
 หนา   ๑๖๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 
เรื่อง   สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร   

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส  วาดวยสถานท่ีจําหนายอาหาร

และสถานที่สะสมอาหารในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับท่ี  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๔   

และมาตรา  ๖๓  แหงพระราชบญัญัตกิารสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส  

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหงสและนายอําเภอทุงสง  จึงตราขอบัญญัติไว  

ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส  เรื่อง  สถานท่ี

จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๖๐”   

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองหงสนับตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ  ๓  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองหงสรกัษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้และใหมี

อํานาจออกระเบียบ  ประกาศหรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

ขอ  ๔  ในขอบัญญัตินี้ 

  “อาหาร”  หมายความวา  ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต  ไดแก 

  (๑)  วัตถุทุกชนิดท่ีคนกิน  ดื่ม  อม  แตไมรวมถึง  ยา  วัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิต 

และประสาทหรือยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยการนั้น  แลวแตกรณี 
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  (๒)  วัตถุที่มุงหมาย  สําหรับใช  หรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร  รวมทั้ง 

วัตถุเจือปนอาหารสีและเครื่องปรุงแตงกล่ินรส 

  “สถานท่ีจําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานท่ี  หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่ 

หรือทางสาธารณะที่จัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถบริโภคทันที  

ทั้งนี้  ไมวาจะเปนการจําหนาย  โดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค  ณ  ท่ีนั้น  หรือนําไปบริโภค 

ที่อื่นก็ตาม 

  “สถานท่ีสะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่

หรือทางสาธารณะท่ีจัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะ

อื่นใด  ซึ่งผูซื้อตองนําไปทํา  ประกอบหรือปรุงเพ่ือบริโภคภายหลัง 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน   

และประชาชนสามารถใชประโยชน  หรือใชสัญจรได 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ขาราชการสวนทองถิ่น  และหรือพนักงาน 

สวนตําบลผูซึ่ งไดรับการแตงตั้ งจากเจาพนักงานทองถิ่น  ใหปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และขอบัญญัตินี้  

หมวด  ๒ 

หลักเกณฑ  วธิีการ  และเงือ่นไขการขอและออกใบอนญุาต 

ขอ  ๕  ผูใดจะจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร  หรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคาร  หรือพ้ืนท่ีใด 

ซึ่งมี พ้ืนที่ เกินสองรอยตารางเมตร  และมิใช เปนการขายของในตลาดตองไดรับใบอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่น 
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สถานท่ีดังกลาวตามวรรคหนึ่ง  มีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตรตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น 

เพ่ือขอรับหนังสือรับรองการแจงกอนการจัดตั้ง 

ขอ  ๖  ความในขอ  ๔  ไมใชบังคับแกการประกอบการ  ดังนี้ 

  (๑)  การประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

  (๒)  การขายของในตลาด 

  (๓)  การจําหนายสินคาในที่  หรือทางสาธารณะ 

ขอ  ๗  ผูจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร  หรือสถานท่ีสะสมอาหารตองจัดสถานท่ีใหถูกตอง 

ดวยสุขลักษณะ  และเงื่อนไขตามลักษณะของกิจการ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สถานที่สะสมอาหาร 

   (๑.๑)  ไมตั้งอยูในบริเวณที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ 

   (๑.๒)  พ้ืนทําดวยวัตถุถาวร  ทําความสะอาดงาย 

   (๑.๓)  จัดใหมีระบบการระบายน้ําอยางเพียงพอ  และถูกตองดวยสุขลักษณะ 

ตามเกณฑมาตรฐานที่เจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

   (๑.๔)  จัดใหมีแสงสวางและทางระบายอากาศเพียงพอและถูกตองดวย

สุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐานท่ีเจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

   (๑.๕)  จัดใหมีสวมจํานวนเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑ

มาตรฐานท่ีเจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

   (๑.๖)  จัดใหมี ท่ีรองรับมูลฝอย  และส่ิงปฏิกูล ท่ีถูกตองดวยสุขลักษณะ 

และเพียงพอ 

   (๑.๗)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  คําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุขและคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบัญญัติ  และคําส่ังองคการบริหาร 

สวนตําบลหนองหงส 

  (๒)  สถานที่จําหนายอาหาร 

   (๒.๑)  จัดสถานท่ีตามที่กําหนดไวในขอ  (๑.๑) - (๑.๖) 
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   (๒.๒)  จัดใหมีโตะ  เกาอี้  หรือท่ีนั่งอยางอื่นซึง่มสีภาพแข็งแรง  สะอาด  และเปน

ระเบียบเรียบรอยอยูเสมอ 

   (๒.๓)  ผนังและบริเวณที่ปรุงอาหารตองมีพ้ืนที่ทําความสะอาดงาย 

   (๒.๔)  จัดใหมีภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  ท่ีใชในการทํา  ประกอบ  ปรุง  

เก็บและการบริโภคอาหารไวเพียงพอ  ปลอดภัย  และถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐาน 

ที่องคการบริหารสวนตําบลหนองหงสกําหนด 

   (๒.๕)  จัดใหมีบริเวณที่สําหรับทําความสะอาดภาชนะ  ตลอดจนอุปกรณเครื่องใชตาง  ๆ 

ใหเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ  เพ่ือใชในการนั้นโดยเฉพาะ 

   (๒.๖)  จัดใหมีที่สําหรับลางมือ  พรอมอุปกรณจํานวนเพียงพอ 

   (๒.๗)  จัดใหมีการปองกันอันตรายตอสุขภาพ  รวมทั้งปองกันไมใหเกิดเหตุรําคาญ

เนื่องจากการจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  และเก็บอาหาร 

   (๒.๘)  จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น 

   (๒.๙)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุขและคําส่ังพนักงานทองถิ่น  รวมท้ังระเบียบ  ขอบัญญัติ  และคําส่ังขององคการบริหาร 

