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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลขุนพิทักษ 
เรื่อง  สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร   

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลขุนพิทักษ  วาดวยสถานที่จําหนาย

อาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๓  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลขุนพิทักษ  

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลขุนพิทักษและนายอําเภอดําเนินสะดวก   

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลขุนพิทักษ  เรื่อง  สถานที่

จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลขุนพิทักษตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ  ๓  บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวแลวใน

ขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔  ในขอบัญญัตินี้ 

“อาหาร”  หมายความวา  อาหารตามกฎหมายวาดวยอาหาร 

“สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด ๆ  ท่ีมิใชท่ีหรือทาง

สาธารณะที่จัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถบริโภคไดทันที  

ทั้งนี้  ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค  ณ  ท่ีนั้น  หรือนําไปบริโภคที่อื่นก็ตาม 

“สถานท่ีสะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานท่ีหรือบริเวณใด ๆ  ท่ีมิใชท่ีหรือทาง

สาธารณะ  ที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด 

ซึ่งผูซื้อตองนําไปทํา  ประกอบหรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง 
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“ตลาด”  หมายความวา  สถานที่ซึ่งปกติจัดไวใหผูคาใชเปนท่ีชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคาประเภทสัตว  

เนื้อสัตว  ผัก  ผลไม  หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด  ประกอบหรือปรุงแลว  หรือของเสียงาย  ทั้งนี้   

ไมวาจะมีการจําหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตาม  และหมายความรวมถึงบริเวณที่จัดไวสําหรับให

ผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจําหรือเปนครั้งคราวหรือตามวันท่ีกําหนด 

“ที่ทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน

สามารถใชประโยชนหรือสัญจรได 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลขุนพิทักษ 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ  

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“องคการบริหารสวนตําบล”  หมายความวา  องคการบริหารสวนตําบลขุนพิทักษ 

ขอ  ๕  ผูใดจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนท่ีใดซึ่งมี

พ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดตองไดรบัใบอนญุาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  

ถาสถานท่ีดังกลาวมีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตรตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือขอหนังสือรับรอง

การแจงกอนการจัดตั้ง 

ขอ  ๖  ผูไดรับใบอนุญาตหรือไดรับหนังสือรับการแจงใหจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือ

สถานที่สะสมอาหารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

(๑)  การประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

(๒)  การขายของในตลาด 

(๓)  การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 

ขอ  ๗  ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือ

พ้ืนท่ีใดซึ่งมีพ้ืนท่ีเกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาต

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

(๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

(๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

(๓)  อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลประกาศกําหนด 
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ขอ  ๘  ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือ

สถานที่สะสมอาหารตองจัดสถานที่ใหถูกตองดวยสุขลักษณะและเงื่อนไขตามลักษณะของกิจการ  

ดังตอไปนี้ 

(๑)  สถานที่สะสมอาหาร 

 (๑.๑)  ไมตั้งอยูในบริเวณที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 (๑.๒)  พ้ืนที่ตองทําดวยวัตถุถาวร  ทําความสะอาดงาย 

 (๑.๓)  จัดใหมีระบบการระบายน้ําอยางเพียงพอและถกูตองสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐาน  

ที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนด 

 (๑.๔)  จัดใหมีแสงสวางและทางระบายอากาศเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะตาม

เกณฑมาตรฐานที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนด 

 (๑.๕)  จัดใหมีสวมจํานวนเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐานที่

องคการบริหารสวนตําบลกําหนด 

 (๑.๖)  จัดใหมีที่รองรับมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลที่ถูกตองดวยสุขลักษณะและเพียงพอ 

 (๑.๗)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับสุขลักษณะตามความแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

พนักงานเจาหนาที่  และคําส่ังของพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบังคับและคําส่ังขององคการ

บริหารสวนตําบล 

(๒)  สถานที่จําหนายอาหาร 

 (๒.๑)  จัดสถานที่ตามท่ีกําหนดไวใน  (๑.๑)  -  (๑.๖)   

 (๒.๒)  จัดใหมีโตะ  เกาอี้  หรือที่นั่งอยางอื่นซึ่งมีสภาพแข็งแรง  สะอาด  และเปนระเบียบ

เรียบรอยอยูเสมอ 

 (๒.๓)  ผนังและบริเวณที่ปรุงอาหารตองมีพ้ืนที่ทําความสะอาดงาย 

 (๒.๔)  จัดใหมีภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  ท่ีใชในการทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บและ  

การบริโภคอาหารไวใหเพียงพอ  ปลอดภัย  และถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐานที่องคการ

บริหารสวนตําบลกําหนด 

 (๒.๕)  จัดใหมีบริเวณและที่สําหรับทําความสะอาดภาชนะตลอดจนอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ

ใหเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะเพ่ือใชในการนั้นโดยเฉพาะ 

 (๒.๖)  จัดใหมีที่สําหรับลางมือพรอมอุปกรณจํานวนเพียงพอ 
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 (๒.๗)  จัดใหมีการปองกันอันตรายตอสุขภาพ  รวมท้ังปองกันไมใหเกิดเหตุรําคาญเนื่องจาก

การจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  และเก็บอาหาร 

 (๒.๘)  จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขและคําส่ัง  

ของเจาพนักงานทองถิ่น 

 (๒.๙)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

พนักงานเจาหนาท่ี  และคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบังคับและคําส่ังขององคการ

บริหารสวนตําบล 

(๓)  ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูใดรับหนังสือรับรองการแจงตองดูแลรักษาสถานท่ีจําหนายอาหาร

หรือสถานที่สะสมอาหารใหถูกตองดวยสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

 (๓.๑)  รักษาสถานที่ใหสะอาดอยูเสมอ  รวมทั้งจัดใหมีการปองกันและกําจัดสัตวนําโรค 

 (๓.๒)  ตองมีการดูแลรักษาความสะอาดที่รองรับขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลไมใหเปนที่

