
 หนา   ๑๕๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๖๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลจอมหมอกแกว 
เรื่อง   สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร     

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลจอมหมอกแกว  วาดวยสถานท่ี

จําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลจอมหมอกแกว  

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลจอมหมอกแกวและนายอําเภอแมลาว  จึงตราขอบัญญัติไว  

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้ เ รียกวา   “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลจอมหมอกแกว   

เรื่อง  สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙”   

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลจอมหมอกแกวตั้งแตวันถัดจาก

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับตําบล  เรื่อง  สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร   

พ.ศ.  ๒๕๔๐   

บรรดาขอบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศหรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้   

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้   

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลจอมหมอกแกว   

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับแตงตั้งใหมีหนาที่ปฏิบัติการ 

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

  “พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวาพนักงานองคการบริหารสวนตําบลหรือลูกจาง 

ขององคการบริหารสวนตําบลซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ตามความในมาตรา  ๔๔  วรรคสอง  

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   



 หนา   ๑๕๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๖๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  “ใบอนุญาต”  หมายความวา  ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร  หรือสถานที่

สะสมอาหาร 

  “หนังสือรับรองการแจง”  หมายความวา  หนังสือรับรองการแจงการจัดตั้งสถานที่

จําหนายอาหาร  หรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

  “อาหาร”  หมายความวา  ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต  ไดแก   

  (๑) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน  ดื่ม  แตไมรวมถึงยา  วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท   

หรือยาเสพติดใหโทษตามกฎหมาย  วาดวยการนั้น  แลวแตกรณี   

  (๒) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชหรือเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร  รวมท้ังวัตถุเจือปน   

อาหาร  สี  และเครื่องปรุงแตงกล่ินรส   

  “สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่ 

หรือที่สาธารณะท่ีจัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถบริโภคไดทันที  

ทั้งนี้  ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับบริโภค  ณ  ที่นั้นหรือนําไปบริโภคท่ีอื่นก็ตาม   

  “สถานท่ีสะสมอาหาร”  หมายความวาอาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่ 

หรือทางสาธารณะที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด  

ซึ่งตองนําไปทํา  ประกอบ  หรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง   

    “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น   

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  ถุงพลาสติก   

ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  หรือซากสัตว  รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนนตลาด  ท่ีเล้ียงสัตว 

หรือที่อื่น   

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได   

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่น  ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได   



 หนา   ๑๕๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๖๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  “ตลาด”  หมายความวา  สถานที่ซึ่งปกติจัดไวใหผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคา

ประเภทสัตว  เนื้อสัตว  ผัก  ผลไม  หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด  ประกอบหรือปรุงแลวหรือของเสียงาย  

ทั้งนี้  ไมวาจะมีการจําหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตาม  และหมายความรวมถึงบริเวณท่ีจัดไวสําหรับ 

ใหผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจําหรือเปนครั้งคราวหรือตามวันที่กําหนด   

ขอ ๕ หามผูใดจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนท่ีใด 

เกินสองรอยตารางเมตร  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากสถานที่ดังกลาวมีพ้ืนที่ 

ไมเกินสองรอยตารางเมตรตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือขอรับหนังสือรับรองการแจง   

ขอ ๖ ความในขอ  ๕  ไมใชบังคับแกการประกอบการ  ดังนี้   

  (๑) การประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ   

  (๒) การขายของในตลาด 

  (๓) การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 

ขอ ๗ ผูจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารตองจัดสถานที่ใหถูกตองดวยสุขลักษณะ 

ของกิจการ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) สถานที่สะสมอาหาร 

   (๑.๑) ไมตั้งอยูในบริเวณที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ 

   (๑.๒) พ้ืนทําดวยวัตถุถาวร  ทําความสะอาดงาย 

   (๑.๓) จัดใหมีระบบการระบายน้าํอยางเพียงพอและถูกสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐาน

ที่องคการบริหารสวนตําบลจอมหมอกแกวกําหนด 

   (๑.๔) จัดใหมีแสงสวางและทางระบายอากาศเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ

ตามเกณฑมาตรฐานที่องคการบริหารสวนตําบลจอมหมอกแกวกําหนด 

   (๑.๕) จัดใหมีสวมจํานวนเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐาน

ที่องคการบริหารสวนตําบลจอมหมอกแกวกําหนด 

   (๑.๖) จัดใหมีที่รองรับมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลท่ีถูกตองดวยสุขลักษณะเพียงพอ 

   (๑.๗) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมท้ังระเบียบ  ขอบัญญัติและคําส่ังองคการบริหารสวนตําบลจอมหมอกแกว 



 หนา   ๑๖๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๖๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๒) สถานที่จําหนายอาหาร 

   (๒.๑) จัดสถานที่ตามที่กําหนดไวใน  (๑) 

   (๒.๒) จัดใหมี โตะ   เกาอี้หรือ ท่ีนั่ งอยางอื่นซึ่ งมีสภาพแข็งแรง  สะอาด 

และเปนระเบียบเรียบรอยอยูเสมอ 

   (๒.๓) ผนังและบริเวณที่ปรุงอาหารตองมีพ้ืนผิวทําความสะอาดงาย 

   (๒.๔) จัดใหมีภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  ท่ีใชทําการประกอบปรุง   

เก็บและการบริโภคอาหารไวในเพียงพอ  ปลอดภัยและถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐาน 

ที่องคการบริหารสวนตําบลจอมหมอกแกวกําหนด 

   (๒.๕) จัดใหมีบริเวณและท่ีสําหรับทําความสะอาดภาชนะตลอดจนอุปกรณ

เครื่องใชตาง ๆ  ใหเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะเพ่ือใชในการนั้นโดยเฉพาะ 

   (๒.๖) จัดใหมีที่สําหรับลางมือพรอมอุปกรณจํานวนเพียงพอ 

   (๒.๗) จัดใหมีการปองกันอันตรายตอสุขภาพรวมท้ังปองกันไมใหเกิดเหตุรําคาญ

เนื่องจากการจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุงและเก็บอาหาร 

   (๒.๘) จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น 

   (๒.๙) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบัญญัติและคําส่ังองคการบริหารสวนตําบลจอมหมอกแกว 