สวนตําบลหนองหงส 

ขอ  ๘  ผูรับใบอนุญาตหรือผูรับมอบการแจงตองดูแลรักษาสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานที่

สะสมอาหารใหถูกตองดวยสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  รักษาสถานที่ใหสะอาดอยูเสมอ  รวมทั้งจัดใหมีการปองกันและกําจัดสัตวนําโรค 

  (๒)  ตองมีการดูแลรักษาความสะอาดท่ีรองรับขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลท่ีถูกตองดวย

สุขลักษณะ 

  (๓)  รักษาสวมใหถูกตองดวยสุขลักษณะอยูเสมอ 

  (๔)  จัดส่ิงของเครื่องใช  และอุปกรณใหเปนระเบียบ  เรียบรอย  และรักษาใหสะอาด

อยูเสมอ 
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  (๕)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบัญญัติและคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

ขอ  ๙  ผูรับใบอนุญาตหรือผูรับรองการแจง  จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารตองปฏิบัติใหถูกตอง

ตามหลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร  กรรมวิธีการจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บ   

รักษาอาหาร  ตลอดจนสุขลักษณะของภาชนะ  อุปกรณน้ําใช  และของใชอื่น ๆ  รวมทั้งสุขลักษณะ 

สวนบุคคลของผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหาร  ผูใหบริการ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  วางเก็บอาหารกอนปรุงในท่ีสะอาดถูกสุขลักษณะ  รวมท้ังจัดใหมีการปองกันสัตว

นําโรคในสถานท่ีนั้น 

  (๒)  ใชเครื่องปกปดอาหาร  รวมทั้งภาชนะและอุปกรณ  เครื่องใชตาง ๆ  ที่ใชในการทํา

ประกอบ  ปรุง  เก็บอาหาร  เพ่ือปองกันฝุนละอองและส่ิงท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ตลอดจนรักษา 

เครื่องปกปดนั้นใหสะอาดใชการไดดีอยูเสมอ 

  (๓)  น้ําแข็งสําหรับใชบริโภคตองจัดเก็บไวในภาชนะท่ีถูกสุขลักษณะสามารถปองกัน 

ส่ิงปนเปอนไดและหามนําอาหารหรือส่ิงของอื่นใดแชหรือเก็บรวมกันไวดวย 

  (๔)  การทุบ  การบดน้ําแข็งตองปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะ  และสะอาดอยูเสมอ  รวมท้ัง

ปองกันมิใหเสียงเปนเหตุรําคาญแกผูอื่น 

  (๕)  ในกรณีที่มีผาเช็ดหนาใหบริการตองทําความสะอาดโดยวิธีผานความรอนฆาเชื้อโรค

หรือกรรมวิธีอื่นใดใหถูกตองดวยสุขลักษณะ 

  (๖)  จัดใหมีน้ําสะอาดไวเพียงพอ 

  (๗)  ใชภาชนะหรือวัตถุท่ีสะอาด  ปลอดภัยสําหรับปรุง  ใส  หรือหออาหารหรือน้ําแข็ง

โดยรักษาใหสะอาดอยูเสมอ 

  (๘)  ผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหาร  และผูใหบริการตองแตงกายใหสะอาดและปฏิบัติตน

ใหถูกตองดวยสุขลักษณะสวนบุคคล 

  (๙)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

และคําส่ังพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบัญญัติ  และคําส่ังองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 



 หนา   ๑๖๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๑๐  อาคารที่ใชเปนสถานที่ประกอบการตองมีหลักฐานแสดงวาสามารถใชประกอบการได

โดยถูกตองตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

ขอ  ๑๑  ผูรับใบอนุญาตหรือผูรับรองการแจงตองไมเปนโรคติดตอและไมจางหรือใชบุคคล 

ที่ปวยหรือมีเหตุควรเชื่อวาเปนโรคติดตอ  จําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บอาหาร 

ขอ  ๑๒  ผูใดประสงคจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร 

หรือพ้ืนท่ีใดซึ่งพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตร  ใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร 

หรือสถานที่สะสมอาหารตามแบบ  สอ.๑  ทายขอบัญญัตินี้ตอเจาพนักงานทองถิ่นพรอมกับ 

หลักฐานตาง ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลหนองหงสกําหนด 

ในกรณีสถานท่ีตามวรรคหนึ่ง  มีพ้ืนท่ีไมเกินสองรอยตารางเมตร  ใหย่ืนคําขอรับหนังสือรับรอง

การแจ งตามแบบ  สอ .๒   ท ายข อบัญญัตินี้ ต อ เจ าพนักงานทองถิ่ นพร อมห ลักฐานต า ง  ๆ   

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองหงสกําหนด 

ขอ  ๑๓  เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของคําขออนุญาต

หรือคําขอรับหนังสือรับรองการแจงแลว  ปรากฏวาถูกตองตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดไว 

ใหออกใบอนุญาตจัดตั้ งสถาน ท่ี จําหน ายอาหารหรือสถาน ท่ีสะสมอาหารตามแบบ  สอ .๓   

ทายขอบัญญัตินี้หรือหนังสือรับรองการแจงตามแบบ  สอ.๔  ทายขอบัญญัตินี้  แลวแตกรณี 

ผูใดรับอนุญาตหรือผูไดรับการรับรองการแจงตองมารับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง

พรอมกับชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนี้ภายในกําหนดสิบหาวัน

นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากมิไดมารับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง

และชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ  ๑๔  เมื่อผูรับใบอนุญาตผูใดประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต  ใหย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาต

ประกอบกิจการจําหนายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหารตามแบบ  สอ.๖  ทายขอบัญญัตินี้ตอพนักงานทองถิ่น  

กอนใบอนุญาตส้ินอายุไมนอยกวาสิบหาวัน  เมื่อได ย่ืนคําขอพรอมกับชําระคาธรรมเนียมแลว   

ใหประกอบกิจการตอไปจนกวาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

ผูใดมิไดชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตส้ินอายุจะตองชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละ 