เพาะพันธุแมลงและสัตวนําโรคได  และตองมีการกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลที่ถูกตองดวยสุขลักษณะ 

 (๓.๓)  รักษาสวมใหถูกตองดวยสุขลักษณะอยูเสมอ 

 (๓.๔)  จัดส่ิงของเครื่องใชและอุปกรณใหเปนระเบียบเรียบรอยและรักษาใหสะอาดอยูเสมอ 

 (๓.๕)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

พนักงานเจาหนาที่  และคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบังคับ  และคําส่ังขององคการ

บริหารสวนตําบล 

ขอ  ๙  ผูไดรับอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารตองปฏิบัติ

ใหถูกตองตามหลักเกณฑเกี่ยวกบัสุขลักษณะของอาคาร  กรรมวิธีการจําหนายอาหาร  ทํา  ประกอบ  ปรุง  

เก็บรักษาอาหาร  ตลอดจนสุขลักษณะของภาชนะ  อุปกรณ  น้ําใช  และของอื่น ๆ  รวมท้ังสุขลักษณะ

สวนของบุคคลของผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหารและผูใหบริการ  ดังตอไปนี้ 

(๑)  วาง  เก็บอาหารกอนปรงุในที่สะอาดถูกสุขลักษณะ  รวมทั้งจัดใหมีการปองกันสัตวนําโรคใน

สถานที่นั้น 

(๒)  ใชเครื่องปกปดอาหารรวมทั้งภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  ท่ีใชในการทํา  ประกอบ  

ปรุง  เก็บอาหาร  เพ่ือปองกันฝุนละออง  และส่ิงที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ตลอดจนรักษาเครื่องปกปดนั้น

ใหสะอาดและใชการไดดีอยูเสมอ 
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(๓)  น้ําแข็งสําหรับใชบริโภคตองจัดเก็บไวในภาชนะท่ีถูกสุขลักษณะสามารถปองกันส่ิงปนเปอนได  

และหามนําอาหารหรือส่ิงของอื่นใดแชหรือเก็บรวบรวมไวดวยกัน 

(๔)  การทุบ  บดน้ําแข็งตองปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะและสะอาดอยูเสมอ  รวมท้ังปองกันมิใหมีเสียง

อันเปนเหตุรําคาญแกผูอื่น 

(๕)  ในกรณีที่มีผาเช็ดหนาใหบริการตองทําความสะอาดและผานความรอนฆาเชื้อโรคหรือ

กรรมวิธีอื่นใดใหถูกตองดวยสุขลักษณะ 

(๖)  จัดใหมีน้ําสะอาดใหเพียงพอ 

(๗)  ใชภาชนะหรือวัตถุท่ีสะอาด  ปลอดภัยสําหรับปรุง  ใส  หรือหออาหาร  หรือน้ําแข็ง 

โดยรักษาใหสะอาดอยูเสมอ 

(๘)  ผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหาร  และผูใหบริการตองแตงกายใหสะอาดและปฏิบัติใหถูกตอง

สุขลักษณะสวนบุคคล  ไมเปนโรคติดตอ  และไมใชบุคคลท่ีปวยหรือมีเหตุควรเชื่อวาเปนโรคติดตอใหเปน 

ผูจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บอาหาร 

(๙)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขพนักงาน

เจาหนาท่ี  และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบังคับและคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบล 

ขอ  ๑๐  ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควรใหถือ

วาสละสิทธิ์ 

ขอ  ๑๑  เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณตาม

หลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตองหรือ

ความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลให 

ผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนด 

ในขอบัญญัตินี้ 
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ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ  ๑๒  ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลขุนพิทักษเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๗  ขอ  ๘  และขอ  ๙  ดวย 

ขอ  ๑๓  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอน

ใบอนุญาตส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น  ถามิได

เสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ  

เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนยีมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนยีมตดิตอกันเกินกวาสองครั้ง  

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและ

คาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๑๔  ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ี

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ  ๑๕  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุด  ตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

(๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหายใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจงความ

ตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 
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(๒)  ในกรณีใบอนุญาตถกูทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต

นําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ  ๑๖  ในกรณีท่ีปรากฏวา ผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติ ไมถูกตองตามบท 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบ

กิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายใน

เวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ  ๑๗  เจาพนกังานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

(๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

(๒)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

(๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ี

ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  

และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน  หรือ 

มีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ  ๑๘  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาท่ีคําส่ังไปถึง  หรือ 

วันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ  ๑๙  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันท่ีถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๒๐  ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือ

พ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดจะตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

(๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

(๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 
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(๓)  อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลประกาศกําหนด 

เมื่อเจาพนักงานทองถิน่ไดรบัแจงใหออกใบรบัแกผูแจงเพ่ือใชเปนหลักฐานในการประกอบกิจการ

ตามท่ีแจงไดชั่วคราวในระหวางเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นยังมิไดออกหนังสือรับรองการแจง 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจการแจงใหถูกตองตามแบบท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง  

ถาการแจงเปนไปโดยถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวัน 

ทําการนับแตวันที่ไดรับแจง 

ในใบรับแจงหรือหนังสือรับรองการแจง  เจาพนักงานทองถิ่นจะกําหนดเงื่อนไขใหผูแจงหรือ 

ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได 

ในกรณีที่การแจงไมถูกตองหรือไมสมบูรณใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหผูแจงทราบภายใน 

เจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับแจง  ถาผูแจงไมดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่

ไดรับแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหการแจงของผูแจงเปนอันส้ินผล  

แตถาผูแจงไดดําเนินการแกไขภายในเวลาที่กําหนดแลว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนงัสือรบัรองการแจง

ใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันท่ีไดรับการแจงซึ่งมีรายละเอียดถูกตองตามแบบที่กําหนดใน

ขอบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง 

ขอ  ๒๑  ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ดําเนินกิจการตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ 

ขอ  ๒๒  ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ 

ใหผูไดรับหนังสือรับรองการแจงย่ืนขอรบัใบแทนหนังสือรับรองการแจงภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบ

ถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  ตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

(๑)  ในกรณีหนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ใหผูย่ืนขอรับใบแทนหนงัสือรบัรองการแจงนําสําเนา

บันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองที่ ท่ีหนังสือรับรองการแจงสูญหายมาแสดงตอ 

เจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 



 หนา   ๕๔ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ  ๒๐๑  ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

(๒)  ในกรณีหนังสือรับรองการแจงถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนขอรับใบแทน

หนังสือรับรองการแจงนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ  ๒๓  เมื่อผูแจงประสงคจะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินกิจการใหแกบุคคลอื่นใหแจงให 

เจาพนักงานทองถิ่นทราบดวย 

ขอ  ๒๔  ในกรณีที่ผูดําเนินกิจการใดดําเนินกิจการตามที่ระบุไวในขอบัญญัตินี้โดยมิไดแจงตอ 

เจาพนักงานทองถิ่นและเคยไดรับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เพราะเหตุ 

ที่ฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นมาแลวครั้งหนึ่ง  ยังฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิได

แจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตอไป  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการไวจนกวา 

จะไดดําเนินการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น  ถายังฝาฝนอีกใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังหาม 

การดําเนินกิจการนั้นไวตามเวลาที่กําหนดซึ่งตองไมเกินสองปก็ได 

ขอ  ๒๕  ผูแจงมีหนาท่ีตองเสียคาธรรมเนียมการแจงตามอัตราท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ในวันที่มาแจง  และภายในระยะเวลาสามสิบวันกอนวันครบรอบปของทุกปตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น  

ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวน

คาธรรมเนียมท่ีคางชําระเวนแตผูแจงจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียม

ครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาท่ีตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๒๖  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหารสวนตําบล 

ขอ  ๒๗  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๒๘  นับแตวันที่ขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  ใหผูจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่

สะสมอาหารที่มีการจัดตั้งอยูกอนที่จะออกขอบัญญัตินี้ดําเนินการแจงหรือขออนุญาตใหเปนไปตาม

ขอบัญญัตินี้ภายในกําหนดเวลา  ๑๘๐  วันนับถัดจากวันที่ขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  หากไมดําเนินการ

ภายในกําหนดเวลาดังกลาวจะตองระวางโทษตามขอ  ๒๗  แหงขอบัญญัตินี้ 



 หนา   ๕๕ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ  ๒๐๑  ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ  ๒๙  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลขุนพิทักษเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๘  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

ธํารงค  พูลทองดีวฒันา 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลขนุพิทักษ 

 



 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลขุนพิทักษ 

เรื่อง  สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

ลําดับท่ี ประเภท 
อัตราคาธรรมเนียม

(บาท/ป) 

 

 

 

 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

๖ 

๗ 

 

ใหจัดเก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจงตามพ้ืนท่ี

ประกอบการ  ดังนี้ 

 

พ้ืนท่ีไมเกิน  ๑๐  ตารางเมตร 

พ้ืนท่ีเกิน  ๑๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐  ตารางเมตร 

พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๔๐  ตารางเมตร 

พ้ืนท่ีเกิน  ๔๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 

พ้ืนท่ีเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร 

พ้ืนท่ีเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

 

 

 

 

 

๑๐๐ 

๒๐๐ 

๓๐๐ 

๔๐๐ 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

คําขอรับใบอนุญาต 

การจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

 

เขียนท่ี……………………..…………………… 

วันท่ี………...เดือน…………..……….พ.ศ.…………… 

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

อาย…ุ……....ป  สัญชาติ….…………….….…เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี……………………………………………………….…………  

อยูบานเลขท่ี/สํานักงานเลขท่ี................หมูท่ี……..….ตรอก/ซอย………………….……………….ถนน………………………….……  

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

โทรศัพท….………………………….………………โทรสาร......................................................ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ

เก่ียวกับสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารตอเจาหนาท่ีพนักงานทองถ่ิน  ดังนี้ 

 ๑.  ชื่อสถานประกอบการ..................................................................................................................................

ประกอบกิจการประเภท...........................................................................................ลําดับท่ี...........................................

กําลังเครื่องจักร................................................................แรงมา  จํานวนคนงาน.......................................................คน 

 ๒.  สถานท่ีประกอบการตั้งอยูเลขท่ี.......................หมูท่ี...........ตรอก/ซอย.....................................................

ถนน........................................ตําบลขุนพิทักษ  อําเภอดําเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  โทรศัพท....................................

โทรสาร.........................................  อาคารประกอบการมีเนื้อท่ี.......................................................ตารางเมตร  

บริเวณสถานประกอบการ  (รวมท้ังอาคารประกอบการ)  เนื้อท่ี.............................................ตารางเมตร  ท่ีดินบริเวณ

สถานประกอบการเปนของ.......................................................  อาคารประกอบการ  (  )  มีอยูเดิม  (  )  กอสรางใหม  

ลักษณะของอาคารประกอบการ  (เปนไม  หรือหองแถว  ตึกแถว  คอนกรีตเสริมเหล็ก  ฯลฯ)  ไดรับใบอนุญาตปลูกสราง

อาคารประเภท....................................................  สถานประกอบการอยูใกลเคียงกับ................................................. 

............................................................................การพักคางของผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  (  )  มี  (  )  ไมมี

บริเวณสถานประกอบการมีเขตติดตอ 

 ดานเหนือ................................................................................................................ 

 ดานใต..................................................................................................................... 