ขอ ๘ ประเภทของสถานท่ีจําหนายอาหารกําหนดตามลักษณะของสถานที่ประกอบกิจการ

เพ่ือคํานวณคาธรรมเนียม  ดังตอไปนี้ 

  (๑) สถานที่จําหนายอาหารมีลักษณะเปนตึกแถว  หรืออาคารอื่นที่มีลักษณะคลายคลึงกัน

ใหคํานวณพ้ืนที่บริเวณที่จําหนายอาหารท้ังหมดในอาคาร  นับจากขอบเขตผนังดานในทุกชั้นที่ประกอบกิจการ  

ยกเวนพ้ืนที่ซึ่งกั้นไวเปนสัดสวนสําหรับใชสอยเพ่ือการอื่น 

  (๒) สถานที่จําหนายอาหารที่มีบริเวณ  ใหคํานวณพ้ืนท่ีบริเวณภายในตัวอาคารและรวม 

พ้ืนที่อาคารที่ใชสําหรับการคาอาหารนั้นดวย  ถาไมมีขอบเขตท่ีแนนอนใหคํานวณจากแนวเขตของพ้ืนที่ 

ประกอบกิจการนั้น 



 หนา   ๑๖๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๖๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๓) สถานท่ีจําหนายอาหารที่มีอาคารเชื่อมติดถึงกัน  ใหคํานวณพ้ืนที่ประกอบกิจการรวมกัน  

และใหมีใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงฉบับเดียวกัน  แลวแตกรณี  ถาอาคารนั้นไมเชื่อมติดถึงกัน   

ใหคํานวณพ้ืนที่แตละอาคารและแยกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงแหงละฉบับ  แลวแตกรณี 

  (๔) สถานที่จําหนายอาหารท่ีตัง้อยูในอาคารใด ๆ   ใหใชเลขที่ของอาคารนั้น  โดยใหพิจารณา

จากลักษณะพ้ืนท่ีที่ประกอบการ  ถาแยกเปนสัดสวนแตละแหงไมวาจะเปนเจาของเดียวกันหรือไม  ใหมีใบอนุญาต 

หรือหนังสือรับรองการแจงแหงละฉบับ  แลวแตกรณี  การคํานวณพ้ืนที่ใหคํานวณพ้ืนที่ประกอบกิจการ   

กรณีอาคารใดซึ่งจัดหองน้ํา  หองสวมแยกไวตางหากจะไมนับรวมพ้ืนที่ของหองน้ําหองสวมนั้น 

ขอ ๙ ประเภทของสถานที่สะสมอาหารกําหนดตามลักษณะของสถานที่ประกอบกิจการ   

เพ่ือคํานวณคาธรรมเนียม  ดังตอไปนี้ 

  (๑) สถานที่สะสมอาหารที่มีลักษณะเปนตึกแถว  หรืออาคารท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน   

ที่มีการตั้งวางสินคาอาหารเต็มพ้ืนที่  หรือวางสินคาอาหารทั่ว ๆ  ไปหลายจุด  ใหคํานวณพ้ืนท่ีบริเวณ 

ตั้งวางสินคาอาหารทั้งหมดภายในอาคารนับจากขอบผนังดานในทุกชั้นที่ประกอบกิจการรวมกับพ้ืนที่ 

ของหองน้ําหองสวม  ยกเวนพ้ืนท่ีซึ่งกั้นไวเปนสัดสวนสํารับใชสอยเพ่ือการอื่น 

กรณีตั้งวางสินคาอาหารไมเต็มพ้ืนที่หรือตั้งวางจุดที่จุดใดจุดหนึ่ง  อาทิ  ตูแช  โตะ  ชั้นวางสินคาอื่น ๆ  

ที่มีลักษณะคลายคลึง  ใหคํานวณพ้ืนที่บริเวณที่ตั้งวางสินคาอาหารนั้นรวมกับพ้ืนที่หองน้ําหองสวม 

และเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ของอาคารทั้งหมด  หากมีพ้ืนท่ีไมเกินกึ่งหนึ่งของพ้ืนท่ีอาคารท้ังหมดใหคํานวณ 

พ้ืนที่ของอาคารทั้งหมด  กรณีสถานที่ประกอบกิจการนั้นมีหลายหองติดตอกัน  กึ่งหนึ่งของพ้ืนท่ีใหหมายถึง 

กึ่งหนึ่งของหองที่วางสินคาอาหารนั้น 

  (๒)  สถานที่สะสมอาหารที่เปนอาคารโกดังเก็บสินคาที่มีอาคารโกดังหลายหลังแตมีเลขที่ 

ของอาคารโกดังเลขที่เดียวและมีเจาของคนเดียวกัน  ใหคํานวณพ้ืนท่ีของอาคารโกดังท้ังหมดรวมกับพ้ืนท่ี 

ของหองน้ําหองสวม  และออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงฉบับเดียว  แลวแตกรณี  กรณีที่มี 

อาคารโกดังหลายหลังมีเลขท่ีของอาคารโกดังเลขท่ีเดียวแตมีเจาของหลายเจาของ  ใหคํานวณพ้ืนที่ 

ของอาคารโกดงัของแตละเจาของรวมกบัพ้ืนท่ีของหองน้ําหองสวม  และออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง 

การแจงแลวแตกรณีแยกแตละโกดัง  กรณีที่มีเจาของสินคาอาหารหลายเจาของในอาคารโกดังนั้น   

ใหคํานวณพ้ืนที่ของสถานที่สะสมอาหารของแตละเจาของรวมกับพ้ืนที่ของหองน้ําหองสวม  และออกใบอนุญาต 

หรือหนังสือรับรองการแจงแลวแตกรณีใหแตละเจาของ 
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ขอ ๑๐ อาคารที่ใชเปนสถานท่ีประกอบการตองมีหลักฐานแสดงวาสามารถใชประกอบการนั้นได 

โดยถูกตองตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร   

ขอ ๑๑ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจผอนผันใหผูขอรับใบอนุญาต  ผูขอหนังสือรับรองการแจง   

งดเวนการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอ  ๗  และขอ  ๑๐  เพียงเทาท่ีเห็นสมควรหรือจะเปล่ียนแปลง

อยางใดเพ่ือใหเหมาะสมแกกิจการซึ่งใหควบคุมนั้น  ทั้งนี้  การผอนผันนั้นตองไมเปนเหตุกระทบกระเทือนถึง 

สุขภาพอนามัยของประชาชน   

ขอ ๑๒ ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองดูแลรักษาสถานท่ีจําหนายอาหาร  

และสถานที่สะสมอาหารใหถูกตองดวยสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้   

  (๑)  รักษาสถานที่ใหสะอาดอยูเสมอ  รวมทั้งจัดใหมีการปองกันและกําจัดสัตวนําโรค   

  (๒)  ตองมีการดูแลรักษาความสะอาดท่ีรองรับขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลไมใหเปน 