ย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ 



 หนา   ๑๖๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๑๕  ผูรับหนังสือรับรองการแจงตองเสียคาธรรมเนียมเปนประจําทุกป  ตลอดระยะเวลา

ดําเนินกิจการนั้น  โดยย่ืนคําขอชําระคาธรรมเนียมประจําปตามแบบ  สอ.๕  ทายขอบัญญัตินี้ 

ตอเจาพนักงานทองถิ่น  พรอมหลักฐานตาง ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลหนองหงสกําหนด   

และใหชําระคาธรรมเนียมกอนครบรอบในแตละป 

ผูใดมิไดชําระคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนดจะตองชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบ 

ของคาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแตผูแจงจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการ 

เสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ขอ  ๑๖  ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

ขอ  ๑๗  เมื่อผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับหนังสือรับรองการแจง  ไมประสงคจะประกอบการตอไป

ใหย่ืนคําขอบอกเลิกการดําเนินกิจการตามแบบ  สอ.๗  ทายขอบัญญัตินี้ตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๑๘  หากผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับรองการแจงประสงคจะแกไขรายการในใบอนุญาต 

หรือหนังสือรับรองการแจง  ใหย่ืนคําขอแกไขรายการในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง   

ตามแบบ  สอ.๘  ทายขอบัญญัตินี้ตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๑๙  หากปรากฏวาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง  สูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุด 

ในสาระสําคัญ  ผูรับใบอนุญาตหรือผูรับหนังสือรับรองการแจง  แลวแตกรณี  จะตองย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาต  หรือใบแทนหนังสือรับรองการแจงตามแบบ  สอ.๙  ทายขอบัญญัตินี้ตอเจาพนักงานทองถิ่น

ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ  แลวแตกรณี 

พรอมหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ  กรณีสูญหายหรือถูกทําลาย 

  (๒)  ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

ขอ  ๒๐  การออกใบอนุญาต  หรือใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหเจาพนักงานทองถิ่น

ดําเนินการตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  ดังนี้ 

  (๑)  การออกใบแทนใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร  หรือสถานท่ีสะสมอาหาร

ใหใชตามแบบ  สอ.๑๐  ทายขอบัญญัตินี้  หรือการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่



 หนา   ๑๗๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

จําหนายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหารใหใชตามแบบ  สอ.๑๑  ทายขอบัญญัตินี้  โดยประทับตรา 

สีแดง  คําวา  “ใบแทน”  กํากับไวดวย  และใหมีวัน  เดือน  ปที่ออกใบแทนพรอมทั้งลงลายมือชื่อ 

เจาพนักงานทองถิ่นหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

  (๒)  ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิม 

  (๓)  บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม  หรือตนขั้วหนังสือรับรองการแจงเดิมระบุ

สาเหตุการสูญหาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมหรือหนังสือรับรองการแจงเดิม   

แลวแตกรณีและลงเลมท่ี  เลขที่  ปของใบแทน 

ขอ  ๒๑  ผูรับใบอนุญาตหรือผูรับรองการแจงใหจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร  หรือสถานที่

สะสมอาหารตองแสดงใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานที่

ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

หมวด  ๓ 

แบบพิมพ 

ขอ  ๒๒  ใหใชแบบพิมพตาง ๆ  ตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ดังตอไปนี้ 

  (๑) คําขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร   

ใหใชแบบ  สอ.๑ 

  (๒) คําขอรับหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร

ใหใชแบบ  สอ.๒ 

  (๓) ใบอนุญาตจัดตั้ ง สถาน ท่ี จําหน ายอาหาร   หรือสถาน ท่ีสะสมอาหาร 

ใหใชแบบ  สอ.๓ 

  (๔) หนังสือรับรองการแจง  ใหใชแบบ  สอ.๔ 

  (๕) คําขอชําระคาธรรมเนียมประจําป  ใหใชแบบ  สอ.๕ 

  (๖) คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่สะสมอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

ใหใชแบบ  สอ.๖ 

  (๗) คําขอบอกเลิกการดําเนินกิจการ  ใหใชแบบ  สอ.๗ 

  (๘) คําขอแกไขรายการในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง  ใหใชแบบ  สอ.๘ 



 หนา   ๑๗๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๙) คําขอรับใบแทนใบอนุญาต  หรือใบแทนหนังสือรับรองการแจง  ใหใชแบบ  สอ.  ๙ 

  (๑๐) ใบแทนใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

ใหใชแบบ  สอ.  ๑๐ 

  (๑๑) ใบแทนหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหาร 

ใหใชแบบ  สอ.๑๑ 

หมวด  ๔ 

บทกําหนดโทษ 

ขอ  ๒๓  ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร  หรือสถานท่ีสะสมอาหารไมปฏิบัติ 

หรือปฏิบัติไมถูกตองตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไวคราวหนึ่งไมเกิน

สิบหาวัน 

กรณีถูกส่ังพักใชใบอนุญาตมาแลวสองครั้ง  และมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได 

ขอ  ๒๔  ผูดําเนินกิจการจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร  หรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคาร 

หรือพ้ืนที่ใด  ซึ่งมีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาด  โดยมิไดแจงตอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตามขอ  ๔  และเคยไดรับโทษตามขอบัญญัตินี้เพราะเหตุท่ีฝาฝนดําเนินกิจการ 

โดยมิไดแจงขอหนังสือรับรองการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นมาแลวครั้งหนึ่ง  หากยังปฏิบัติฝาฝนดําเนิน

กิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตอไป  ใหเจาพนักงานทองถิน่มีอํานาจส่ังใหผูดําเนินการดังกลาว

หยุดดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดดําเนินการแจงขอหนังสือรับรองการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ตามขอ  ๔  ถายังฝาฝนอีกใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังหามดําเนินกิจการนั้นไวตามที่เห็นสมควร   

แตตองไมเกินสองป 

ผูใดปฏิบัติตามที่กลาวในวรรคหนึ่ง  จําตองเสียคาปรับไมเกินหนึ่งพันบาท  เมื่อไดชําระคาปรับ

