
 หนา   ๑๐๑ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๘๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไมรูด 
เรื่อง   สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไมรูด  วาดวยสถานที่จําหนายอาหาร 

และสถานท่ีสะสมอาหารในเขตองคการบริหารสวนตําบลไมรูด 

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  แหงพระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลไมรูด 

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลไมรูดและนายอําเภอคลองใหญ  จึงตราขอบัญญัติไว   

ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้  เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไมรูด  เรื่อง  สถานที่

จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลไมรูดตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเษกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ในขอบัญญัตินี้ 

“สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานท่ีหรือบริการใด ๆ  ที่มิใชที่หรือทางสาธารณะ  

ท่ีจัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จ  และจําหนายใหผูซื้อสามารถบริโภคไดทันที  ทั้งนี้  

ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค  ณ  ที่นั้น  หรือนําไปบริโภคท่ีอื่นก็ตาม 

“สถานที่สะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานท่ีหรือบริการใด ๆ  ที่มิใชที่หรือ 

ทางสาธารณะท่ีจัดไวเพ่ือประกอบอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด  

ซึ่งผูซื้อตองนําไปทํา  ประกอบ  หรือปรุงเพ่ือนําไปบริโภคภายหลัง 

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

อยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน

สามารถใชประโยชนและสัญจรได 
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“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลไมรูด 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๔ หามมิใหผูใดจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใด  

ซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาด  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่น  หากสถานที่ดังกลาวมีพ้ืนท่ีไมเกินสองรอยตารางเมตรตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น

เพ่ือขอรับหนังสือรับรองการแจง 

ขอ ๕ ภายใตความในขอ  ๗  ผูจัดตั้งสถานท่ีสะสมอาหารตองจัดสถานท่ีใหถูกตองดวยสุขลักษณะ  

และเงื่อนไขตามลักษณะของกิจการที่กําหนด  ตอไปนี้ 

  (๑) สถานที่ตองอยูในที่เหมาะสมไมนาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ 

  (๒) พ้ืนที่ตองทําดวยวัตถุถาวร  เรียบ  น้ํากักขังอยูไมได 

  (๓) มีรางระบายน้ําทําดวยวัตถุถาวร  เพ่ือรับนํ้าใหไหลไปสูรางระบายน้ําสาธารณะหรือ

บอรับน้ําโสโครกไดตามสะดวกตามแบบที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 

  (๔) ตองจัดใหมีแสงสวางและการระบายน้ํา  อากาศเพียงพอตามความเห็นชอบ 

ของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๕) ตองมีสวมท่ีไดสุขลักษณะจํานวนเพียงพอ  และตั้งอยูในที่ท่ีเจาพนักงานสาธารณสุข

เห็นชอบ 

  (๖) ถาจะขยายหรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีประกอบการ  หรือทําให สุขลักษณะ 

ของสถานที่เปล่ียนไปจะตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานสาธารณสุขกอน 

  (๗) ปฏิบัติการอื่นๆ  ใหตองดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

หรือคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๖ ภายใตความในขอ  ๗  ผูจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารตองจัดสถานที่ใหถกูตองดวยสุขลักษณะ

และเงื่อนไข  ตามลักษณะของกิจการที่กําหนด  ตอไปนี้ 

  (๑) จัดสถานท่ีและบริเวณรวมท้ังปฏิบัติตามรายละเอียดที่กําหนดในขอ  ๕  (๑) - (๖) 

  (๒) จัดใหมีโตะหรือชั้นวางอาหาร  และท่ีปรุงอาหารที่จะจัดจําหนายสูงจากพ้ืนไมนอยกวา  

๖๐  เซนติเมตร  ท้ังมีอุปกรณปองกันฝุนละออง  แมลง  หรือสัตวนําโรค  และจัดใหมีโตะ  เกาอี้  หรือ 

ที่นั่งที่สะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย 
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  (๓) ผนังบริเวณที่ปรุงอาหารตองมีผิวเรียบ  ไมดูดซึมน้ํา  ลางทําความสะอาดไดงาย 

  (๔) จัดใหมีภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  ที่ใชในการประกอบ  ปรุง  เก็บ  และบริโภค

และเพียงพอตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๕) จัดใหมีที่ลางมือที่ ได สุขลักษณะและจํานวนเพียงพอ  ตามคําแนะนําของ 

เจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๖) จัดใหมีท่ีสําหรับทําความสะอาดภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  ใหเพียงพอ

และถูกสุขลักษณะตามท่ีเจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

  (๗) กรณีที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นสมควรใหจัดใหมีที่พักน้ําโสโครกหรือที่กักไขมัน

หรือกระทําการอื่นใดอันเปนการบําบัดหรือกําจัดน้ําโสโครกก็ตองปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

