 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบ สอ.๖ 

          

    

 

คําขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร 

หรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 

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

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

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

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

อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด............................................หมายเลขโทรศัพท......................................... 

  ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร......................... 

.............................................................................................................................ตอเจาพนักงานทองถ่ิน ดังตอไปนี้ 

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

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

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

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

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

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

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

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

  ๔. พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ 

๔.๑ สําเนาทะเบียนบานของสถานท่ีประกอบการ หากเปนนิติบุคคลใหนําสําเนาหนังสือรับรอง

การจดทะเบียนนิติบุคคลมาประกอบดวย 

๔.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอรับใบอนุญาต 

๔.๓ หลักฐานแสดงวาอาคารนั้นสามารถใชประกอบการไดโดยถูกตองตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคาร 

๔.๔ กรณีเจาของไมสามารถยื่นคําขอดวยตนเองได ใหผูรับมอบอํานาจนําหนังสือมอบอํานาจ

พรอมบัตรประจําตัวของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจมาแสดง 

๔.๕ แผนท่ีสังเขปแสดงสถานท่ีตั้งสถานประกอบการ 

 

 

 



-๒- 

 

แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบโดยสังเขป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ขาพเจาขอรับรองวา ขอความเอกสารในคําขอตออายุใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

 

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

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

         

 

การดําเนินการของเจาหนาท่ี 

 (     )  เอกสารการขออนุญาตครบถวน 

 (     )  เอกสารไมครบ และไดดําเนินการแลว ดังนี้ 

  ๑)..................................................................................................................................... 

  ๒)..................................................................................................................................... 

 

 

 

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

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

 

 



     คําขอบอกเลิกดําเนินกิจการ           แบบ สอ.๗ 

สถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 

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

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

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

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

อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด..........................................หมายเลขโทรศัพท........................................... 

  ไดรับ  ใบอนุญาต  หนังสือรับแจง จัดตั้ง/ประกอบกิจการ  

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

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

สถานท่ีต้ังเลขท่ี...............หมูท่ี...................ตรอก/ซอย..........................................ถนน............................................

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

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

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

พรอมท้ังไดแนบหลักฐานท่ีนํามาประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

  ๑) ใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจง       จัดตั้ง/ประกอบกิจการ 

  ๒) สําเนาทะเบียนบานของสถานท่ีประกอบการ 

  ๓) ใบแทน ใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจง     จัดตั้ง/ประกอบกิจการ 

  ๔) สําเนาบัตรประจําตัวประชานของผูประกอบการ 

  ๕) หนังสือมอบอํานาจท่ีพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ ผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ 

   (กรณีผูประกอบการไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง) 

  ๖) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

   ของผูแทนนิติบุคคล (กรณีผูขอเลิกดําเนินกิจการเปนนิติบุคคล)    

  ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในคําแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

 

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

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

 

 



 
แบบ สอ.๘ 

คําขอแก้ไขรายการในใบอนญุาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง 
 

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

  ข้าพเจ้า...........................................................................อายุ....................ปี สัญชาติ........................... 
บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่.....................................................................ออกให้ ณ .................................................. 
อยู่บ้านเลขที่..........................หมู่ที่........................ตรอก/ซอย...................................ถนน.......................................
แขวง/ตําบล............................................อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด.......................................
หมายเลขโทรศัพท์........................................... 

  ขอแก้รายการในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง เลขที่.........................................................................
ในนามของ............................................................................................................................................(ช่ือผู้รับอนุญาต
ช่ือสถานที่ผลิตหรือสถานที่นําเข้า) อยู่เลขที่...................หมู่ที่.................ตรอก/ซอย....................................................
ถนน....................................................แขวง/ตําบล...............................................เขต/อําเภอ.........................................
จังหวัด..........................................หมายเลขโทรศัพท์.......................................................... 

  รายการที่ขอแก้ไข................................................................................................................................. 
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 
 
   
     (ลงช่ือ).................................................ผู้ย่ืนคําขอ 
             (................................................)  
 
 
 
 



แบบ สอ.๙ 

คําขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนหนังสือรับรองการแจง 

 

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

  ขาพเจา....................................................................................................ผูไดรับใบอนุญาต/ใบรับรอง 
 เปนบุคคลธรรมดา อยูบานเลขท่ี.............หมูท่ี...............ตรอก/ซอย..............................ถนน.............................
แขวง/ตําบล........................................อําเภอ/เขต...............................................จังหวัด..........................................
หมายเลขโทรศัพท................................................ 
 
 เปนนิติบุคคลประเภท.....................................................จดทะเบียนเม่ือ.........................................................
เลขทะเบียน............................................................มีสํานักงานตั้งอยูเลขท่ี..........หมูท่ี...........ตรอก/ซอย.......................
ถนน...............................แขวง/ตําบล............................อําเภอ/เขต...................................จงัหวัด.................................
โดย...................................................................ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขอใบแทนใบอนุญาต/ใบแทนใบรับรอง 
อยูบานเลขท่ี..........หมูท่ี..........ตรอก/ซอย.......................ถนน........................แขวง/ตําบล............................อําเภอ/
เขต...........................................จังหวัด.........................................  

  ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต/ใบแทนใบรับรอง............................................................................. 
................................................................................ตอเจาพนักงานทองถ่ิน ดังตอไปนี้ 
  ขอ ๑. ขาพเจาไดรับใบอนุญาต/ใบรับรอง............................................................................................
เลขท่ี.................../......................ลงวันท่ี..........เดือน................................... พ.ศ. ................บานเลขท่ี..........................
ตรอก/ซอย.................................ถนน............................................หมูท่ี.............ตําบล/แขวง..........................................
อําเภอ/เขต.........................................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 ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆ มาดวยแลว คือ 
   (๑) ในกรณีท่ีใบอนุญาตหรือใบรับรองสูญหาย ใหนําใบแจงความวาใบอนุญาตหรือ
ใบรับรองสูญหายของสถานีตํารวจแหงทองท่ีท่ีใบอนุญาตหรือใบรับรองนั้นสูญหายมาดวย 
   (๒) ในกรณีท่ีใบอนุญาตหรือใบรับรองถูกทําลายหรือชํารุดบางสวน ใหแนบใบอนุญาตหรือ
ใบรับรองท่ีถูกทําลายหรือชํารุดบางสวนนั้นมาดวย 
    
 
         (ลงชื่อ)..................................................... 
              (................................................)  
         ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต/ใบแทนใบรับรอง 
 
หมายเหตุ (๑) ขอความใดท่ีไมใชใหขีดฆา 
  (๒) ใสเครื่องหมาย/ในชอง      หนาขอความท่ีตองการ 
 



-๒- 

 

หมายเหตุของเจาหนาท่ี 

 

  จะตองแจงใหผูขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรองทราบวาจะอนุญาตหรือไมอนุญาต หรือ

ขยายเวลา ภายในวันท่ี.......................เดือน.......................................พ.ศ. ...................... 

  ผูขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรองไดชําระคาธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทน

ใบรับรอง.................................................................เปนเงิน........................................................บาทตามใบเสร็จรับเงิน

เลมท่ี..................เลขท่ี..................ลงวันท่ี...........เดือน...................................พ.ศ.............. 

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

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

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

        แบบ สอ.๑๐ 

 

 

ใบแทนใบอนุญาต 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

ท่ี ................../.......................      

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

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

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

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

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

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

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

ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี.............................เลขท่ี...........................ลงวันท่ี...........เดือน..........................พ.ศ. ................ 

  (๒) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอกําหนดของทองถ่ิน 

  (๓) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืนท่ี

เก่ียวของโดยมิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 

  (๔) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ 

   ๔.๑..........................................................................................................................   

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

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

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

   

       

      (ลงชื่อ) 

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

นายกองคการบริหารสวนตําบลสีบัวทอง 

เจาพนักงานทองถ่ิน 

 

 

คําเตือน (๑) ผูรับใบแทนใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานท่ีประกอบ 

      กิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน ๕๐๐ บาท 

 (๒) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 



 

     

   แบบ สอ.๑๑ 

 

 

ใบแทนหนังสือรับรองการแจง 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

ท่ี ................../.......................      

  (๑) เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให................................................................... สัญชาติ...................... 
อยูบานเลขท่ี..............หมูท่ี............ตําบล..............................อําเภอ.................................จงัหวัด.....................................

โทรศัพท................................................ 
  ชื่อสถานประกอบกิจการ..............................................................ประเภท........................................... 
อยูบานเลขท่ี...............หมูท่ี................ตําบล...................................................อําเภอ.......................................................

จังหวัด....................................................โทรศัพท................................................โทรสาร............................................... 
เสียคาธรรมเนียมปละ.............................................................บาท (..............................................................................) 
ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี.............................เลขท่ี...........................ลงวันท่ี...........เดือน..........................พ.ศ. ................ 

  (๒) ผูรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงตองปฏิบัติตามหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดใน
ขอกําหนดของทองถ่ิน 
  (๓) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืนท่ี

เก่ียวของโดยมิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 
  (๔) ผูรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ 
   ๔.๑..........................................................................................................................   

   ๔.๒......................................................................................................................... 
  (๕) ใบแทนหนังสือรับรองการแจงฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี...........เดือน..............................พ.ศ............. 
  (๖) ใบแทนหนังสือรับรองการแจงฉบับนี้สิ้นอายุวันท่ี............เดือน...........................พ.ศ............... 

 
   
      (ลงชื่อ) 

(.....................................................) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลสีบัวทอง 

เจาพนักงานทองถ่ิน 
 

 

คําเตือน (๑) ผูรับใบแทนใบแทนหนังสือรับรองการแจงตองแสดงใบแทนหนังสือรับรองการแจงนี้ไวโดยเปดเผยและ

       เห็นไดงาย ณ สถานท่ีประกอบกิจการ ตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน ๕๐๐ บาท 

  (๒) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 