เต็มจํานวนตามที่เจาพนักงานทองถิ่นเปรียบเทียบปรับกําหนด  ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมาย 

วิธีพิจารณาความอาญา 

ขอ  ๒๕  ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ในขอ  ๔  มีความผิดมาตรา  ๗๒  แหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 



 หนา   ๑๗๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๒๖  ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ในขอ  ๖  ขอ  ๗  หรือขอ  ๙  มีความผิดตามมาตรา  ๗๓   

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกิน

หนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 

ขอ  ๒๗  ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ในขอ  ๑๘  หรือขอ  ๒๐  มีความผิดตามมาตรา  ๘๓   

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท 

ขอ  ๒๘  ผูรับใบอนุญาตผูใดดําเนินกิจการในระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตามขอ  ๒๒   

วรรคหนึ่งมีความผิดตามมาตรา  ๘๔  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ตองระวางโทษ

จําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท  หรือท้ังจําทั้งปรับและปรับอีกไมเกินวันละหาพันบาท

ตลอดเวลาที่ยังฝาฝน 

บทเฉพาะกาล 

ขอ  ๒๙  บรรดาใบอนุญาตคาอาหารหรือสะสมอาหารในสถานท่ีเอกชนที่ไดออกกอนวันใช

ขอบัญญัตินี้  ใหคงใชไดตอไปจนกวาจักไดดําเนินการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ใหผูประกอบการตามวรรคหนึ่งดําเนินการย่ืนคํารองขอใบอนุญาตและหรือใบรับรองการแจง

ตามท่ีบัญญัติไวในขอบัญญัตินี้ภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใช 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๓  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

หัตถชัย  เมืองจีน 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลหนองหงส 



 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส  

 เรื่อง  สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ. 2560 

 

ลําดับ 

ท่ี 

รายการ คาธรรมเนียม

(บาท) 

1 

 

 

หนังสือรับรองการแจงใหจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

ในอาคารหรือพ้ืนท่ีใดซ่ึงมีพ้ืนท่ีไมเกิน 200 ตารางเมตร และมิใชเปนการขายของ 

ในตลาด ตามมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ฉบับละ 

 

1,500 

2 

 

 

ใบอนุญาตใหจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคาร 

หรือพ้ืนท่ีใด ซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาด  

ตามมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  ฉบับละ 

 

 

4,500 

3 ใบแทนใบอนุญาตใหจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร ฉบับละ 100 

4 ใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสม

อาหาร ฉบับละ 

 

50 



 

แบบ สอ.1 

คําขอรับใบอนุญาต 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 

        เขียนท่ี……....................................................  

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

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

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

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

ตําบล……………………………....อําเภอ.................................จังหวัด...........................โทรศัพท……............................  

โทรสาร............................................ขอยื่นใบอนุญาตประกอบกิจการจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ี

สะสมอาหารตอเจาพนักงานทองถ่ิน ดังตอไปนี้  

 ๑. ชื่อสถานท่ีประกอบการ............................................................................................................................

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

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

 ๒. สถานประกอบการตั้งอยูเลขท่ี.......................หมูท่ี.................ตรอก/ซอย................................................

ถนน.................................. ตําบลหนองหงส อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท......................................  

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

(รวมท้ังอาคารประกอบการ) มีเนื้อท่ี.........................................ตารางเมตร ท่ีดินบริเวณสถานประกอบการเปนของ

.......................................................................อาคารประกอบการเปนของ.................................................................  

อาคารประกอบการ (   ) มีอยูเดิม (   ) กอสรางใหม ลักษณะของอาคารประกอบการ...........................................  

เปนไม หรือหองแถว คอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ ไดรับใบอนุญาตปลูกสรางอาคารประเภท......................................  

สถานท่ีประกอบการอยูใกลเคียงกับ.........................................................................การพักคางของผูปฏิบัติงาน 

ในสถานประกอบการ (   ) มี (   ) ไมมี  

บริเวณสถานประกอบการมีเขตติดตอ  

 ดานทิศเหนือ.........................................................................................................................  

 ดานทิศใต.............................................................................................................................  

 ดานทิศตะวันออก................................................................................................................  

 ดานทิศตะวันตก..................................................................................................................  

 ๓. ทํางานปกติตั้งแตเวลา...............................น. ถึงเวลา...........................น. รวมวันละ.........................

ชั่วโมง.................... วันหยุดงานประจําสัปดาห........................................................ 

 

 



 

 

 ๔. จํานวนและระดับผูซ่ึงทํางานในสถานประกอบการ  

  ๔.๑ เจาหนาท่ีบริหารและวิชาการ จํานวน.......................คน  

  ๔.๒ คนงานชาย จํานวน.........................คน  

 คนงานหญิง จํานวน.........................คน  

  ๔.๓ ผูชํานาญการจากตางประเทศ....................................คน  

  ๔.๔ ชางเทคนิคและชางฝมือจากตางประเทศ...................คน  

      รวม.............................คน  

 ๕. มลพิษท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการ  (น้ําเสีย/กากของเสีย/มลพิษอากาศ)  (ระบุชื่อและปริมาณ) ถามี  

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

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

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

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

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

 ๖. การควบคุมมลพิษกอนปลอยออกสูภายนอก (การบําบัดหรือปรับปรุงคุณภาพน้ําเสีย/กากของเสีย/ 

มลพิษทางอากาศ)  

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

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

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

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

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

 ๗. อุปกรณ/เครื่องมือ/เครื่องจักรท่ีใช ไดแก (ระบุขนาด จํานวน)  

  ๗.๑ .............................................................ขนาด............................จํานวน.......................  

  ๗.๒ .............................................................ขนาด............................จํานวน.......................  

  ๗.๓ .............................................................ขนาด............................จํานวน.......................  

  ๗.๔ .............................................................ขนาด............................จํานวน.......................  

  ๗.๕ .............................................................ขนาด............................จํานวน.......................  