 ดานตะวันออก........................................................................................................ 

 ดานตะวันตก........................................................................................................ 

 

 

 

 

 

แบบ  สอ.๑ 



 

-  ๒  - 

 

 ๓.  มาตรการปองกันอันตรายสําหรับผูปฏิบัติงาน/คนงาน 

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

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

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

 

 ๔.  แผนท่ีสังเขป  แสดงสถานท่ีตั้งประกอบการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 



 

-  ๓  - 

 

 ๕.  แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีประกอบการ  และท่ีตั้งของเครื่องจักร  (หากมีหลายชั้นใหแสดงทุกชั้น  รวมท้ังท่ีพัก

ของผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  (ถามี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผังแสดงพ้ืนท่ีประกอบการและท่ีตั้งเครื่องจักรโดยสังเขป 



 

-  ๔  - 

 

 ๖.  หลักฐานท่ีนํามาประกอบการพิจารณาคําขออนุญาต 

 ๖.๑  บัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  พรอมสําเนา 

 ๖.๒  สําเนาทะเบียนบาน 

 ๖.๓  หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในอาคารหรือท่ีดินท่ีใชประกอบกิจการ  ในกรณีท่ีมิไดเปนเจาของ

กรรมสิทธิ์ในอาคารหรือท่ีดินท่ีใชประกอบการจะตองมีสําเนาทะเบียนบาน  และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  

พรอมหนังสือแสดงความยินยอมใหใชเปนสถานประกอบกิจการ 

 ๖.๔  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

 ๖.๕  แผนท่ีแสดงท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

 ๖.๖  ในกรณีผูขอรับใบอนุญาตจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตองมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนของ

กระทรวงพาณิชย 

 ๖.๗  สําเนาใบทะเบียนพาณิชย  (ถามี) 

 ๖.๘  กรณีเจาของไมสามารถยื่นคําของดวยตนเองได  ใหผูรับมอบอํานาจนําหนังสือมอบอํานาจท่ี

ถูกตองตามกฎหมาย  พรอมบัตรประจําตัวของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจมาแสดง 

 ๖.๙  อ่ืน ๆ  (ระบุ).................................................................................................................................. 

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

  ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

แบบ  สอ.๑  เลขท่ีรับหนังสือ......................กิจการลําดับท่ี...................ชื่อผูยื่นคําขอ.................................................... 

รับไวเม่ือวันท่ี....................เดอืน...........................................................พ.ศ.  ................................................................. 

 



 

 

แบบคําขอหนังสือรับรองการแจง 

การจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

 

เขียนท่ี……………………………………… 

วันท่ี……….เดือน………………….พ.ศ.  …………… 

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

อาย…ุ…………..ป  สัญชาติ.................…เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี………………………………………………………………….…

อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี……………...…หมูท่ี…..…..….ตรอก/ซอย………………….…………….ถนน…………………….………..……  

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

โทรศัพท….……….………………..…..…โทรสาร........................................................ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ

เก่ียวกับสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารตอเจาหนาท่ีทองถ่ิน  ดังนี้ 

 ๑.  ชื่อสถานประกอบการ..................................................................................................................................

ประกอบกิจการประเภท...........................................................................................ลําดับท่ี...........................................

กําลังเครื่องจักร................................................................แรงมา  จํานวนคนงาน.......................................................คน 

 ๒.  สถานท่ีประกอบการตั้งอยูเลขท่ี.......................หมูท่ี...........ตรอก/ซอย......................................................

ถนน.....................................ตําบลขุนพิทักษ  อําเภอดําเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  โทรศัพท......................................

โทรสาร.........................................  อาคารประกอบการมีเนื้อท่ี.......................................................ตารางเมตร  

บริเวณสถานประกอบการ  (รวมท้ังอาคารประกอบการ)  เนื้อท่ี.............................................ตารางเมตร  ท่ีดินบริเวณ

สถานประกอบการเปนของ.........................................  อาคารประกอบการ  (  )  มีอยูเดิม  (  )  กอสรางใหมลักษณะ

ของอาคารประกอบการ  (เปนไม  หรือหองแถว  ตึกแถว  คอนกรีตเสริมเหล็ก  ฯลฯ)  ไดรับใบอนุญาตปลูกสราง

อาคารประเภท...................................  สถานประกอบการอยูใกลเคียงกับ............................................................. 

.............................................................................การพักคางของผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  (  )  มี  (  )  ไมมี

บริเวณสถานประกอบการมีเขตติดตอ 

 ดานเหนือ................................................................................................................ 

 ดานใต..................................................................................................................... 

 ดานตะวันออก........................................................................................................ 

 ดานตะวันตก........................................................................................................ 

 

 

 

 

 

แบบ สอ.๒ 



 

-  ๒  - 

 

 ๓.  มาตรการปองกันอันตรายสําหรับผูปฏิบัติงาน/คนงาน 

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

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

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

 

 ๔.  แผนท่ีสังเขป  แสดงสถานท่ีตั้งประกอบการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 



 

-  ๓  - 

 

 ๕.  แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีประกอบการ  และท่ีตั้งของเครื่องจักร  (หากมีหลายชั้นใหแสดงทุกชั้น  รวมท้ังท่ีพัก

ของผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  (ถามี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผังแสดงพ้ืนท่ีประกอบการและท่ีตั้งเครื่องจักรโดยสังเขป 



 

-  ๔  - 

 

 ๖.  หลักฐานท่ีนํามาประกอบการพิจารณาคําขออนุญาต 

 ๖.๑  บัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  พรอมสําเนา 

 ๖.๒  สําเนาทะเบียนบาน 

 ๖.๓  หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในอาคารหรือท่ีดินท่ีใชประกอบกิจการ  ในกรณีท่ีมิไดเปนเจาของ