ที่เพาะพันธุแมลงและสัตวนําโรคได  และตองมีการกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลที่ถูกตองดวยสุขลักษณะ   

  (๓)  รักษาสวมใหถูกตองดวยสุขลักษณะอยูเสมอ   

  (๔)  จัดส่ิงของเครื่องใชและอุปกรณใหเปนระเบียบเรียบรอยและรักษาใหสะอาดอยูเสมอ   

  (๕)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข   

พนักงานเจาหนาท่ีและคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  รวมท้ังระเบียบ  ขอบังคับ  และคําส่ังขององคการบริหาร

สวนตําบลจอมหมอกแกว 

ขอ ๑๓ ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร 

ตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของอาคาร  กรรมวิธีการจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง   

เก็บรักษาอาหาร  ตลอดจนสุขลักษณะของภาชนะ  อุปกรณ  น้ําใช  และของอื่น ๆ  รวมท้ังสุขลักษณะสวนตัว

ของผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหาร  และผูใหบริการ  ดังตอไปนี้   

  (๑) วาง  เก็บอาหารกอนปรุงในท่ีสะอาด  ถูกสุขลักษณะรวมทั้งจัดใหมีการปองกัน

สัตวนําโรคในสถานที่นั้น   

  (๒) ใชเครื่องปกปดอาหารรวมทั้งภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  ที่ใชในการทํา 

ประกอบ  ปรุง  เก็บอาหาร  เพ่ือปองกันฝุนละออง  และส่ิงท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ตลอดจนรักษา 

เครื่องปกปดนั้นใหสะอาดและใชการไดอยูเสมอ   
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  (๓)  น้ําแข็งสําหรับใชบริโภคตองจัดเก็บไวใชในภาชนะที่ถูกสุขลักษณะสามารถปองกัน

ส่ิงปนเปอนได  และหามนําอาหารหรือของส่ิงใดแชหรือเก็บรวบรวมไวดวยกัน   

  (๔)   การทุบ  บดน้ําแข็ง  ตองปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะและสะอาดอยูเสมอ  รวมทั้ง 

ปองกันมิใหมีเสียงอันเปนเหตุรําคาญแกผูอื่น   

  (๕) ในกรณีที่มีผาเช็ดหนาใหบรกิารตองทําความสะอาดและผานความรอนฆาเชื้อโรค 

หรือกรรมวิธีอื่นใดใหถูกตองดวยสุขลักษณะ   

  (๖)  จัดใหมีน้ําสะอาดไวใหเพียงพอ   

  (๗)  ใชภาชนะหรอืวตัถุที่สะอาด  ปลอดภัย  สําหรับปรุง  ใส  หรือหออาหาร  หรือน้าํแขง็  

โดยรักษาใหสะอาดอยูเสมอ   

  (๘)  ผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหาร  และผูใหบริการตองแตงกายใหสะอาดและปฏิบัติตน

ใหถูกตองดวยสุขลักษณะสวนบุคคล   

  (๙)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

พนักงานเจาหนาที่  และคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบัญญัติและคําส่ังองคการบริหาร 

สวนตําบลจอมหมอกแกว   

ขอ ๑๔ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจผอนผันใหผูขอรับใบอนุญาต  ผูขอรับหนังสือรับรอง

การแจงงดเวนการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอ  ๑๓  เพียงเทาที่สมควร  หรือเปล่ียนแปลงอยางใด

เพ่ือใหแกกิจการซึ่งใหควบคุมนั้น  ทั้งนี้  การผอนผันนั้นตองไมเปนเหตุกระทบกระเทือนถึงสุขภาพอนามัย

ของประชาชน 

ขอ ๑๕ ผูไดรับใบอนุญาตหรือไดรับหนังสือรับรองการแจงตองไมเปนโรคติดตอ  และไมจาง

หรือใชบุคคลท่ีปวยหรือมีเหตุควรเชื่อวาเปนโรคติดตอ  จําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บอาหาร   

ขอ ๑๖ ผูใดประสงคจะจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารซึ่งมีพ้ืนท่ี 

เกินสองรอยตารางเมตร  ใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  สอ. ๑  พรอมหลักฐานตาง  ๆ 

ที่องคการบริหารสวนตําบลจอมหมอกแกวกําหนด   

ในกรณีที่สถานที่ตามวรรคหนึ่งมีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตร  ใหแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น 

เพ่ือขอรับหนังสือรับรองการแจงตามแบบ  สอ. ๒  พรอมท้ังหลักฐานตาง ๆ  เชนเดียวกับท่ีกําหนดไวใน 
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วรรคหนึ่งกอนจัดตั้ง  เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับแจงใหออกใบรับแจงการจัดตั้งสถานท่ีแกผูแจงตามแบบ  

สอ. ๓  เพ่ือใชเปนหลักฐานในการประกอบกิจการตามที่แจงเปนการชั่วคราวในระหวางที่เจาพนักงานทองถิ่น 

ยังมิไดออกหนังสือรับรองการแจงใหตามที่ขอ   

ขอ  ๑๗  เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของคําขออนุญาต

หรือหนังสือรับรองการแจงแลว  ปรากฏวาถูกตองตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขท่ีกําหนดไวใหออก

ใบอนุญาตตามแบบ  สอ. ๔  หรือแบบ  สอ. ๕  หรือออกหนังสือรับรองการแจงตามแบบ  สอ. ๖  หรือแบบ  

สอ. ๗  แลวแตกรณี   

ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูแจงตองชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทายขอบัญญัตินี้ภายในกําหนด   

สิบหาวันนับแตวันท่ีผูไดรับใบอนุญาต  ผูแจง  ผูแทน  หรือผูรับมอบอํานาจจากผูไดรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง 

การแจงแลวแตกรณีไดรบัหนงัสือแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากมิไดชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลา

ท่ีกําหนดจะตองชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแตผูไดรับ 

ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการที่จะตองชําระ 

คาธรรมเนียมดังกลาว   

การแจงความตามวรรคสอง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นทําเปนหนังสือแจงใหผูไดรับใบอนุญาต   

ผูแจงผูแทน  หรือผูรับมอบอํานาจจากผูไดรับใบอนุญาตหรือผูแจงแลวแตกรณีทราบในกรณีไมพบตัว 

หรือไมยอมรับหนังสือ  ใหสงหนังสือการแจงหรือคําส่ังทางไปรษณียตอบรับ  หรือปดหนังสือนั้นไวใน 