 ๘. มาตรการปองกันอันตรายสําหรับผูปฏิบัติงาน/คนงาน  

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

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

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

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

 



 

  

 ๙. แผนผังท่ีสังเขป แสดงสถานท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๑๐. แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีประกอบการ และท่ีตั้งของเครื่องจักร (หากมีหลายชั้น ใหแสดงทุกชั้น) รวมท้ังท่ีพัก

ของผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการ (ถามี)  

 

 

 

 

 

 พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย ดังนี้คือ  

   ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผูขอรับใบอนุญาต  

   ๒. สําเนาทะเบียนบาน/หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเปนนิติบุคคล) ของผูขอรับใบอนุญาต  

   ๓. สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารของสถานท่ีจําหนายอาหารและสะสมอาหาร 

   ๔. แผนผัง แบบกอสราง และรายการปลูกสรางของสถานท่ีจําหนายอาหารและสะสมอาหาร  

   5. ใบมอบอํานาจ พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูมอบและผูรับมอบอํานาจ  

 

ลงชื่อ.............................................................ผูยื่นคําขอ  

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

วันท่ี................/................................../.......................... 

 

 

 



 

แบบ สอ.2  

แบบคําขอหนังสือรับรองการแจง 
จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

        เขียนท่ี……....................................................  

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

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

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

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

ตําบล……………………………....อําเภอ.................................จังหวัด...........................โทรศัพท......................................  

โทรสาร....................................................ขอยื่นใบอนุญาตประกอบกิจการจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ี

สะสมอาหารตอเจาพนักงานทองถ่ิน ดังตอไปนี้  

 ๑. ชื่อสถานท่ีประกอบการ............................................................................................................................

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

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

 ๒. สถานประกอบการตั้งอยูเลขท่ี.......................หมูท่ี.................ตรอก/ซอย................................................

ถนน.................................. ตําบลหนองหงส อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท......................................  

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

(รวมท้ังอาคารประกอบการ) มีเนื้อท่ี..........................................ตารางเมตร ท่ีดินบริเวณสถานประกอบการเปนของ

...................................................................อาคารประกอบการเปนของ..................................................................  

อาคารประกอบการ (   ) มีอยูเดิม (   ) กอสรางใหม ลักษณะของอาคารประกอบการ...........................................  

เปนไม หรือหองแถว คอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ ไดรับใบอนุญาตปลูกสรางอาคารประเภท......................................  

สถานท่ีประกอบการอยูใกลเคียงกับ.........................................................................การพักคางของผูปฏิบัติงานใน

สถานประกอบการ (   ) มี (   ) ไมมี  

บริเวณสถานประกอบการมีเขตติดตอ  

 ดานทิศเหนือ.........................................................................................................................  

 ดานทิศใต.............................................................................................................................  

 ดานทิศตะวันออก................................................................................................................  

 ดานทิศตะวันตก..................................................................................................................  

 ๓. ทํางานปกติตั้งแตเวลา...............................น. ถึงเวลา...........................น. รวมวันละ.........................

ชั่วโมง.................... วันหยุดงานประจําสัปดาห........................................................ 

 

 

 



 

 ๔. จํานวนและระดับผูซ่ึงทํางานในสถานประกอบการ  

  ๔.๑ เจาหนาท่ีบริหารและวิชาการ จํานวน.......................คน  

  ๔.๒ คนงานชาย จํานวน.........................คน  

 คนงานหญิง จํานวน.........................คน  

  ๔.๓ ผูชํานาญการจากตางประเทศ....................................คน  

  ๔.๔ ชางเทคนิคและชางฝมือจากตางประเทศ...................คน  

      รวม.............................คน  

 ๕. มลพิษท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการ  (น้ําเสีย/กากของเสีย/มลพิษอากาศ)  (ระบุชื่อและปริมาณ) ถามี  

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

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

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

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

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

 ๖. การควบคุมมลพิษกอนปลอยออกสูภายนอก (การบําบัดหรือปรับปรุงคุณภาพน้ําเสีย/กากของเสีย/  

มลพิษทางอากาศ)  

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

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

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

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

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

 ๗. อุปกรณ/เครื่องมือ/เครื่องจักรท่ีใช ไดแก (ระบุขนาด จํานวน)  

  ๗.๑ .............................................................ขนาด............................จํานวน.......................  

  ๗.๒ .............................................................ขนาด............................จํานวน.......................  

  ๗.๓ .............................................................ขนาด............................จํานวน.......................  

  ๗.๔ .............................................................ขนาด............................จํานวน.......................  

  ๗.๕ .............................................................ขนาด............................จํานวน.......................  

 ๘. มาตรการปองกันอันตรายสําหรับผูปฏิบัติงาน/คนงาน  

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

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

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

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

 

 



 

 

 ๙. แผนผังท่ีสังเขป แสดงสถานท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการ  

 

 

 

 

 

 ๑๐. แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีประกอบการและท่ีตั้งของเครื่องจักร (หากมีหลายชั้น ใหแสดงทุกชั้น) รวมท้ังท่ีพัก

ของผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการ (ถามี)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย ดังนี้คือ  

   ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผูขอรับใบอนุญาต  

   ๒. สําเนาทะเบียนบาน/หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเปนนิติบุคคล) ของผูขอรับใบอนุญาต  

   ๓. สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารของสถานท่ีจําหนายอาหารและสะสมอาหาร 

   ๔. แผนผัง แบบกอสราง และรายการปลูกสรางของสถานท่ีจําหนายอาหารและสะสมอาหาร  

   5. ใบมอบอํานาจ พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูมอบและผูรับมอบอํานาจ  

 

 

 

 

ลงชื่อ.............................................................ผูยื่นคําขอ  

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

วันท่ี................/................................../.......................... 

 

 

 



 

แบบ สอ.3 

 

ใบอนุญาต 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 

เลมท่ี…………...เลขท่ี…………/……………..  