หรือเจาพนักงานทองถิ่น 

  (๘) จัดใหมีการปองกันหรือกําจัดควัน  กล่ิน  ไอ  และอื่น ๆ  จากการประกอบหรือ

ปรุงอาหารเพ่ือปองกนัอนัตรายตอสุขภาพและความเดอืดรอนรําคาญตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

กําหนด 

  (๙) ปฏิบัติการอื่น ๆ  ใหตองดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

หรือคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๗ อาคารท่ีใชเปนสถานที่ประกอบการตองมีหลักฐานแสดงวาสามารถใชประกอบการนั้นได

โดยถูกตองตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

ขอ ๘ นายกองคการบริหารสวนตําบลไมรูด  มีอํานาจพิจารณาผอนผันใหผูขอรับใบอนุญาต

หรือผูขอรับหนังสือรับรองการแจง  งดเวนการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในขอ  ๖  และขอ  ๗   

ไดเทาท่ีเห็นสมควร  หรืออาจจะส่ังเปล่ียนแปลงเงื่อนไขอยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยางเพ่ือใหเหมาะสม

กับกิจการซึ่งใหควบคุมนั้นเปนการเฉพาะรายได  ทั้งนี้  การผอนผันตองไมเปนเหตุกระทบกระเทือน 

สุขภาพอนามัยของประชาชน 

ขอ ๙ ผูไดรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงใหตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสะสมอาหาร

ตองจัดมาตรการในการปองกันโรคติดตอ  และเหตุรําคาญจากการประกอบกิจการของตนโดยถือปฏิบัติ

ดังนี้ 

  (๑) ตองรักษาสถานท่ีใหสะอาดเปนระเบียบเรียบรอยอยูเสมอ 

  (๒) ตองจัดใหมีที่รองรับมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลท่ีไดสุขลักษณะและมีจํานวนเพียงพอ

ตามท่ีเจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 
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  (๓) ตองทําการกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๔) ตองรักษาความสะอาดของสวมใหไดสุขลักษณะอยูเสมอ 

  (๕) ถามีสัตวที่จะฆาทําเปนอาหารจะตองจัดแยกใหอยูในที่ที่เหมาะสมตามความเห็นชอบ

ของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๖) ตองควบคุมดูแลใหผูจําหนาย  ผูประกอบ  หรือปรุงอาหารและใหผูบริการ 

ในสถานที่ประกอบการของตนปฏิบัติตามหลักเกณฑ  เงื่อนไข  และรายละเอียดท่ีกําหนดในขอบัญญัติเหลานี้

ตลอดจนคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขและคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นโดยเครงครัด 

  (๗) ปฏิบัติการอื่น ๆ  ใหตองดวยสุขลักษณะตามคาํแนะนาํของเจาพนักงานสาธารณสุข

และคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๐ ในการจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บรักษา  และสะสมอาหารในสถานที่จําหนายอาหาร

หรือสถานที่สะสมอาหาร  ผูจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บรักษาหรือสะสมอาหาร  และใหผูบริการ

ตองถือปฏิบัติ  ดังนี้ 

  (๑) แตงกายใหสะอาดเรียบรอยตามความเห็นชอบของเจาพนักงานสาธารณสุข  เชน  

ตองใชผากันเปอน  ผาคลุมผม  เปนตน 

  (๒) ตองปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะสวนบุคคลตามท่ีเจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

  (๓) ตองใชเครื่องมือ  เครื่องใชท่ีสะอาด  ใหใชเครื่องปรุงและสวนผสมที่มีเครื่องหมาย

ขององคการอาหารและยาในการประกอบหรือปรุงอาหาร 

  (๔) ตองไมใชมือหรือสวนหนึ่งสวนใดของรางกายหยิบ  จับ  หรือสัมผัสอาหารโดยตรง 

  (๕) ไมไอ  จาม  หรือกระทําการอยางอื่นในลักษณะเดียวกันรดอาหาร 

  (๖) ในการยกอาหารไปใหบริการแกผูบริโภคในสถานที่ผูใหบริการตองใชจานรอง 

หรือถาดรองภาชนะใสอาหารหรือแกวน้ํา  และตองไมใชมือจับลงในภาชนะหรือแกวน้ําโดยเด็ดขาด   

ไมใชรวมกับน้ําแข็งสําหรับแชอาหารสดโดยเด็ดขาดและการบริการน้ําแข็งในสถานที่จําหนายอาหาร 

ตองเปนน้ําแข็งที่สะอาด 

  (๗) วาง  หรือเก็บสะสมอาหารในท่ีสะอาด  ปองกันฝุนละออง  แมลง  และสัตวนําโรคได 
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  (๘) ใชเครื่องปกปดอาหาร  ภาชนะ  และเครื่องใชสําหรับจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  

เก็บรักษา  สะสมหรือใหบริการอาหารใหพนจากฝุนละออง  แมลง  และสัตวนําโรค  รวมทั้งรักษาเครื่องปกปดนั้น