กรรมสิทธิ์ในอาคารหรือท่ีดินท่ีใชประกอบการจะตองมีสําเนาทะเบียนบาน  และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  

พรอมหนังสือแสดงความยินยอมใหใชเปนสถานประกอบกิจการ 

 ๖.๔  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

 ๖.๕  แผนท่ีแสดงท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

 ๖.๖  ในกรณีผูขอรับใบอนุญาตจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตองมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนของ

กระทรวงพาณิชย 

 ๖.๗  สําเนาใบทะเบียนพาณิชย  (ถามี) 

 ๖.๘  กรณีเจาของไมสามารถยื่นคําของดวยตนเองได  ใหผูรับมอบอํานาจนําหนังสือมอบอํานาจท่ี

ถูกตองตามกฎหมายพรอมบัตรประจําตัวของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจมาแสดง 

 ๖.๙  อ่ืน ๆ  (ระบุ)................................................................................................................................... 

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

  ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

แบบ  สอ.๒  เลขท่ีรับหนังสือ......................กิจการลําดับท่ี...................ชื่อผูยื่นคําขอ..................................................... 

รับไวเม่ือวันท่ี....................เดอืน............................................................พ.ศ.  ................................................................. 

 



 

 

 

 

 

 

ใบอนุญาต 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 

เลมท่ี……………  เลขท่ี…………  ป............. 

  อนุญาตให............................................................................................................................................. 

อายุ.................ป  สัญชาติ....................  หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี........................................................... 

อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี.....................หมูท่ี...........ตรอก/ซอย......................................ถนน............................................ 

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

หมายเลขโทรศัพท................................................  โทรสาร.................................................  เปนผูไดรับอนุญาต  ดังนี้ 

  ขอ  ๑  จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  ประเภท............................................ 

ลําดับท่ี.............  คาธรรมเนียม..............................  บาท  ใบเสร็จรับเงิน  เลมท่ี  ......................................................... 

เลขท่ี................ลงวันท่ี.........................เดือน.................................  พ.ศ.  .........................    โดยใชชื่อสถาน

ประกอบการ.............................................................  พ้ืนท่ีประกอบการ.........................................ตารางเมตร  

กําลังเครื่องจักรขนาด..................แรงมา  จํานวนคนงาน  ........................คน  ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี  ...........  หมูท่ี............ 

ตรอก/ซอย..............................ถนน..............................แขวง/ตําบล................................เขต/อําเภอ............................

จังหวัด........................................หมายเลขโทรศัพท...............................................  โทรสาร.......................................... 

  ขอ  ๒  ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขโดยเฉพาะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในขอบัญญัตินี้  หรือตามคําแนะนํา

ของเจาพนักงานทองถ่ิน/ผูไดรับมอบหมายทุกประการ  หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการเปนการขัดตอ

กฎหมายหรือคําสั่ง  เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจเพิกถอนการอนุญาตได 

(๒)  ....................................................................................................................................................... 

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

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

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

 

 (ลงลายมือชื่อ)  .................................................................... 

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

         เจาพนักงานทองถ่ิน 

แบบ สอ.๓ 



 

(ดานหลัง) 

 

รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม 

 

วัน/เดือน/ป  ท่ี 

ออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป  ท่ี 

สิ้นอายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 

เจาพนักงานทองถ่ิน เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

คําเตือน 

(๑)  ผูรับการอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ีประกอบกิจการ

ตลอดเวลาท่ีประกอบ  หากฝาฝนมีโทษปรับตามกฎหมาย 

 (๒)  หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตอใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

หนังสือรับรองการแจง 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

 

เลมท่ี………………เลขท่ี……………..ป…………… 

 

อนุญาตให  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล  ชื่อ……….………………………..……………….………….……………….…………… 

อายุ……….…..ป    สัญชาติ…..…………………เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี………………………..…………….…………………….

อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี…..…….……..……หมูท่ี……..ตรอก/ซอย…………….………..…….ถนน………………..………………….…  

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

หมายเลขโทรศัพท….….…….…………………………โทรสาร....................................... 

 ขอ  ๑  จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  ประเภท................................................ 

ลําดับท่ี.............  คาธรรมเนียม..............................  บาท  ใบเสร็จรับเงิน  เลมท่ี  ......................................................... 

เลขท่ี................ลงวันท่ี.........................เดือน.....................................  พ.ศ.  .........................    โดยใชชื่อสถาน

ประกอบการ...............................................................  พ้ืนท่ีประกอบการ.........................................ตารางเมตร  

กําลังเครื่องจักรขนาด..................แรงมา  จํานวนคนงาน  ........................คน  ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี  ...........  หมูท่ี............ 

ตรอก/ซอย..............................ถนน..............................แขวง/ตําบล................................เขต/อําเภอ............................

จังหวัด........................................หมายเลขโทรศัพท...............................................  โทรสาร.......................................... 

 ขอ  ๒  ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขโดยเฉพาะ  ดังตอไปนี้ 

 (๑)  ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในขอบัญญัตินี้  หรือตามคําแนะนําของ 

เจาพนักงานทองถ่ิน/ผูไดรับมอบหมายทุกประการ  หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการเปนการขัดตอ

กฎหมายหรือคําสั่ง  เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจเพิกถอนการอนุญาตได 

  (๒)  .................................................................................................................................................................... 

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

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

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

 

     (ลงลายมือชื่อ)  .......................................................................... 