ที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักงานทําการของผูรับหนังสือและใหถือวาผูนั้นไดทราบหนังสือ

ดังกลาวแลวตั้งแตเวลาที่หนังสือไปถึง  หรือวันเปดหนังสือ  แลวแตกรณี   

ขอ  ๑๘  เมื่อผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงผูใดประสงคจะขอตออายุ 

ใบอนุญาต  หรือขอตออายุหนังสือรับรองการแจง  ใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  สอ. ๘   

พรอมกับชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงส้ินอายุ   

ขอ  ๑๙  ใบอนุญาตหรือใบรับรองการแจงใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาตหรือวันท่ี 

ออกหนังสือรับรองการแจง   

ขอ  ๒๐  เมื่อผูไดรับใบอนุญาตหรอืผูไดรับหนังสือรบัรองการแจงไมประสงคจะประกอบการตอไป 

ใหย่ืนคํารองบอกเลิกกิจการตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  สอ. ๙   



 หนา   ๑๖๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๖๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๒๑ หากผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงประสงคจะแกไขรายการ 

ในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงใหย่ืนคํารองขอตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  สอ. ๙   

ขอ ๒๒ หากปรากฏวาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงสูญหายถูกทําลาย  หรือชํารุด 

ในสาระสําคัญ  ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจง  แลวแตกรณี  จะตองย่ืนคําขอตอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  สอ. ๙  เพ่ือขอรับใบแทน  ใบอนุญาต  หรือใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหม  

ภายในสิบหาวันนับแตวนัที่ไดรับทราบถงึการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  ในสาระสําคัญ  แลวแตกรณี   

พรอมหลักฐาน  ดังตอไปนี้   

  (๑)  เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ  กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย   

  (๒)  ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ   

ขอ ๒๓ การออกใบแทนใบอนุญาต  ใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหมใหเจาพนักงานทองถิ่น

ดําเนินการตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข  ดังนี้   

  (๑) การออกใบแทนใบอนญุาต  หรือใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหใชแบบ  สอ. ๔   

หรือแบบ  สอ. ๕  หรือแบบ  สอ. ๖  หรือแบบ  สอ. ๗  แลวแตกรณี  โดยประทับตราสีแดง  คําวา   

“ใบแทน”  กํากับไวดวย  และใหมีวัน  เดือน  ป  ท่ีออกใบแทน  พรอมท้ังลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่น   

หรือผูไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วใบแทน   

  (๒)  ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิม 

  (๓)  บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงเดิม  ระบุสาเหตุ 

การสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงเดิม  แลวแตกรณี   

และเลมที่  เลขที่  ป  พ.ศ.  ของใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนหนังสือรับรองการแจง   

ขอ ๒๔ ผูรับใบอนุญาตหรือผูรับหนังสือรับรองการแจง  ใหจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร 

หรือสถานท่ีสะสมอาหารตองแสดงใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผย  และเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๒๕ ใหใชแบบพิมพตาง ๆ  ตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

  (๑) คําขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารใหใช

แบบ  สอ. ๑ 



 หนา   ๑๖๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๖๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๒) คําขอรับหนงัสือรับรองการแจงจัดตัง้สถานที่จําหนายอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหาร

ใหใชแบบ  สอ. ๒ 

  (๓) ใบรับแจงการจัดตัง้สถานที่จําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารใหใชแบบ  สอ. ๓ 

  (๔) ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารใหใชแบบ  สอ. ๔ 

  (๕) ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่สะสมอาหารใหใชแบบ  สอ. ๕ 

  (๖) หนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารใหใชแบบ  สอ. ๖ 

  (๗) หนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่สะสมอาหารใหใชแบบ  สอ. ๗ 

  (๘) คําขอตออายุใบอนุญาตหรือขอตออายุหนังสือรับรองการแจงเพ่ือจัดตั้งสถานที่

จําหนายอาหารหรือสะสมอาหารใหใชแบบ  สอ. ๘ 

  (๙) คําขออนุญาตการตาง ๆ  ใหใชแบบ  สอ. ๙ 

ขอ ๒๖ ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารไมปฏิบัติ

หรือไมถูกตองตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลจอมหมอกแกวนั้น  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจ 

ส่ังพักใชใบอนุญาตไวคราวหนึ่งไมเกินสิบหาวัน 

กรณีถูกส่ังพักใชใบอนุญาตมาแลวสองครั้ง  และมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก   

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได 

ขอ ๒๗ ในกรณีผูดําเนินการจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคาร

หรือพ้ืนที่ใด  ซึ่งมีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาด  โดยมิไดแจงตอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตามขอ  ๕  และเคยไดรับโทษตามขอบัญญัตินี้  เพราะเหตุท่ีฝาฝนดําเนินกิจการ 

โดยมิไดแจงขอหนังสือรับรองการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นมาแลวครั้งหนึ่ง  หากฝาฝนดําเนินกิจการ 

โดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นอีก  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูดําเนินกิจการดังกลาว 

หยุดดําเนินการไวจนกวาจะไดดาํเนนิการแจงขอหนังสือรับรองการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตามขอ  ๑๖   

ถายังฝาฝนอีกใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังหามดําเนินกิจการนั้นไวตามท่ีเห็นสมควรแตตองไมเกินสองป 

ขอ ๒๘ ผูไดรับใบอนุญาต  หรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงใหจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร

หรือจัดตั้งสถานที่สะสมอาหารรายใดไมปฏิบัติตาม  หรือฝาฝนขอบัญญัตินี้  จะตองระวางโทษตามมาตรา  ๗๒  

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   



 หนา   ๑๖๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๖๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๒๙ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลจอมหมอกแกวเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกประกาศ  คําส่ัง  ระเบียบ  ขอบัญญัติหรือคําส่ังอื่นใด  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๐  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

เสวศ  สมบูรณ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลจอมหมอกแกว   

 



 
 

บัญชีอัตราคา่ธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลจอมหมอกแก้ว  
 เรื่อง  สถานที่จําหนา่ยอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ลําดับที่ รายการ 
ค่าธรรมเนียม

(บาท) 
๑ หนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร

๑.๑ พ้ืนที่ประกอบการไม่เกิน ๑๐ ตารางเมตร 
๑.๒ พ้ืนที่ประกอบการต้ังแต่ ๑๑ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒๕ ตารางเมตร 
๑.๓ พ้ืนที่ประกอบการต้ังแต่ ๒๖ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร 
๑.๔ พ้ืนที่ประกอบการต้ังแต่ ๕๑ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๖๐ ตารางเมตร 
๑.๕ พ้ืนที่ประกอบการต้ังแต่ ๖๑ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 