ใหสะอาดและใชการไดดีอยูเสมอ 

  (๙) ตองใชภาชนะ  หรือวัสดุที่สะอาด  ใส  หรือหออาหารใหแกผูซื้อ 

 (๑๐) ไมขายอาหารใหผูปวยเปนโรคติดตอที่มีสภาพอาการปรากฏเปนที่นารังเกียจ

บริโภคในสถานที่ 

 (๑๑) ปฏิบัติการอื่น ๆ  ใหตองดวยสุขลักษณะตามคาํแนะนาํของเจาพนักงานสาธารณสุข  

หรือคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๑ ผูจําหนายอาหาร  ผูประกอบหรอืปรงุอาหารและผูใหบรกิารในสถานที่จําหนายอาหาร

หรือสถานที่สะสมอาหารจะตองหยุดทําการขาย  ประกอบ  ปรุง  หรือใหบริการอาหารทันทีเมื่อทราบ 

หรือมีเหตุอันควรทราบวาตนปวยเปนโรคติดตอหรือพาหะของโรคติดตอที่อาจจะแพรระบาดติดตอไปสู

ผูใชบริการในสถานท่ีนั้นได 

ขอ ๑๒ เพ่ือใหการจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บรักษา  สะสมและการใหบริการ 

ในสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารเปนไปอยางถูกสุขลักษณะ  สะอาด  และปลอดภัย 

แกผูบริโภคและประชาชน  เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาหนาที่พนักงานสาธารณสุข 

อาจกําหนดหลักเกณฑ  เงื่อนไข  หรือรายละเอียดใด ๆ  ใหผูรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง 

ถือปฏิบัติเพ่ิมเติมเปนการเฉพาะราย  โดยกําหนดไวในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงนั้นก็ได 

ขอ ๑๓ ผูประสงคจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหารซึ่งมีพ้ืนที่ 

เกินสองรอยตารางเมตรใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  สอ.๑  พรอมดวย

หลักฐานที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

ในกรณีที่สถานท่ีตามวรรคหนึ่งมีพ้ืนท่ีไมเกินสองรอยตารางเมตรใหแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น  

เพ่ือขอรับหนังสือรับรองการแจงตามแบบ  สอ.๒  เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับการแจงใหออกใบรับการแจง

การจัดตั้งสถานที่ใหแกผูแจงตามแบบ  สอ.๓  เพ่ือใหเปนหลักฐานในการประกอบกิจการตามที่แจง 

เปนการชั่วคราวในระหวางที่เจาพนักงานทองถิ่นยังมิไดออกหนังสือรับรองการแจงใหตามที่ขอ 
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ขอ ๑๔ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของคําขอรับใบอนุญาต  

หรือการแจงแลวหากปรากฏวาถกูตองตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดไวก็ใหออกใบอนุญาต

ตามแบบ  สอ.๔  หรือแบบ  สอ.๕  หรือออกหนังสือรับรองการแจงตามแบบ  สอ.๖  หรือ  สอ.๗   

ใหแลวแตกรณี  ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูแจงตองชําระคาธรรมเนียมตามอัตราท่ีกําหนดทายขอบัญญัตินี้

ภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันที่ผูไดรับใบอนุญาต  ผูแจง  ผูแทน  หรือผูรับมอบอํานาจจากผูไดรับใบอนุญาต

หรือผูแจงแลวแตกรณีไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น 

การแจงตามวรรคหนึ่งใหเจาพนักงานทองถิ่นทําเปนหนังสือแจงใหผูไดรับใบอนุญาต  ผูแจง  

ผูแทน  หรือผูรับมอบอํานาจจากผูไดรับใบอนุญาตหรือผูแจงแลวแตกรณีทราบ  ในกรณีไมพบตัวหรือ 

ไมยอมรับหนังสือ  ใหสงหนังสือการแจงโดยทางไปรษณียตอบรับหรือปดหนังสือนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  

ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักที่ทําการของผูตองรับหนงัสือ  และใหถือวาผูนั้นไดทราบหนังสือดังกลาวตั้งแตเวลา

ที่หนังสือไปถึงหรือวันปดหนังสือแลวแตกรณี 

ขอ ๑๕ ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใหผูไดรับใบอนุญาต

หรือผูแจงแสดงใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงไวในท่ีเปดเผย  ณ  สํานักทําการของตน 

ขอ ๑๖ หากใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ 

ผูไดรับใบอนุญาตหรอืผูแจงจะตองย่ืนคําขอตอเจาพนกังานทองถิ่นเพ่ือขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทน

หนังสือรับรองภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดแลวแตกรณี  

พรอมดวยหลักฐาน  ตอไปนี้คือ 

  (๑) เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจในกรณีสูญหายหรือถูกทําลาย 

  (๒) ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงเดิมในกรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

ขอ ๑๗ การออกใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหเจาพนักงานทองถิ่น

ดําเนินการตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข  ดังนี้ 

  (๑) การออกใบแทนใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงใชแบบ  สอ.๔  แบบ  สอ.๕  