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

            เจาพนักงานทองถ่ิน 

แบบ สอ.๔ 



 

(ดานหลัง) 

 

รายการตออายุหนังสือรับรองการแจงและเสียคาธรรมเนียม 

 

วัน/เดือน/ป  ท่ี 

ออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป  ท่ี 

สิ้นอายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 

เจาพนักงานทองถ่ิน เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

คําเตือน 

(๑)  ผูรับการอนุญาตตองแสดงหนังสือรับรองการแจงนี้โดยเปดเผยไดงาย  ณ  สถานท่ีประกอบกิจการ

ตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ  หากฝาฝนมีโทษปรับตามกฎหมาย 

(๒)  หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตอหนังสือรับรองการแจงกอนหนังสือรับรอง 

การแจงสิ้นอายุ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

คําขอตออายุ 

ใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจงการจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร 

หรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 

เขียนท่ี……………………………………… 

วันท่ี………  เดือน………………….พ.ศ.  …………… 

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

อาย.ุ.…………..ป  สัญชาติ…….………….…เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี…………………………..............................…….……….

อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี…..…………หมูท่ี……..…  ตรอก/ซอย………………………………….ถนน………………………..........……  

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

หมายเลขโทรศัพท…………………………………………โทรสาร...........................................ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ

เก่ียวกับสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารตอเจาหนาท่ีทองถ่ิน  ดังนี้ 

 ๑.  ชื่อสถานประกอบการ..................................................................................................................................

ประกอบกิจการประเภท...........................................................................................ลําดับท่ี...........................................

กําลังเครื่องจักร...............................................................แรงมา  จํานวนคนงาน.......................................................คน 

 ๒.  สถานท่ีประกอบการตั้งอยูเลขท่ี.......................หมูท่ี...........ตรอก/ซอย......................................................

ถนน......................................ตําบลขุนพิทักษ  อําเภอดําเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  โทรศัพท......................................

โทรสาร.........................................  อาคารประกอบการมีเนื้อท่ี.......................................................ตารางเมตร  

บริเวณสถานประกอบการ  (รวมท้ังอาคารประกอบการ)  เนื้อท่ี.............................................ตารางเมตร  ท่ีดินบริเวณ

สถานประกอบการเปนของ...........................................  อาคารประกอบการ  (  )  มีอยูเดิม  (  )  กอสรางใหม

ลักษณะของอาคารประกอบการ  (เปนไม  หรือหองแถว  ตึกแถว  คอนกรีตเสริมเหล็ก  ฯลฯ)  ไดรับใบอนุญาตปลูกสราง

อาคารประเภท....................................  สถานประกอบการอยูใกลเคียงกับ............................................................. 

.............................................................................การพักคางของผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  (  )  มี  (  )  ไมมี

บริเวณสถานประกอบการมีเขตติดตอ 

 ดานเหนือ................................................................................................................ 

 ดานใต..................................................................................................................... 

 ดานตะวันออก........................................................................................................ 

 ดานตะวันตก........................................................................................................ 

 

 

 

 

แบบ สอ.๕ 



 

-  ๒  - 

 

 ๓.  มาตรการปองกันอันตรายสําหรับผูปฏิบัติงาน/คนงาน 

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

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

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

 ๔.  แผนท่ีสังเขป  แสดงสถานท่ีตั้งประกอบการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 



 

-  ๓  - 

 

 ๕.  แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีประกอบการ  และท่ีตั้งของเครื่องจักร  (หากมีหลายชั้นใหแสดงทุกชั้น  รวมท้ังท่ีพัก

ของผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  (ถามี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผังแสดงพ้ืนท่ีประกอบการและท่ีตั้งเครื่องจักรโดยสังเขป 



 

-  ๔  - 

 

 ๖.  หลักฐานท่ีนํามาประกอบการพิจารณาคําขออนุญาต 

 ๖.๑  บัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  พรอมสําเนา 

 ๖.๒  สําเนาทะเบียนบาน 

 ๖.๓  หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในอาคารหรือท่ีดินท่ีใชประกอบกิจการ  ในกรณีท่ีมิไดเปนเจาของ

กรรมสิทธิ์ในอาคารหรือท่ีดินท่ีใชประกอบการจะตองมีสําเนาทะเบียนบาน  และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  

พรอมหนังสือแสดงความยินยอมใหใชเปนสถานประกอบกิจการ 

 ๖.๔  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

 ๖.๕  แผนท่ีแสดงท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

 ๖.๖  ในกรณีผูขอรับใบอนุญาตจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตองมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนของ

กระทรวงพาณิชย 

 ๖.๗  สําเนาใบทะเบียนพาณิชย  (ถามี) 

 ๖.๘  กรณีเจาของไมสามารถยื่นคําของดวยตนเองได  ใหผูรับมอบอํานาจนําหนังสือมอบอํานาจ 

ท่ีถูกตองตามกฎหมาย  พรอมบัตรประจําตัวของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจมาแสดง 

 ๖.๙  อ่ืน ๆ  (ระบุ)................................................................................................................................... 

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

ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

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

 (..................................................................)/หนังสือรับรองการแจง 

  

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

แบบ  สอ.๕  เลขท่ีรับหนังสือ....................ใบอนุญาตเลมท่ี........................เลขท่ี...........................ป............................... 

กิจการลําดับท่ี..........................ชื่อผูยื่นคําขอ.................................................................................................................. 

ชื่อเจาหนาท่ีผูรับคําขอ................................................รับไวเม่ือวันท่ี..............เดือน........................พ.ศ.  ....................... 

 

 



 

คําขอรับใบแทน 

ใบอนุญาต/หนังสือรับรองการจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

 

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

 

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

 

 ขาพเจา  ชื่อ............................................................................................................ผูไดรับใบอนุญาต 

 

 (  )  เปนบุคคลธรรมดา  อยูบานเลขท่ี..............  หมูท่ี................  ตรอก/ซอย.................................................. 

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

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

 (  )  เปนนิติบุคคล  ประเภท  หางหุนสวน/บริษัท  จดทะเบียนเม่ือวันท่ี........................................................... 

เลขท่ี..........................................................................................  มีสํานักงานตั้งอยู  เลขท่ี........................หมูท่ี............. 