๑๕๐ 
๒๐๐ 
๒๕๐ 
๓๐๐ 
๖๐๐ 

๒ ใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
๒.๑ พ้ืนที่ประกอบการต้ังแต่ ๒๐๑ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ตารางเมตร 
๒.๒ พ้ืนที่ประกอบการต้ังแต่ ๓๐๑ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๔๐๐ ตารางเมตร 
๒.๓ พ้ืนที่ประกอบการต้ังแต่ ๔๐๑ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ตารางเมตร 
๒.๔ พ้ืนที่ประกอบการต้ังแต่ ๕๐๑ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๖๐๐ ตารางเมตร 
พ้ืนที่ประกอบการต้ังแต่ ๖๐๑ ตารางเมตรข้ึนไป 

๕๐๐ 
๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบ สอ. ๑ 
แบบคําขอรับใบอนุญาต 

จัดต้ังสถานท่ีจําหนา่ยอาหาร หรือสถานท่ีสะสมอาหาร 
 

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

 
O เป็นบุคคลธรรมดา ข้าพเจ้า (นาย/นาง/ นางสาว)............................................................................. 

อายุ......................ปี  สัญชาติ.......................... เลขประจําตัวประชาชนเลขที่..................................................... 
อยู่บ้าน/สํานักงาน เลขที่............................. หมู่ที่.............. บ้าน...................................... ตําบลจอมหมอกแก้ว 
อําเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  โทรศัพท์............................................... โทรสาร................................................ 
 O เป็นนิติบุคคลประเภท ........................................................... จดทะเบียนเมื่อ................................... 
มีสํานักงานอยู่เลขที่............... หมู่ที่.............. บ้าน...................................... ตําบลจอมหมอกแก้ว อําเภอแม่ลาว 
จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์.......................................... โทรสาร....................................... ผู้มีอํานาจลงช่ือแทน 
นิติบุคคลผู้ขออนุญาตมี  ดังน้ี 
 ๑....................................................................... อยู่บ้านเลขที่........................... หมู่ที่.............................. 
ตรอก/ซอย.............................................ถนน...................................... ตําบล/แขวง.............................................. 
อําเภอ/เขต................................. จังหวัด..............................โทรศัพท์.............................โทรสาร.......................... 
 ๒....................................................................... อยู่บ้านเลขที่........................... หมู่ที่............................. 
ตรอก/ซอย..........................................ถนน...................................... ตําบล/แขวง................................................ 
อําเภอ/เขต................................. จังหวัด..............................โทรศัพท์.............................โทรสาร......................... 
 ย่ืนคาํขอ O ใบอนุญาต      

จัดต้ัง O สถานที่จําหน่ายอาหาร  O สถานที่สะสมอาหาร  ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังน้ี 
ช่ือสถานที่ประกอบการ..................................................................................... เพ่ือ O จาํหน่ายอาหาร     

O สะสมอาหาร (ระบุชนิดหรือประเภทของอาหาร)......................................................สถานที่ต้ังเลขที่............... 
หมู่ที่................ ตําบลจอมหมอกแก้ว  อําเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์................................................
โทรสาร..................................... จํานวนพ้ืนที่ประกอบการ........................... ตารางเมตร 
ผู้ดูแล/ผูแ้ทนประกอบการ/ผู้จัดการสถานทีแ่ห่งน้ี  คือ....................................................................... อายุ.........ปี 
สัญชาติ.................... อยู่บ้านเลขที่............................... หมู่ที่................ ตรอก/ซอย............................................. 
ถนน...................................... ตําบล/แขวง..................................................อําเภอ/เขต........................................ 
จังหวัด..............................โทรศัพท์.............................โทรสาร....................... 

 



 
 

-๒- 
 

พร้อมทั้งได้แนบหลักฐานที่นํามาประกอบการพิจารณา ดังน้ี 
 O สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้แจ้ง 
 O สําเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ต้ังสถานประกอบการ 
 O สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสาํเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แทนนติิบุคคล 
(กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้แจ้งเป็นนิติบุคคล) 
 O หนังสือมอบอํานาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ 
และผู้รับมอบอํานาจ (กรณผีู้ประกอบการไม่สามารถมาย่ืนคําขอด้วยตนเอง) 
 O แผนที่สังเขป แสดงสถานที่ต้ังสถานประกอบการ 
 

 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
      (ลงช่ือ) ..................................................... 
      (......................................................................) 
          ผู้ขอรับใบอนุญาต  
 



 
 

ส่วนของเจ้าหน้าที่ 
ใบรับคําขอใบอนุญาตจัดต้ังสถานทีจํ่าหนา่ยอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหาร 

 
เลขที่............................................ ได้รับเรื่องเมื่อวันที่...................... เดือน..............................พ.ศ. .................... 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน O ครบ O ไม่ครบ 

๑. .......................................................................................................................................... 
๒. .......................................................................................................................................... 
๓. ......................................................................................................................................... 

 
 

(ลงช่ือ) ................................................. 
(...................................................................) 
ตําแหน่ง .................................................. 
             เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 

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

ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต 
ใบรับคําขอใบอนุญาตจัดต้ังสถานทีจํ่าหนา่ยอาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร 

 
เลขที่............................. ได้รับเรื่องเมื่อวันที่...................... เดือน..................................... พ.ศ............................. 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน   O ครบ  O ไม่ครบ  คือ 

๑. ......................................................................................................................................... 
๒. .......................................................................................................................................... 
๓. ......................................................................................................................................... 

 
ดังน้ัน กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ไม่ครบทัง้หมดมาย่ืนต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายใน............วัน 

นับต้ังแต่วันน้ีเป็นต้นไป 
 

(ลงช่ือ) ................................................. 
(...................................................................) 
ตําแหน่ง .................................................. 
             เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 



 
 

แบบ สอ. ๒ 
แบบคําขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง 

จัดต้ังสถานท่ีจําหนา่ยอาหาร หรือสถานท่ีสะสมอาหาร 
 

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

 
O เป็นบุคคลธรรมดา ข้าพเจ้า (นาย/นาง/ นางสาว)............................................................................. 