แบบ  สอ.๖  หรือแบบ  สอ.๗  แลวแตกรณี  โดยประทับตราสีแดงคําวา  “แทน”  กํากับไวและใหลงวันเดือนป 

ที่ออกใบแทน  พรอมทั้งลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทน

และตนขั้วใบแทน 
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  (๒) บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงเดิม  ระบุสาเหตุ 

การสูญหายถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงเดิม  พรอมเลมที่  

เลขที่  วัน  เดือน  ปของใบแทนหรือใบแทนหนังสือรับรองการแจงที่ออกใหใหม 

ขอ ๑๘ ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูแจงตองย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง

ตอเจาพนักงานตามแบบ  สอ.๘  พรอมชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงส้ินอายุ  

การตออายุใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงใหทําไดคราวละหนึ่งปนับตั้งแตวันถัดจากวันที่ใบอนุญาต 

หรือหนังสือรับรองการแจงนั้นส้ินอายุ 

ขอ ๑๙ การชําระคาธรรมเนียมตามขอบัญญัตินี้ ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูแจงตองชําระ 

ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว  หากมิไดชําระภายในระยะเวลาที่กําหนดจะตองเสียคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละ  ๒๐  

ของยอดเงินคาธรรมเนียม  เวนแตผูไดรับใบอนุญาตหรือผูแจงจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้น 

กอนถึงกําหนดการที่จะตองชําระคาธรรมเนียม 

ขอ ๒๐ ใหใชแบบพิมพตาง ๆ  ที่กําหนดทายขอบัญญัติ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) คําขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร  หรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

ใหใชแบบ  สอ.๑ 

  (๒) คําขอรับหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร

ใหใชแบบ  สอ.๒ 

  (๓) ใบรับแจงการจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารใหใชแบบ  สอ.๓ 

  (๔) ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารใหใชแบบ  สอ.๔ 

  (๕) ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่สะสมอาหารใหใชแบบ  สอ.๕ 

  (๖) หนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารใหใชแบบ  สอ.๖ 

  (๗) หนังสือรับรองการจัดตั้งสถานที่สะสมอาหารใหใชแบบ  สอ.๗ 

  (๘) คําขอตออายุใบอนุญาตหรือคําขอตออายุหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่

จําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารใหใชแบบ  สอ.๘ 

ขอ ๒๑ ใหเจาพนักงานทองถิ่นและเจาพนกังานสาธารณสุขมีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
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ขอ ๒๒ ผูใดจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตร

โดยไมไดรับใบอนุญาตมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

ขอ ๒๓ ผู ใดจัดตั้ งสถานที่ จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารซึ่งมี พ้ืนที่ ไม เกิน 

สองรอยตารางเมตรโดยไมมีหนังสือรับรองการแจงมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

ขอ ๒๔ สถานที่สะสมอาหารรวมท้ังรานจําหนายอาหารถาวรและเคล่ือนที่จะตองรักษาความสะอาด

บริเวณทางเทาและพ้ืนถนนไมใหสกปรก  รุงรัง  เปยกชื้น  หรือวางส่ิงของกีดขวางไมเปนระเบียบ  กอง  

วางวัสดุและส่ิงปฏิกูลปลอยใหเนาเหม็น  ผูใดฝาฝนปรับวันละหารอยบาทถวน 

ขอ ๒๕ จัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหารซึ่งไดรับใบอนุญาตหรือ 

หนังสือรับรองการแจงและหรือผูจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บหรือสะสมอาหารในสถานที่จําหนายอาหาร

หรือสถานที่สะสมอาหาร  ผูใดฝาฝนไมปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในขอบัญญัติเกี่ยวกับการจัดตั้ง   

ใชและดูแลรักษาสถานที่  และสุขลักษณะของบริเวณที่ใชจําหนายอาหาร  ที่จัดไวสําหรับบริโภคอาหาร   

ที่ใชทําประกอบหรือปรุงอาหาร  หรือท่ีใชสะสมอาหาร  หรือหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการปองกันมิให 

เกิดเหตุรําคาญและการปองกันโรคติดตอมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

ขอ ๒๖ บรรดาสถานที่จําหนายอาหาร  สถานท่ีสะสมอาหาร  มีอยูกอนขอบัญญัตินี้ใชบังคับ  

ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑของขอบัญญัตินี้ภายใน  ๖๐  วันนับแตวันท่ีขอบัญญัตินี้ใชบังคับในเขต 

องคการบริหารสวนตําบลไมรูด 

ขอ ๒๗ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลไมรูดรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  ขอบังคับ  หรือคําส่ังใด ๆ  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๑  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สุรศักดิ์  อินทรประเสรฐิ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลไมรูด 



 

 

 
บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไมรูด 

เรื่อง สถานท่ีจําหนายอาหาร และสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ลําดับท่ี  รายการ คาธรรมเนียม  (บาท) 
๑ คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ี

จําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนท่ีใดซ่ึง 
๑.๑ มีพ้ืนท่ีไมเกิน ๕๐ ตารางเมตร 
๑.๒ มีพ้ืนท่ีเกิน ๕๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร 
๑.๓ มีพ้ืนท่ีเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 

 
 

๕๐ 
๑๐๐ 
๖๐๐ 

 
๒ 

 
คาธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ี 
สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนท่ีใดซ่ึง 
๒.๑ มีพ้ืนท่ีเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร 
๒.๒ มีพ้ืนท่ีเกิน ๕๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 

 
 
 

 
 
 

๙๐๐ 
๑,๑๐๐ 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

แบบ สอ. ๑ 
คําขอรับใบอนุญาต 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 
เขียนท่ี…………………………………….. 

                                                                                วันท่ี……….เดือน………………พ.ศ…………….. 
ขาพเจา บุคคลธรรมดา/ นิติบุคคล ชื่อ……………….................................................…………………อายุ…………….ป 

อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี………..ถนน…………....................…….ตําบล………………..อําเภอ………………………... 
จังหวัด………….…………โทรศัพท…………………ขอยื่นคําขอใบอนุญาตจัดตั้ง/สถานท่ีจําหนายอาหาร/สถานท่ี
สะสมอาหาร ประเภท……………………………………ตอเจาพนักงานทองถ่ิน ดังตอไปนี้ 

๑. สถานท่ีชื่อ………………………….........................…………ตั้งอยูเลขท่ี………………ถนน………………… 
ตําบล……………………............อําเภอ...............................จังหวัด...............................โทรศัพท………………………... 
จํานวนพ้ืนท่ีประกอบการ………….........……….ตารางเมตร 

๒. ผูจัดการชื่อ………….………….......................….…………..ตั้งอยูเลขท่ี………………ถนน………………… 
ตําบล………………………อําเภอ……............…………….จังหวัด……………….โทรศัพท…………………… 

๓. พรอมคําขอนี้ไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ 
    ๓.๑ สําเนาทะเบียนบานของสถานประกอบการ 
    ๓.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูประกอบการ 
    ๓.๓ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลกรณีผูขอเปนนิติบุคคล 
    ๓.๔ หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและของผูรับมอบ

อํานาจกรณีเจาของหรือผูประกอบการไมสามารถยื่นคําขอดวยตนเองได 
    ๓.๕ หลักฐานแสดงวาอาคารสามารถใชประกอบการไดถูกตองตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
๔. แผนท่ีสังเขปแสดงท่ีตั้งของสถานประกอบการ 
๕. ขาพเจาขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ และพรอมจะปฏิบัติตาม

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไมรูด เรื่อง สถานท่ีจําหนายอาหาร และสถานท่ีสะสมอาหาร           
พ.ศ.  ๒๕๕๙  และปฏิบัติเก่ียวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  คําสั่งของ          
เจาพนักงานทองถ่ิน กฎ ระเบียบ และคําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลไมรูด 
 
 

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

 

 

 



 

 

แบบ สอ. ๒ 
คําขอรับหนังสือรับรองการแจง 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 
เขียนท่ี…………………………………… 

                                                                       วันท่ี………….เดือน…………….………พ.ศ………...……. 
ขาพเจา บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล ชื่อ…..............................................………………………………..อายุ……….……..ป 
อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี…………ถนน……………............……ตําบล……………............……..อําเภอ………………… 
จังหวัด………………………………โทรศัพท……….....................………….ขอยื่นคําขอรับหนังสือรับรองการแจงแลว 
เพ่ือจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร/สถานท่ีสะสมอาหาร ประเภท………………………………......................…………… 
ตอเจาพนักงานทองถ่ิน ดังตอไปนี้ 

๑. สถานท่ีชื่อ…...........................…………………………ตั้งอยูเลขท่ี…………………..ถนน……………………… 
ตําบล………………………อําเภอ............................จังหวัด.........................โทรศัพท…………………….. 
จํานวนพ้ืนท่ีประกอบการ…………………….ตารางเมตร 
         ๒. ผูจัดการชื่อ……….……………………อายุ……............ป อยูบานเลขท่ี…............…ถนน…………….……… 
ตําบล…….………….อําเภอ……………..จังหวัด……………………….โทรศัพท…………………..……. 