 

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

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

อําเภอ……..................……….……จังหวัด……….........................หมายเลขโทรศัพท………………..........................…………  

โทรสาร....................................................  

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

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

อําเภอ…….....................……….……จังหวัด……….........................หมายเลขโทรศัพท………………...............…………  

โทรสาร....................................................  

 เสียคาธรรมเนียมปละ…………...…..บาท (...............................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน 

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

 (๒) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอกําหนดของทองถ่ิน  

          (๓) หากปรากฏภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 โดยมิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได  

 (๔) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ  

  (๔.๑).............................................................................................................  

  (๔.๒)............................................................................................................  

 (๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหไวเม่ือวันท่ี.................เดือน...................................พ.ศ. ..........................  

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

 

      (ลงชื่อ)  

       (………………………......……………………)  

      ตําแหนง…………………………..……………………  

        เจาพนักงานทองถ่ิน  

คําเตือน (๑) ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่ประกอบกิจการ  

   ตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน ๕๐๐ บาท  

           (๒) หากประสงคจะประกอบกจิการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตส้ินอาย ุ

 



 

(ดานหลัง)  

 

รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม 

 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีสิ้นอายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 

เจาพนักงานทองถ่ิน 

เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 



 

แบบ สอ.4 

 
หนังสือรับรองการแจง 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 
 
เลมท่ี…………...เลขท่ี…………/……………..  
 
 (๑) เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให............................................................................สัญชาติ……...…….  
อยูบานเลขท่ี……....…...หมูท่ี..........ตรอก/ซอย.......................ถนน..............................ตําบล……………............….
อําเภอ…….....................……….……จังหวัด……….........................หมายเลขโทรศัพท………………...............…………  
โทรสาร....................................................  
 ชื่อสถานประกอบกิจการ.........................................................................ประเภท.................................  
อยูบานเลขท่ี……....…...หมูท่ี..........ตรอก/ซอย.......................ถนน..............................ตําบล……………............….
อําเภอ…….....................……….……จังหวัด……….........................หมายเลขโทรศัพท………………...............…………  
โทรสาร....................................................  
 เสียคาธรรมเนียมปละ…………...…..บาท (...............................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน 
เลมท่ี..................เลขท่ี.................. ลงวันท่ี………………เดือน…………….………………พ.ศ. ………………  
 (๒) ผูรับหนังสือรับรองการแจงตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอกําหนด 
      ของทองถ่ิน  
 (๓) หากปรากฏภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ           

โดยมิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได  
 (๔) ผูรับหนังสือรับรองการแจงตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ  
  (๔.๑).............................................................................................................  
  (๔.๒)............................................................................................................  
 (๕) หนังสือรับรองการแจงฉบับนี้ออกใหไวเม่ือวันท่ี.............เดือน............................พ.ศ. ....................  
 (๖) หนังสือรับรองการแจงฉบับนี้สิ้นอายุวันท่ี...............เดือน..............................พ.ศ. ......................  
 
       (ลงชื่อ)  
              (………………………......……………………)  
       ตําแหนง…………………………..……………………  
               เจาพนักงานทองถ่ิน  
 

 

 

คําเตือน (๑) หนังสือรับรองการแจงตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเหน็ไดงาย ณ สถานที่ประกอบ  

                กิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน ๕๐๐ บาท 

           (๒) หากประสงคจะประกอบกจิการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายกุอนหนังสือรับรองการแจงส้ินอาย ุ

 



 

 

แบบ สอ.๕  

 

คําขอชําระคาธรรมเนียมประจําป 

 

 

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

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

รหัสไปรษณีย................................ โทรศัพท.............................................โทรสาร..............................................  

ประกอบกิจการ........................................................................................................................................................

วัตถุอันตรายชนิดท่ี..............ตามใบรับแจงหรือใบอนุญาตเลขท่ี..................................ลงวันท่ี............................

สถานท่ีประกอบกิจการชื่อ............................................................................................ตั้งอยูเลขท่ี.....................  

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

จังหวัด........................................ รหัสไปรษณีย.................................... โทรศัพท...............................................

โทรสาร.............................................. มีความประสงคขอชําระคาธรรมเนียมรายปสําหรับการประกอบกิจการ

ดังกลาว ประจําป พ.ศ. ..................เปนจํานวนเงิน.......................บาท (...........................................................) 

พรอมกันนี้ ขาพเจาไดสงสําเนาใบแจงหรือใบอนุญาต (ถามี)  

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบ สอ.6  

คําขอตออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 

        เขียนท่ี……....................................................  

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

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

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

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

ตําบล……………………………....อําเภอ.................................จังหวัด..........................โทรศัพท........................................  

โทรสาร............................................มีความประสงคยื่นขอตอใบอนุญาตประกอบกิจการจัดตั้งสถานท่ีจําหนาย

อาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารตอเจาพนักงานทองถ่ิน ดังตอไปนี้  

 ๑. ชื่อสถานท่ีประกอบการ............................................................................................................................

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

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

 ๒. สถานประกอบการตั้งอยูเลขท่ี.......................หมูท่ี.................ตรอก/ซอย................................................

ถนน.................................. ตําบลหนองหงส อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท......................................  

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

(รวมท้ังอาคารประกอบการ) มีเนื้อท่ี..........................................ตารางเมตร ท่ีดินบริเวณสถานประกอบการเปนของ

......................................................................อาคารประกอบการเปนของ..................................................................  

อาคารประกอบการ (   ) มีอยูเดิม (   ) กอสรางใหม ลักษณะของอาคารประกอบการ...........................................  

เปนไม หรือหองแถว คอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ ไดรับใบอนุญาตปลูกสรางอาคารประเภท......................................  

สถานท่ีประกอบการอยูใกลเคียงกับ.........................................................................การพักคางของผูปฏิบัติงานใน

สถานประกอบการ (   ) มี (   ) ไมมี  

บริเวณสถานประกอบการมีเขตติดตอ  

 ดานทิศเหนือ.........................................................................................................................  