อายุ......................ปี  สัญชาติ.......................... เลขประจําตัวประชาชนเลขที่..................................................... 
อยู่บ้าน/สํานักงาน เลขที่............................. หมู่ที่.............. บ้าน...................................... ตําบลจอมหมอกแก้ว 
อําเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์............................................... โทรสาร................................................ 
 O เป็นนิติบุคคลประเภท ........................................................... จดทะเบียนเมื่อ................................... 
มีสํานักงานอยู่เลขที่...................... หมู่ที่.............. บ้าน...................................... ตําบลจอมหมอกแก้ว อําเภอแม่ลาว 
จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์.......................................... โทรสาร....................................... ผู้มีอํานาจลงช่ือแทน 
นิติบุคคลผู้ขออนุญาตมี  ดังน้ี 
 ๑....................................................................... อยู่บ้านเลขที่........................ หมู่ที่............................. 
ตรอก/ซอย.............................................ถนน...................................... ตําบล/แขวง........................................... 
อําเภอ/เขต................................. จังหวัด..............................โทรศัพท์.............................โทรสาร....................... 
 ๒....................................................................... อยู่บ้านเลขที่........................ หมู่ที่............................. 
ตรอก/ซอย.............................................ถนน...................................... ตําบล/แขวง........................................... 
อําเภอ/เขต................................. จังหวัด..............................โทรศัพท์.............................โทรสาร....................... 
 ย่ืนคาํขอ O หนังสือรับรองการแจ้ง      

จัดต้ัง O สถานที่จําหน่ายอาหาร  O สถานที่สะสมอาหาร  ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังน้ี 
ช่ือสถานที่ประกอบการ...................................................................................... เพ่ือ O จาํหน่ายอาหาร     

O สะสมอาหาร (ระบุชนิดหรือประเภทของอาหาร)......................................................สถานที่ต้ังเลขที่............... 
หมู่ที่................ ตําบลจอมหมอกแก้ว  อําเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์................................................
โทรสาร..................................... จํานวนพ้ืนที่ประกอบการ........................... ตารางเมตร 
ผู้ดูแล/ผูแ้ทนประกอบการ/ผู้จัดการสถานทีแ่ห่งน้ี  คือ....................................................................... อายุ.........ปี 
สัญชาติ................ อยู่บ้านเลขที่............... หมู่ที่................ ตรอก/ซอย...................................ถนน.............................. 
ตําบล/แขวง...................................................................................อําเภอ/เขต.................................................... 
 จังหวัด...................................................โทรศัพท์.................................................โทรสาร.................................. 

 



 
 

-๒- 
 

พร้อมทั้งได้แนบหลักฐานที่นํามาประกอบการพิจารณา ดังน้ี 
 O สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้แจ้ง 
 O สําเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ต้ังสถานประกอบการ 
 O สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสาํเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แทนนติิบุคคล 
(กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้แจ้งเป็นนิติบุคคล) 
 O หนังสือมอบอํานาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ 
และผู้รับมอบอํานาจ (กรณผีู้ประกอบการไม่สามารถมาย่ืนคําขอด้วยตนเอง) 
 O แผนที่สังเขป แสดงสถานที่ต้ังสถานประกอบการ 
 

 
 ขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
      (ลงช่ือ) ..................................................... 
             (........................................................) 
                ผูข้อรบัหนังสือรับรองการแจ้ง 
 



 
 

ส่วนของเจ้าหน้าที่ 
ใบรับคําขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดต้ังสถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 
เลขที่............................................ ได้รับเรื่องเมื่อวันที่...................... เดือน..............................พ.ศ. .................... 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน O ครบ O ไม่ครบ 

๑. .......................................................................................................................................... 
๒. .......................................................................................................................................... 
๓. ......................................................................................................................................... 

 
 

(ลงช่ือ) ................................................. 
         (................................................) 
ตําแหน่ง .................................................. 
             เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 

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

ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต 
ใบรับคําขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดต้ังสถานท่ีจําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

 
เลขที่............................. ได้รับเรื่องเมื่อวันที่...................... เดือน..................................... พ.ศ............................. 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน   O ครบ  O ไม่ครบ  คือ 

๑. ......................................................................................................................................... 
๒. .......................................................................................................................................... 
๓. ......................................................................................................................................... 

 
ดังน้ัน กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ไม่ครบทัง้หมดมาย่ืนต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายใน............วัน 

นับต้ังแต่วันน้ีเป็นต้นไป 
 

(ลงช่ือ) ................................................. 
         (...............................................) 
ตําแหน่ง .................................................. 
             เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 



 
 

แบบ สอ. ๓ 
 

 

 

ใบรับแจ้งการจัดต้ังสถานท่ีจําหนา่ยอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 
ที่..................../................... 

สํานักงาน.................................... 

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

  ข้าพเจ้า..................................................................เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับการแจ้งจาก................. 

........................................................................................เพ่ือขอรับใบแจ้งการจัดต้ัง O สถานที่จําหน่ายอาหาร 

 O สถานที่สะสมอาหาร สถานที่ช่ือ..........................................................................เลขท่ี.................หมู่ที่.......... 

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

 

 

       ลงช่ือ......................................................... 
              (......................................................) 
                    เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
โทร.......................................................... 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะแจ้งการพิจารณาให้ทราบภายใน ๗ วันทําการนับแต่วันที่ได้รับการแจ้ง 



 
 

แบบ สอ. ๔ 
 

 

 

ใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหาร 

เล่มที่..............เลขที่...................     

สํานักงาน.................................... 

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

  อนุญาตให้ O บุคคลธรรมดา O นิติบุคคล ช่ือ...................................................................................
อายุ............ปี สัญชาติ................เลขประจําตัวประชาชนเลขที่........................................................อยู่บ้าน/สํานักงาน
เลขที่......................ตรอก/ซอย................................ถนน.........................หมู่ที่..........ตําบล/แขวง................................ 
อําเภอ/เขต..............................จังหวัด..................................โทรศัพท์................................................................. 

๑. จัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารประเภท............................................................................... 
สถานที่ช่ือ....................................................พ้ืนที่ประกอบการ...........................ตารางเมตร 

๒. ต้ังอยู่เลขที่....................ตรอก/ซอย.........................................ถนน................................. 
หมู่ที่.....................ตําบล/แขวง...........................................อําเภอ/เขต..............................จังหวัด..................... 
โทรศัพท์............................................. 

๓. ค่าธรรมเนียมฉบับละ...........................บาทต่อปี ใบรับเงินเล่มที่................เลขที่.............. 
วันที่...................เดือน.................................พ.ศ............................... 

๔. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังต่อไปน้ี 
๔.๑ ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารสว่นตําบลจอมหมอกแก้ว เรื่อง สถานที ่

จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๙ และปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนํา 
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข คําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นรวมทั้งระเบียบ ข้อบัญญัติ คําสั่ง 

๔.๒ ................................................................................................................................ 
ออกให้ ณ วันที่..................เดือน...........................พ.ศ. ..................... สิ้นอายุวันที่................ 