๓. พรอมคําขอนี้ไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ 
    ๓.๑ สําเนาทะเบียนบานของสถานประกอบการ 
    ๓.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูประกอบการ 
    ๓.๓ สําเนาหนังสือการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลกรณีผูขอเปนนิติบุคคล 
    ๓.๔ หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและของผูรับมอบ

อํานาจกรณีเจาของหรือผูประกอบการไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเองได 
    ๓.๕ หลักฐานแสดงวาอาคารสามารถใชประกอบการไดโดยถูกตองตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
๔. แผนท่ีสังเขป แสดงท่ีตั้งของสถานประกอบการ 
๕. ขาพเจาขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ และพรอมจะปฏิบัติตาม

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไมรูด เรื่อง สถานท่ีจําหนายอาหาร และสถานท่ีสะสมอาหาร               
พ.ศ.  ๒๕๕๙  และปฏิบัติเก่ียวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  คําสั่งของ                       
เจาพนักงานทองถ่ิน กฎ ระเบียบ และคําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลไมรูด 

 
 

                      ลงชื่อ……………………………….ผูขอรับหนังสือรับรองการแจง 
                                            (………………….........…………..) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบ สอ. ๓ 
ใบรับแจงการจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 
ท่ี…………………./…………                                              

     เขียนท่ีองคการบริหารสวนตําบลไมรูด 
 

หนังสือนี้ออกใหเพ่ือเปนหลักฐานแสดงวา  เจาพนักงานทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบลไมรูด   
ไดรับแจงการจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร สถานท่ีสะสมอาหาร  
ชื่อ………………………..…………………….ท่ีบานเลขท่ี……………..ถนน…………….……………….ตําบล……………………...
อําเภอ..........................จังหวดั..................................จาก……………….............................       ไวแลว 
 
 

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

  เจาพนักงานทองถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

แบบ สอ. ๔ 

ใบอนุญาตใหจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร 
เลมท่ี………..เลขท่ี…………/……….          

                เขียนท่ีองคการบริหารสวนตําบลไมรูด 
อนุญาตใหบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล ชื่อ…………………...................................……………อายุ………..…. ป 

สัญชาติ…......……..อยูบาน/สํานักงาน เลขท่ี…….........…….ถนน…………...........……..ตําบล………………….……….. 
อําเภอ………………..จังหวัด…………………โทรศัพท……………………………………………………. 

๑. จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารประเภท………….………ชื่อสถานท่ี…………………...….............………. 
พ้ืนท่ีประกอบการ…………………………ตารางเมตร 

๒. สถานท่ีตั้งอยูเลขท่ี………………….ถนน…………...................……..ตําบล………………….…….……... 
อําเภอ..................................จังหวัด..........................................โทรศัพท…………………..…………..…….. 

๓. คาธรรมเนียม……..................………บาท/ป ใบเสร็จรับเงิน เลมท่ี…………..…………….เลขท่ี………. 
วันท่ี…………เดือน……......……….พ.ศ……………. 

๔. ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 
    ๔.๑ ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติขององคการบริหารสวนตําบลไมรูด เรื่อง สถานท่ีจําหนายอาหาร

และสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๙ และปฏิบัติการเก่ียวดวยการสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงาน
สาธารณสุข และคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน รวมท้ังกฎ  ระเบียบ  คําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลไมรูด 

    ๔.๒ ………...………………..……………………………………….............................………….…………………… 
……………………………………………………………….……………….……………………………..........………….…………………...… 

๕. ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุเม่ือวันท่ี………..เดือน…………....…………..…พ.ศ………………… 
 
ออกให ณ วันท่ี…...…..เดือน….............…………พ.ศ…………. 
 
 

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

    เจาพนักงานทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

 

รายการตออายุใบอนุญาต 
 

ว.ด.ป. 
ท่ีอนุญาต 

ว.ด.ป. 
ท่ีสิ้นอายุ 

จํานวนเงิน ใบเสร็จรับเงิน 
ลงชื่อ 

เจาพนักงาน
ทองถ่ิน 

คาธรรมเนียม คาปรับ เลมท่ี เลขท่ี ว.ด.ป.  
        
        
        
        
        
        

 
 
 

คําเตือน  ๑. ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผย ณ สํานักทําการของผูไดรับใบอนุญาต 
๒. ตองยื่นคําขอตอใบอนุญาตพรอมชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
๓. หากไมขอตอใบอนุญาตพรอมชําระคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด 

  ตามขอ ๒ ตองเสียคาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละ ๒๐  ของยอดเงินคาธรรมเนียม 
๔. การขอตอใบอนุญาตใหนําใบอนุญาตฉบับนี้ไปดวย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

แบบ สอ. ๕ 

ใบอนุญาตใหจัดตั้งสถานทีส่ะสมอาหาร 

เลมท่ี………..เลขท่ี…………/……….         

                เขียนท่ีองคการบริหารสวนตําบลไมรูด  

อนุญาตใหบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล ชื่อ……………………................………อายุ…....….ป สัญชาติ………..
อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี………….….ถนน……………….…………..ตําบล………………………..อําเภอ…………………..…..
จังหวัด…………………………………โทรศัพท…………………………….. 

๑. จัดตั้งสถานท่ีสะสมอาหารประเภท…………....….……ชื่อสถานท่ี………….....……..………………. 
พ้ืนท่ีประกอบการ…………………………ตารางเมตร 

๒. สถานท่ีตั้งอยูเลขท่ี…………....……….ถนน…………….............………ตําบล……………........…...……….. 
อําเภอ………..………… จังหวัด………………………….……….โทรศัพท………….……………….… 

๓. คาธรรมเนียม……………บาท/ป ใบเสร็จรับเงิน เลมท่ี……………..………….เลขท่ี……….วันท่ี…….....……
เดือน…………….พ.ศ……………. 