 ดานทิศใต.............................................................................................................................  

 ดานทิศตะวันออก................................................................................................................  

 ดานทิศตะวันตก..................................................................................................................  

 ๓. ทํางานปกติตั้งแตเวลา...............................น. ถึงเวลา...........................น. รวมวันละ.........................

ชั่วโมง.................... วันหยุดงานประจําสัปดาห........................................................ 

 

 



 

 ๔. จํานวนและระดับผูซ่ึงทํางานในสถานประกอบการ  

  ๔.๑ เจาหนาท่ีบริหารและวิชาการ จํานวน.......................คน  

  ๔.๒ คนงานชาย จํานวน.........................คน  

 คนงานหญิง จํานวน.........................คน  

  ๔.๓ ผูชํานาญการจากตางประเทศ....................................คน  

  ๔.๔ ชางเทคนิคและชางฝมือจากตางประเทศ...................คน  

      รวม.............................คน  

 ๕. มลพิษท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการ (น้ําเสีย/กากของเสีย/มลพิษอากาศ) (ระบุชื่อและปริมาณ) ถามี  

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

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

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

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

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

 ๖. การควบคุมมลพิษกอนปลอยออกสูภายนอก (การบําบัดหรือปรับปรุงคุณภาพน้ําเสีย/กากของเสีย/ 

มลพิษทางอากาศ)  

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

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

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

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

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

 ๗. อุปกรณ/เครื่องมือ/เครื่องจักรท่ีใช ไดแก (ระบุขนาด จํานวน)  

  ๗.๑ .............................................................ขนาด............................จํานวน.......................  

  ๗.๒ .............................................................ขนาด............................จํานวน.......................  

  ๗.๓ .............................................................ขนาด............................จํานวน.......................  

  ๗.๔ .............................................................ขนาด............................จํานวน.......................  

  ๗.๕ .............................................................ขนาด............................จํานวน.......................  

 ๘. มาตรการปองกันอันตรายสําหรับผูปฏิบัติงาน/คนงาน  

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

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

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

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

 

 



 

 ๙. แผนผังท่ีสังเขป แสดงสถานท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๑๐. แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีประกอบการ และท่ีตั้งของเครื่องจักร (หากมีหลายชั้น ใหแสดงทุกชั้น) รวมท้ังท่ีพัก

ของผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการ (ถามี)  

 

 

 

 

พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย ดังนี้คือ  

   ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผูขอรับใบอนุญาต  

   ๒. สําเนาทะเบียนบาน/หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเปนนิติบุคคล) ของผูขอรับใบอนุญาต  

   ๓. สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ของอาคารสถานท่ีอาหารจําหนายอาหาร 

                    และสถานท่ีสะสมอาหาร  

   ๔. แผนผัง แบบกอสราง และรายการปลูกสรางของอาคารของอาคารสถานท่ีอาหารจําหนายอาหาร 

                    และสถานท่ีสะสมอาหาร   

   5. ใบอนุญาตฉบับเดิม กรณีตอใบอนุญาต  

   6. ใบมอบอํานาจ พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูมอบและผูรับมอบอํานาจ 

 

 

ลงชื่อ.............................................................ผูยื่นคําขอ  

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

วันท่ี................/................................../.......................... 

 



 

แบบ สอ.๗  

คําขอบอกเลิกการดําเนินกิจการ 

สถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 

เขียนท่ี……....................................................  

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

 

 ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................................อายุ.....................ป  

สัญชาติ……………………...........หมายเลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี......................................................................  

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

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

โทรศัพท……………………..................……..  

ไดรับ  ใบอนุญาต  หนังสือรับรองการแจง จัดตั้ง/ประกอบกิจการ  

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

โดยใชชื่อสถานประกอบกิจการวา...................................................................................................................... 

สถานท่ีตั้งเลขท่ี……....…...หมูท่ี..........ตรอก/ซอย.......................ถนน..........................แขวง/ตําบล……………...... 

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

โทรสาร....................................................  

 

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

พรอมท้ังไดแนบหลักฐานท่ีนํามาประกอบการพิจารณา ดังนี้  

    ๑.  ใบอนุญาต  หนังสือรับรองการแจง จัดตั้ง/ประกอบกิจการ  

    ๒. สําเนาทะเบียนบานของสถานท่ีประกอบการ  

    ๓.  ใบแทน  ใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจง จัดตั้ง/ประกอบกิจการ  

    ๔. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูประกอบการ  

    ๕. หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมาย พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ  

            ผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ (กรณีผูประกอบการไมสามารถยื่นคําขอดวยตนเอง)  

    ๖. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  

            ของผูแทนนิติบุคคล (กรณีผูขอเลิกกิจการเปนนิติบุคคล)  

 

    ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ  

  

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

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



 

แบบ สอ.๘  

คําขอแกไขรายการในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง 

 

 

เขียนท่ี……....................................................  

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

 

 ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)............................................................อายุ...........ป สัญชาติ………………………

หมายเลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี....................................................ออกให ณ .......................................................  

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

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

โทรศัพท…………………….........…….. ขอแกไขรายการในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง เลขท่ี......................................  

ในนามของ……............................................................................................................................................................ 

(ชื่อผูรับอนุญาตและชื่อสถานท่ีผลิตหรือสถานท่ีนําเขา) ท่ีตั้งเลขท่ี…….....หมูท่ี...............ตรอก/ซอย…......................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

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



 

แบบ สอ.๙  

คําขอใบแทนอนุญาตหรือใบแทนหนังสือรับรองการแจง 

 

เขียนท่ี……....................................................  

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

 

 ขาพเจา.............................................................................................................ผูไดรับใบอนุญาต/ใบรับรอง  

  เปนบุคคลธรรมดา อยูบานเลขท่ี.......................หมูท่ี.....................ตรอก/ซอย......................................

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

จังหวัด..................................................  

  เปนนิติบุคคลประเภท...........................................................................................................................  