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

       ลงช่ือ......................................................... 
              (......................................................) 
                    เจ้าพนักงานท้องถิ่น 



 
 

แบบ สอ. ๕ 
 

 

 

ใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่สะสมอาหาร 

เล่มที่..............เลขที่...................     

สํานักงาน.................................... 

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

  อนุญาตให้ O บุคคลธรรมดา O นิติบุคคล ช่ือ..................................................................................
อายุ............ปี สัญชาติ................เลขประจําตัวประชาชนเลขที่........................................................อยู่บ้าน/สํานักงาน
เลขที่....................ตรอก/ซอย..........................ถนน......................หมู่ที่..........ตําบล/แขวง........................................... 
อําเภอ/เขต..............................จังหวัด..................................โทรศัพท์................................................................. 

๑. จัดต้ังสถานที่สะสมอาหารประเภท................................................................................... 
สถานที่ช่ือ....................................................พ้ืนที่ประกอบการ...........................ตารางเมตร 

๒. ต้ังอยู่เลขที่....................ตรอก/ซอย.........................................ถนน................................. 
หมู่ที่.....................ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต..............................จังหวัด.............................
โทรศัพท์............................................. 

๓. ค่าธรรมเนียมฉบับละ...........................บาทต่อปี ใบรับเงินเล่มที่................เลขที่.............. 
วันที่...................เดือน.................................พ.ศ. ............................... 

๔. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังต่อไปน้ี 
๔.๑ ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารสว่นตําบลจอมหมอกแก้ว เรื่อง สถานที ่

จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๙ และปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนํา 
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข คําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นรวมทั้งระเบียบ ข้อบัญญัติ คําสั่ง 

๔.๒ ................................................................................................................................ 
ออกให้ ณ วันที่..................เดือน...........................พ.ศ. ..................... สิ้นอายุวันที่................ 

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

       ลงช่ือ......................................................... 
              (......................................................) 
                    เจ้าพนักงานท้องถิ่น 



 
 

แบบ สอ. ๖ 
 

 

 

หนังสือรับรองการแจ้งจัดต้ังสถานทีจํ่าหนา่ยอาหาร 

เล่มที่..............เลขที่...................     

สํานักงาน.................................... 

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

  เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองให้ O บุคคลธรรมดา O นิติบุคคล ช่ือ............................ 
อายุ.........................ปี สัญชาติ............................เลขประจําตัวประชาชนเลขที่...................................................... 
อยู่บ้าน/สํานักงานเลขที่..................ตรอก/ซอย................ถนน...................หมู่ที่..........ตําบล/แขวง......................... 
อําเภอ/เขต..........................จังหวัด..................................โทรศัพท์.................................................... 

๑. จัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารประเภท............................................................................... 
สถานที่ช่ือ....................................................พ้ืนที่ประกอบการ...........................ตารางเมตร 

๒. ต้ังอยู่เลขที่....................ตรอก/ซอย.........................................ถนน................................. 
หมู่ที่.....................ตําบล/แขวง...............................อําเภอ/เขต..............................จังหวัด.................................
โทรศัพท์............................................. 

๓. ค่าธรรมเนียมฉบับละ...........................บาทต่อปี ใบรับเงินเล่มที่................เลขที่.............. 
วันที่...................เดือน.................................พ.ศ............................... 

๔. ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังต่อไปน้ี 
๔.๑ ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารสว่นตําบลจอมหมอกแก้ว เรื่อง สถานที ่

จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๙ และปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนํา 
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข คําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นรวมทั้งระเบียบ ข้อบัญญัติ คําสั่ง 

๔.๒ ................................................................................................................................ 
ออกให้ ณ วันที่..................เดือน...........................พ.ศ. ..................... สิ้นอายุวันที่................ 

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

       ลงช่ือ......................................................... 
             (.......................................................) 
                    เจ้าพนักงานท้องถิ่น 



 
 

แบบ สอ. ๗ 
 

 

 

หนังสือรับรองการแจ้งจัดต้ังสถานทีส่ะสมอาหาร 

เล่มที่..............เลขที่...................     

สํานักงาน.................................... 

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

  เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองให้ O บุคคลธรรมดา O นิติบุคคล ช่ือ................................... 
อายุ............ปี สัญชาติ................เลขประจําตัวประชาชนเลขที่..................................................................................  
อยู่บ้าน/สํานักงานเลขที่..................ตรอก/ซอย.....................ถนน...................หมู่ที่..........ตําบล/แขวง.................... 
อําเภอ/เขต..........................จังหวัด..................................โทรศัพท์............................ 

๑. จัดต้ังสถานที่สะสมอาหารประเภท................................................................................... 
สถานที่ช่ือ....................................................พ้ืนที่ประกอบการ...........................ตารางเมตร 

๒. ต้ังอยู่เลขที่....................ตรอก/ซอย.........................................ถนน................................. 
หมู่ที่.....................ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต..............................จังหวัด................................ 
โทรศัพท์............................................. 

๓. ค่าธรรมเนียมฉบับละ...........................บาทต่อปี ใบรับเงินเล่มที่................เลขที่.............. 
วันที่...................เดือน.................................พ.ศ. .............................. 

๔. ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังต่อไปน้ี 
๔.๑ ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารสว่นตําบลจอมหมอกแก้ว เรื่อง สถานที ่

จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๙ และปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนํา 
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข คําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นรวมทั้งระเบียบ ข้อบัญญัติ คําสั่ง 

๔.๒ ................................................................................................................................ 
ออกให้ ณ วันที่..................เดือน...........................พ.ศ. ..................... สิ้นอายุวันที่................ 

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

       ลงช่ือ......................................................... 
             (........................................................) 
                    เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 



 
 

แบบ สอ. ๘ 
คําขอต่ออายุใบอนุญาตหรือขอต่ออายุหนงัสือรับรองการแจ้ง 

การจัดต้ังสถานท่ีจําหน่ายอาหารและสะสมอาหาร 
 

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

 
O เป็นบุคคลธรรมดา ข้าพเจ้า (นาย/นาง/ นางสาว)............................................................................. 