๔. ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 
    ๔.๑ ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติขององคการบริหารสวนตําบลไมรูด เรื่อง สถานท่ีจําหนายอาหาร

และสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๙ และปฏิบัติการเก่ียวดวยการสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงาน
สาธารณสุข และคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน รวมท้ังกฎ ระเบียบ  คําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลไมรูด 

    ๔.๒ …...............................……………………………………..……..………………………………………………… 
………………………………………………………………..………………….....................................……………………..........……... 

๕. ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุเม่ือวันท่ี………..เดือน…………พ.ศ………………… 
 
ออกให ณ วันท่ี……..เดือน..........……………พ.ศ…………. 
 
 

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

  เจาพนักงานทองถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

รายการตออายุใบอนุญาต 
 

ว.ด.ป. 
ท่ีอนุญาต 

ว.ด.ป. 
ท่ีสิ้นอายุ 

จํานวนเงิน ใบเสร็จรับเงิน 
ลงชื่อ 

เจาพนักงาน
ทองถ่ิน 

คาธรรมเนียม คาปรับ เลมท่ี เลขท่ี ว.ด.ป.  
        
        
        
        
        
        

 
คําเตือน  ๑. ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผย ณ สํานักทําการของผูไดรับใบอนุญาต 

๒. ตองยื่นคําขอตอใบอนุญาตพรอมชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
๓. หากไมขอตอใบอนุญาตพรอมชําระคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด 
  ตามขอ ๒ ตองเสียคาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละ ๒๐ ของยอดเงินคาธรรมเนียม 
๔. การขอตอใบอนุญาตใหนําใบอนุญาตฉบับนี้ไปดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบ สอ. ๖ 

หนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร 

เลมท่ี………..เลขท่ี…………/……….        

               เขียนท่ีองคการบริหารสวนตําบลไมรูด 

อนุญาตใหบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล ชื่อ………………………………..……อายุ…………..ปสัญชาติ……..….. 
อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี……..…….ถนน…………..….……..ตําบล……….…...………..อําเภอ……………..…………..
จังหวัด………………………….…โทรศัพท……………………… 

๑. จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารประเภท……………..…….....…………ชื่อสถานท่ี…….…............................. 
พ้ืนท่ีประกอบการ…………………………ตารางเมตร 

๒. สถานท่ีตั้งอยูเลขท่ี……………......…….ถนน……………….....….………..ตําบล…………………………..……….. 
อําเภอ……………………….จังหวัด……………………..โทรศัพท………….…… 

๓. คาธรรมเนียม………................……บาท/ป ใบเสร็จรับเงิน เลมท่ี……………..……….เลขท่ี…..........……. 
วันท่ี…………เดือน…………….พ.ศ……………. 

๔. ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 
 ๔.๑ ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติขององคการบริหารสวนตําบลไมรูด เรื่อง สถานท่ีจําหนายอาหาร

และสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๙ และปฏิบัติการเก่ียวดวยการสุขลักษณะตามคําแนะนําของ                         
เจาพนักงานสาธารณสุข และคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน รวมท้ังกฎ ระเบียบ คําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลไมรูด 

 ๔.๒ ...................................………....…………………………………………...………..…………………………….. 
……………………………………………………………………......................................…………………….…………………... 

๕. หนังสือรับรองการแจงฉบับนี้สิ้นอายุวันท่ี……....เดือน................………พ.ศ………. 
 

ออกให ณ วันท่ี……..เดือน…………………พ.ศ…………. 
 
 

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

เจาพนักงานทองถ่ิน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายการตออายุหนังสือรับรองการแจง 
 

ว.ด.ป. 
ท่ีอนุญาต 

ว.ด.ป. 
ท่ีสิ้นอายุ 

จํานวนเงิน ใบเสร็จรับเงิน 
ลงชื่อ 

เจาพนักงาน
ทองถ่ิน 

คาธรรมเนียม คาปรับ เลมท่ี เลขท่ี ว.ด.ป.  
        
        
        
        
        
        

 
 
คําเตือน  ๑. ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผย ณ สํานักทําการของผูไดรับใบอนุญาต 

๒. ตองยื่นคําขอตอใบอนุญาตพรอมชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
๓. หากไมขอตอใบอนุญาตพรอมชําระคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด 
  ตามขอ ๒ ตองเสียคาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละ ๒๐  ของยอดเงินคาธรรมเนียม 
๔. การขอตอใบอนุญาตใหนําใบอนุญาตฉบับนี้ไปดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

แบบ สอ. ๗ 

หนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร 

เลมท่ี………..เลขท่ี…………/……….     