จดทะเบียนเม่ือ.........................................................เลขทะเบียน...................................................มีสํานักงานตั้งอยู

เลขท่ี...............หมูท่ี..........ตรอก/ซอย........................ถนน.............................แขวง/ตําบล………………..............….... 

เขต/อําเภอ................................จังหวัด...............................โดย................................................................................  

ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขอใบแทนใบอนุญาต/ใบแทนใบรับรอง อยูบานเลขท่ี................หมูท่ี......................

ตรอก/ซอย......................................ถนน............................................แขวง/ตําบล………………........……….…………....

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

 ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต/ใบแทนใบรับรอง.....................................................................................  

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

 ขอ ๑ ขาพเจาไดรับใบอนุญาต/ใบรับรอง ..................................................................................................  

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

ท่ีบานเลขท่ี.............หมูท่ี…............ตรอก/ซอย......................ถนน.........................แขวง/ตําบล…......…………….........

เขต/อําเภอ................................จังหวัด....................................ในท่ีดินโฉนดท่ีดิน เลขท่ี/น.ส.๓ เลขท่ี/ส.ค.๑ เลขท่ี

..................................................................เปนท่ีดินของ..........................................................................................  

 ขอ ๒ ใบอนุญาต/ใบรับรองดังกลาวไดสูญหาย/ถูกทําลาย/ชํารุด เม่ือวันท่ี...............................................  

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

 



 

 ขอ ๓ พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ  

    (๑) ในกรณีท่ีใบอนุญาตหรือใบรับรองสูญหาย ใหนําใบแจงความวาใบอนุญาต หรือใบรับรอง 

             สูญหายของสถานีตํารวจแหงทองท่ีท่ีใบอนุญาต หรือใบรับรองนั้นสูญหายมาดวย  

    (๒) ในกรณีท่ีใบอนุญาตหรือใบรับรองถูกทําลายหรือชํารุดบางสวน ใหแนบใบอนุญาต  

             หรือใบรับรองท่ีถูกทําลายหรือชํารุดบางสวนนั้นมาดวย  

 

 

      (ลายมือชื่อ).................................................................  

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

       ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต/ใบแทนใบรับรอง  

 

 

หมายเหตุ  (๑) ขอความใดท่ีไมไดใชใหขีดฆา  

  (๒) ใสเครื่องหมาย/ในชอง  หนาขอความท่ีตองการ 

 

 

หมายเหตุของเจาหนาท่ี 

  

  จะตองแจงใหผูขอรับใบแทนใบอนุญาต หรือใบแทนใบรับรองทราบวาจะอนุญาต หรือไมอนุญาต  

หรือขยายเวลา ภายในวันท่ี......................เดือน........................................พ.ศ. ..........................................  

  ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต หรือใบแทนใบรับรอง ไดชําระคาธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต 

หรือใบแทนใบรับรอง...............................................................เปนเงิน...................................................................บาท  

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

  ออกใบแทนใบอนุญาต หรือใบแทนใบรับรองแลว เลมท่ี........................เลขท่ี................................  

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

 

              (ลายมือชื่อ).................................................................  

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

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



 

แบบ สอ.10 

 

ใบแทนใบอนุญาต 

จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 

เลมท่ี…………...เลขท่ี…………/……………..  

 

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

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

อําเภอ…….....................……….……จังหวัด……….........................หมายเลขโทรศัพท………………...............…………  

โทรสาร....................................................  

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

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

อําเภอ…….....................……….……จังหวัด……….........................หมายเลขโทรศัพท………………...............…………  

โทรสาร....................................................  

 เสียคาธรรมเนียมปละ…………...…..บาท (...............................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน 

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

 (๒) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอกําหนดของทองถ่ิน 

 (๓) หากปรากฏภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

                โดยมิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได  

 (๔) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ  

  (๔.๑).............................................................................................................  

  (๔.๒)............................................................................................................  

 (๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหไวเม่ือวันท่ี.............เดือน............................พ.ศ. ....................  

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

 

       (ลงชื่อ)  

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

       ตําแหนง…………………………..……………………  

               เจาพนักงานทองถ่ิน  

 

คําเตือน (๑) หนังสือรับรองการแจงตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเหน็ไดงาย ณ สถานที่ประกอบ  

                กิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน ๕๐๐ บาท 

           (๒) หากประสงคจะประกอบกจิการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายกุอนหนังสือรับรองการแจงส้ินอาย ุ



 

 

แบบ สอ.11 

 

ใบแทนหนังสือรับรองการแจง 
จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 

เลมท่ี…………...เลขท่ี…………/……………..  
 
 (๑) เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให............................................................................สัญชาติ……...………….….  

อยูบานเลขท่ี……....…...หมูท่ี..........ตรอก/ซอย.......................ถนน..............................ตําบล……………............….
อําเภอ…….....................……….……จังหวัด……….........................หมายเลขโทรศัพท………………...............…………  
โทรสาร....................................................  

 ชื่อสถานประกอบกิจการ.........................................................................ประเภท…………...............................  
อยูบานเลขท่ี……....…...หมูท่ี..........ตรอก/ซอย.......................ถนน..............................ตําบล……………............….
อําเภอ…….....................……….……จังหวัด……….........................หมายเลขโทรศัพท………………...............…………  

โทรสาร....................................................  
 เสียคาธรรมเนียมปละ…………...…..บาท (...............................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน 
เลมท่ี..................เลขท่ี.................. ลงวันท่ี………………เดือน…………….………………พ.ศ. ………………  

 (๒) ผูรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอกําหนด
      ของทองถ่ิน  
 (๓) หากปรากฏภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

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

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

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

       ตําแหนง…………………………..……………………  
               เจาพนักงานทองถ่ิน  

คําเตือน (๑) หนังสือรับรองการแจงตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเหน็ไดงาย ณ สถานที่ประกอบ  

                กิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน ๕๐๐ บาท 

           (๒) หากประสงคจะประกอบกจิการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายกุอนหนังสือรับรองการแจงส้ินอาย ุ
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