อายุ......................ปี  สัญชาติ.......................... เลขประจําตัวประชาชนเลขที่..................................................... 
อยู่บ้าน/สํานักงาน เลขที่............................. หมู่ที่.............. บ้าน...................................... ตําบลจอมหมอกแก้ว 
อําเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์............................................... โทรสาร................................................ 
 O เป็นนิติบุคคลประเภท ........................................................... จดทะเบียนเมื่อ................................... 
มีสํานักงานอยู่เลขที่...................... หมู่ที่.............. บ้าน...................................... ตําบลจอมหมอกแก้ว อําเภอแม่ลาว 
จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์.......................................... โทรสาร.......................................................... ผู้มีอํานาจลงช่ือ 
แทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาตมดัีงน้ี 
 ๑....................................................................... อยู่บ้านเลขที่................... หมู่ที่...............................  
ตรอก/ซอย.............................................ถนน...................................... ตําบล/แขวง........................................ 
อําเภอ/เขต................................. จังหวัด..............................โทรศัพท์.............................โทรสาร..................... 
 ๒....................................................................... อยู่บ้านเลขที่................... หมู่ที่................................  
ตรอก/ซอย.............................................ถนน...................................... ตําบล/แขวง......................................... 
อําเภอ/เขต................................. จังหวัด..............................โทรศัพท์.............................โทรสาร...................... 
 ย่ืนคาํขอต่ออายุ O ใบอนุญาต O หนังสือรับรองการแจ้ง      

จัดต้ัง O สถานที่จําหน่ายอาหาร  O สถานที่สะสมอาหาร  ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังน้ี 
ช่ือสถานที่ประกอบการ............................................................................................. เพ่ือ O จําหน่ายอาหาร     

O สะสมอาหาร (ระบุชนิดหรือประเภทของอาหาร)......................................................สถานที่ต้ังเลขที่...................... 
หมู่ที่................ ตําบลจอมหมอกแก้ว  อําเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์.........................................................
โทรสาร..................................... จํานวนพ้ืนที่ประกอบการ........................... ตารางเมตร 
ผู้ดูแล/ผูแ้ทนประกอบการ/ผู้จัดการสถานทีแ่ห่งน้ี  คือ....................................................................... อายุ.........ปี 
สัญชาติ.................... อยู่บ้านเลขที่............... หมู่ที่................ ตรอก/ซอย..........................ถนน.............................  
ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด........................................... 
โทรศัพท์.................................................โทรสาร.............................................. 

 



 
 

-๒- 
 

พร้อมทั้งได้แนบหลักฐานที่นํามาประกอบการพิจารณา ดังน้ี 
 O สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง 
การแจ้ง 
 O สําเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ต้ังสถานประกอบการ 
 O สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสาํเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แทนนติิบุคคล 
(กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้แจ้งเป็นนิติบุคคล) 
 O หนังสือมอบอํานาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ 
และผู้รับมอบอํานาจ (กรณผีู้ประกอบการไม่สามารถมาย่ืนคําขอด้วยตนเอง) 
 O ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งเดิม 
 O แผนที่สังเขป แสดงสถานที่ต้ังสถานประกอบการ 
 

 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
      (ลงช่ือ) ..................................................... 
               (...................................................) 
              ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง  
            จัดต้ังสถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  
 



 
 

ส่วนของเจ้าหน้าที่ 
ใบรับคําขอต่ออายุใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง 
จัดต้ังสถานท่ีจําหนา่ยอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 
เลขที่............................................ ได้รับเรื่องเมื่อวันที่...................... เดือน..............................พ.ศ. .................... 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน O ครบ O ไม่ครบ 

๑.  .......................................................................................................................................... 
๒. .......................................................................................................................................... 
๓. ......................................................................................................................................... 

 
 

(ลงช่ือ) ................................................. 
         (...............................................) 
ตําแหน่ง .................................................. 
             เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 

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

ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต 
ใบรับคําขอต่ออายุใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง 
จัดต้ังสถานท่ีจําหนา่ยอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

 
เลขที่............................. ได้รับเรื่องเมื่อวันที่...................... เดือน..................................... พ.ศ............................. 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน   O ครบ  O ไม่ครบ  คือ 

๑. ......................................................................................................................................... 
๒. .......................................................................................................................................... 
๓. ......................................................................................................................................... 

ดังน้ัน กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ไม่ครบทัง้หมดมาย่ืนต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายใน............วัน 
นับต้ังแต่วันน้ีเป็นต้นไป 
 

(ลงช่ือ) ................................................. 
         (...............................................) 
ตําแหน่ง .................................................. 
             เจ้าพนักงานท้องถิ่น 



 
 

แบบ สอ. ๙ 
คําขออนุญาตต่าง ๆ 

 

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

 
O เป็นบุคคลธรรมดา ข้าพเจ้า (นาย/นาง/ นางสาว)............................................................................. 

อายุ......................ปี  สัญชาติ.......................... เลขประจําตัวประชาชนเลขที่..................................................... 
อยู่บ้าน/สํานักงาน เลขที่............................. หมู่ที่.............. บ้าน...................................... ตําบลจอมหมอกแก้ว 
อําเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์............................................... โทรสาร................................................ 
 O เป็นนิติบุคคลประเภท ........................................................... จดทะเบียนเมื่อ................................... 
มีสํานักงานอยู่เลขที่...................... หมู่ที่.............. บ้าน...................................... ตําบลจอมหมอกแก้ว อําเภอแม่ลาว 
จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์.......................................... โทรสาร....................................... ผู้มีอํานาจลงช่ือแทน 
นิติบุคคลผู้ขออนุญาตมีดังน้ี 
 ๑....................................................................... อยู่บ้านเลขที่........................... หมู่ที่..........................  
ตรอก/ซอย.............................................ถนน...................................... ตําบล/แขวง.......................................... 
อําเภอ/เขต................................. จังหวัด..............................โทรศัพท์.............................โทรสาร....................... 
 ๒....................................................................... อยู่บ้านเลขที่........................... หมู่ที่..........................  
ตรอก/ซอย.............................................ถนน...................................... ตําบล/แขวง.......................................... 
อําเภอ/เขต................................. จังหวัด..............................โทรศัพท์.............................โทรสาร....................... 
 ย่ืนคําขอดังน้ี 
 ด้วย....................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 จึงมีความประสงค์................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................ 
พร้อมทั้งได้แนบหลักฐานที่นํามาประกอบการพิจารณา ดังน้ี 
 O ........................................................................................................................................................... 
 O ........................................................................................................................................................... 
 O ........................................................................................................................................................... 
 O ........................................................................................................................................................... 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความตามแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
       (ลงช่ือ)...................................ผู้ย่ืนคําขออนุญาต 
               (…………………………..…) 


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
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	พ.ศ.  ๒๕๕๙