ตรอก/ซอย..............................ถนน...........................แขวง/ตําบล..................................เขต/อําเภอ.............................. 

จังหวัด........................................หมายเลขโทรศัพท..............................................โทรสาร............................................. 

 

 ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจงการจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสม

อาหารตอเจาพนักงานทองถ่ิน  ดังตอไปนี้ 

 ๑.  ขาพเจาไดรับใบอนุญาตเลมท่ี..................เลขท่ี.....................ป..................ออกใหเม่ือวันท่ี......................... 

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

 ๒.  ชื่อสถานประกอบการ.................................................................................................................................. 

ประกอบกิจการประเภท...........................................................................ลําดับท่ี......................................................... 

กําลังเครื่องจักร.........................แรงมา  จํานวนคนงาน...........คน 

 ๓.  สถานประกอบการตั้งอยูเลขท่ี................หมูท่ี..................ตรอก/ซอย.......................................................... 

ถนน...............................ตําบล...............................อําเภอ................................................จงัหวัด.................................... 

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

 ๔.  เนื่องจากใบอนุญาตของขาพเจาดังกลาวขางตน  (  )  สูญหายหรือถูกทําลาย  (  )  ชํารุดในสาระสําคัญ

โดยมีหลักฐานเอกสารประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 

 ๔.๑  บัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจพรอมสําเนา 

 ๔.๒  สําเนาทะเบียนบาน 

 

 

แบบ สอ.๖ 



 

-  ๒  - 

 

 ๔.๓  หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในอาคารหรือท่ีดินท่ีใชประกอบกิจการ  ในกรณีท่ีมิไดเปนเจาของ

กรรมสิทธิ์ในอาคารหรือท่ีดินท่ีใชประกอบการจะตองมีสําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   

พรอมหนังสือแสดงความยินยอมใหใชเปนสถานประกอบกิจการ 

 ๔.๔  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

 ๔.๕  แผนท่ีแสดงท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

 ๔.๖  ในกรณีผูขอรับใบอนุญาตจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตองมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนของ

กระทรวงพาณิชย 

 ๔.๗  สําเนาใบทะเบียนพาณิชย  (ถามี) 

 ๔.๘  กรณีเจาของไมสามารถยื่นคําของดวยตนเองได  ใหผูรับมอบอํานาจนําหนังสือมอบอํานาจ 

ท่ีถูกตองตามกฎหมาย  พรอมบัตรประจําตัวของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจมาแสดง 

 ๔.๙  อ่ืน ๆ  (ระบุ)................................................................................................................................... 

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

ขาพเจาขอรับรองวา  ไมมีคาธรรมเนียมคางชําระจากการประกอบกิจการกอนเลิกการประกอบกิจการ 

และขอความท่ีระบุไวในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

 

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

(...................................................................)/หนังสือรับรองการแจง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

คําขอแกไขรายการ 

ในใบอนุญาต/หนังสือรับรองการจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

 

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

 

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

  ขาพเจา  (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................................ผูไดรับใบอนุญาต

อายุ..........ป  อยูบานเลขท่ี.............หมูท่ี............  ตรอก/ซอย....................................ถนน.............................................. 

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

หมายเลขโทรศัพท............................................โทรสาร..............................................มีความประสงคขอแกไขรายการ

ในใบแทนอนุญาต/หนังสือรับรองการจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารตอเจาพนักงานทองถ่ิน  

ตามใบอนุญาต  เลมท่ี  ....................เลขท่ี............ป............ออกใหเม่ือวันท่ี................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความท่ีระบุไวในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

 

 

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

           (.................................................................)/หนังสือรับรองการจัดตั้ง 

  

 

 

แบบ สอ.๗ 



 

 

คํารองบอกเลิกกิจการ 

สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

 

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

 

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

 ขาพเจา  (นาย/นาง/นางสาว)……….………………………………………………….………................…….............
อายุ……….…..ป  เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี………………….……………………………………………อยูบานเลขท่ี...................
หมูท่ี…....…..ตรอก/ซอย………………..…….ถนน………………..………..แขวง/ตําบล.……………….…………………………............

เขต/อําเภอ……........…………….…………จังหวัด……………………...........หมายเลขโทรศัพท….………………………………..…..… 
 ๑.  ขาพเจาไดรับใบอนุญาตเลมท่ี..................เลขท่ี.....................ป..................ออกใหเม่ือวันท่ี......................... 
เดือน...............................  พ.ศ.  .......................... 

 ๒.  ชื่อสถานประกอบการ.................................................................................................................................. 
ประกอบกิจการประเภท...........................................................................ลําดับท่ี......................................................... 
กําลังเครื่องจักร.........................แรงมา  จํานวนคนงาน...........คน 

 ๓.  สถานประกอบการตั้งอยูเลขท่ี................หมูท่ี..................ตรอก/ซอย.......................................................... 
ถนน...............................ตําบล...............................อําเภอ................................................จงัหวัด.................................... 
โทรศัพท........................................โทรสาร................................ 

 ๔.  ไดมีหลักฐานเอกสารประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 
  ๑.  ใบอนุญาตประกอบกิจการ 
  ๒.  บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานเจาของกิจการ  (ผูประกอบการ/ผูถือใบอนุญาต) 

  ๓.  สําเนาทะเบียนบานของบานท่ีใชเปนสถานท่ีตั้งสถานประกอบการ 
  ๔.  กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล  ใหนําสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพรอม
แสดงบัตรประจําตัวของผูแทนนิติบุคคล 

  ๕.  กรณีเจาของไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเองได  ใหผูรับมอบอํานาจนําหนังสือมอบอํานาจท่ี
ถูกตองตามกฎหมาย  พรอมบัตรประจําตัวของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจมาแสดง 
  ๖.  หลักฐานการแจงขอเลิกการประกอบกิจการของหนวยงานท่ีเก่ียวของ  เชน  กระทรวงพาณิชย  

กรมโรงอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม  กรมสรรพกร  (ถามี) 
  ๗.  อ่ืน ๆ  (ระบุ)................................................................................................................................. 
 

ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความท่ีระบุไวในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 

    (ลงลายมือชื่อ)  ..............................................................ผูยืน่คํารองบอกเลิกกิจการ 

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

แบบ สอ.๘ 



 

 

 

 

 

ใบแทนใบอนุญาต 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

 

เลมท่ี……………  เลขท่ี…………  ป............. 

  อนุญาตให............................................................................................................................................ 

อายุ.................ป  สัญชาติ....................  หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี........................................................... 

อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี.....................หมูท่ี...........ตรอก/ซอย......................................ถนน............................................ 

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

หมายเลขโทรศัพท................................................  โทรสาร.................................................  เปนผูไดรับอนุญาต  ดังนี้ 

  ขอ  ๑  จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  ประเภท............................................ 

ลําดับท่ี.............  คาธรรมเนียม..............................  บาท  ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี  ......................................................... 

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

โดยใชชื่อสถานประกอบการ..................................................  พ้ืนท่ีประกอบการ.........................................ตารางเมตร  

กําลังเครื่องจักรขนาด.........................แรงมา  จํานวนคนงาน  ............................คน  ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี  ......................  

หมูท่ี............ตรอก/ซอย............................ถนน........................แขวง/ตําบล...........................เขต/อําเภอ......................

จังหวัด........................................หมายเลขโทรศัพท...............................................  โทรสาร.......................................... 

  ขอ  ๒  ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขโดยเฉพาะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในขอบัญญัตินี้  หรือตามคําแนะนํา

ของเจาพนักงานทองถ่ิน/ผูไดรับมอบหมายทุกประการ  หากปรากฏในภายหลังวา  การประกอบกิจการเปนการขัดตอ

กฎหมายหรือคําสั่ง  เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจเพิกถอนการอนุญาตได 

  (๒)  ..................................................................................................................................................... 

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

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

   ออกให  ณ  วันท่ี  .........  เดอืน  ................................  พ.ศ.  ...................... 

 

 

     (ลงลายมือชื่อ)  .................................................................... 

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

       เจาพนักงานทองถ่ิน 

แบบ สอ.๙ 



 

(ดานหลัง) 

รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม 

 

วัน/เดือน/ป   

ท่ีออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป   

ท่ีสิ้นอายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 

เจาพนักงานทองถ่ิน เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

คําเตือน 

(๑)  ผูรับการอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ีประกอบกิจการ 

ตลอดเวลาท่ีประกอบ  หากฝาฝนมีโทษปรับตามกฎหมาย 

 (๒)  หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตอใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ใบแทนหนังสือรับรองการแจง 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

 

เลมท่ี……………  เลขท่ี…………  ป............. 

  อนุญาตให  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล  ชื่อ.......................................................................................... 
อายุ.................ป  สัญชาติ...................  หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี........................................................... 

อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี.....................หมูท่ี...........ตรอก/ซอย......................................ถนน............................................ 
แขวง/ตําบล..........................................เขต/อําเภอ.............................................จังหวัด................................................. 
หมายเลขโทรศัพท................................................  โทรสาร................................................. 

  ขอ  ๑  จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  ประเภท............................................ 
ลําดับท่ี.............  คาธรรมเนียม..............................  บาท  ใบเสร็จรับเงิน  เลมท่ี  ......................................................... 
เลขท่ี................................ลงวนัท่ี..................................เดือน....................................................  พ.ศ.  .........................  

โดยใชชื่อสถานประกอบการวา....................................................  พ้ืนท่ีประกอบการ...................................ตารางเมตร  
กําลังเครื่องจักรขนาด..................แรงมา  จํานวนคนงาน  ........................คน  ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี  ...........  หมูท่ี............ 
ตรอก/ซอย..............................ถนน..............................แขวง/ตําบล................................เขต/อําเภอ............................

จังหวัด........................................หมายเลขโทรศัพท...............................................  โทรสาร.......................................... 
  ขอ  ๒  ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขโดยเฉพาะ  ดังตอไปนี้ 
  (๑)  ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในขอบัญญัตินี้  หรือตามคําแนะนํา

ของเจาพนักงานทองถ่ิน/ผูไดรับมอบหมายทุกประการ  หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการเปนการขัดตอ
กฎหมายหรือคําสั่ง  เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจเพิกถอนการอนุญาตได 
  (๒)  ..................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 
  หนังสือฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันท่ี  .........  เดือน  ..........................  พ.ศ.  ............................ 
   ออกให  ณ  วันท่ี  .........  เดอืน  ................................  พ.ศ.  ...................... 
 

 

      (ลงลายมือชื่อ)  ............................................................. 

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

   เจาพนักงานทองถ่ิน 

 

แบบ สอ.๑๐ 



 

(ดานหลัง) 

รายการตออายุหนังสือรับรองการแจงและเสียคาธรรมเนียม 

 

วัน/เดือน/ป   

ท่ีออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป   

ท่ีสิ้นอายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 

เจาพนักงานทองถ่ิน เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

คําเตือน 

(๑)  ผูรับการอนุญาตตองแสดงหนังสือรับรองการแจงนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ีประกอบกิจการ 

ตลอดเวลาท่ีประกอบ  หากฝาฝนมีโทษปรับตามกฎหมาย 

(๒)  หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตอหนังสือรับรองการแจงกอนหนังสือรับรอง 

การแจงสิ้นอายุ 

 

 

 

 


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลขุนพิทักษ์
	เรื่อง  สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
	พ.ศ.  ๒๕๕๘