                เขียนท่ีองคการบริหารสวนตําบลไมรูด 

อนุญาตใหบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล ชื่อ…………………………………….………อายุ………. ปสัญชาติ………..
อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี……..…….ถนน………….…………..ตําบล………...........……..อําเภอ……….……….………..
จังหวัด…………………โทรศัพท……………………….. 

๑. จัดตั้งสถานท่ีสะสมอาหารประเภท…………………...……ชื่อสถานท่ี……………………….……....…….……… 
พ้ืนท่ีประกอบการ…………………………ตารางเมตร 

๒. สถานท่ีตั้งอยูเลขท่ี………………….ถนน…………......………………..ตําบล………...…......................………..
อําเภอ……………………….….จังหวัด............................ โทรศัพท………….…… 

๓. คาธรรมเนียม………..................……บาท/ป ใบเสร็จรับเงิน เลมท่ี……………..………….เลขท่ี…….....…. 
วันท่ี…………เดือน…………….พ.ศ……………. 

๔. ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 
    ๔.๑ ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไมรูด เรื่อง สถานท่ีจําหนายอาหารและ

สถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และปฏิบัติการเ ก่ียวดวยการสุขลักษณะตามคําแนะนําของ                          
เจาพนักงานสาธารณสุข และคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน รวมท้ังกฎ ระเบียบ คําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลไมรูด 

    ๔.๒ ……….………………..……………………………………..............................................……………………….. 
………………………………………………..……………………………………………………….……... 

๕. หนังสือรับรองการแจงฉบับนี้สิ้นอายุเม่ือวันท่ี……....เดือน……….………พ.ศ……….. 
 

ออกให ณ วันท่ี……..เดือน……………พ.ศ…………. 
 
 

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

เจาพนักงานทองถ่ิน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

รายการตออายุหนังสือรับรองการแจง 
 

ว.ด.ป. 
ท่ีอนุญาต 

ว.ด.ป. 
ท่ีสิ้นอายุ 

จํานวนเงิน ใบเสร็จรับเงิน 
ลงชื่อ 

เจาพนักงาน
ทองถ่ิน 

คาธรรมเนียม คาปรับ เลมท่ี เลขท่ี ว.ด.ป.  
        
        
        
        
        
        

 
 
คําเตือน  ๑. ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผย ณ สํานักทําการของผูไดรับใบอนุญาต 

๒. ตองยื่นคําขอตอใบอนุญาตพรอมชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
๓. หากไมขอตอใบอนุญาตพรอมชําระคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด 
  ตามขอ ๒ ตองเสียคาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละ ๒๐  ของยอดเงินคาธรรมเนียม 
๔. การขอตอใบอนุญาตใหนําใบอนุญาตฉบับนี้ไปดวย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
แบบ สอ.๘ 

คําขอตออายุใบอนุญาตหรือขอตอหนังสือรับรองการแจง 
เพ่ือจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

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

ขาพเจา บุคคลธรรมดา /นิติบุคคล ชื่อ…….................................………………………………อายุ……..…ป 
สัญชาติ…………อยูบานเลขท่ี……...ถนน…………….……ตําบล……......................…………อําเภอ………..………… 
จังหวัด………………...โทรศัพท………………….….ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตหนังสือรับรองการแจงการจัดตั้ง
สถานท่ีจําหนายอาหาร/สถานท่ีสะสมอาหารตอเจาพนักงานทองถ่ิน ดังตอไปนี้ 

๑. สถานท่ีชื่อ….......................……………………………………………….….เพ่ือจําหนายอาหาร/สะสมอาหาร
ประเภท……………………………………….. 

๒. ตั้งอยูเลขท่ี…...........……ถนน…………............…………ตําบล…......…………………อําเภอ …………...……. 
จังหวัด…………………โทรศัพท………….………..จํานวนพ้ืนท่ีประกอบการ…..………...........……ตารางเมตร 

๓. ไดรับใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจงจากเจาพนักงานทองถ่ินเม่ือวันท่ี……เดือน…....…..พ.ศ…..... 
เสียคาธรรมเนียมปละ….........................…..บาท ใบอนุญาตสิ้นอายุวันท่ี….....….เดือน…….......………พ.ศ………... 

๔. ขาพเจายินยอมปฏิบัติตามขอบัญญัติขององคการบริหารสวนตําบลไมรูด เรื่อง สถานท่ีจําหนาย 
อาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๙ และปฏิบัติการเก่ียวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของ 
เจาพนักงานสาธารณสุข และคําสั่ง รวมท้ังกฎ ระเบียบของเจาพนักงานทองถ่ินทุกประการ 

๕. จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต พรอมนี้ไดแนบใบอนุญาต ฃหนังสือรับรองการแจงพรอมจัดสงเงิน
คาธรรมเนียมจํานวน……….………บาท มาดวยแลว 
 

                            ลงชื่อ…….…………………………ผูยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจง 
                                  (………...……...............……..) 
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